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I L FOV

1 PRODUSELE

G R UP UL UIL , 1
ÎNTREPRINDERILOR DE
INDUSTRIE LOCALĂ

ILFOV
la

centrală industrială,
20 mai 1973, avind sta-

Grupul 
de industrie locală a 
este constituit din : 

de producție — Sna- 
Domnești —, care au

Înființat 
tut de 
întreprinderilor 
județului Ilfov

— trei secții 
gov, Buftea și
statut de unități componente ale cen
tralei cu gestiune economică, fără 
personalitate juridică ;

— patru întreprinderi de industrie 
locală, care au personalitate juridică : 
ILL. „Steagul Roșu" — Giurgiu, I.I.L. — 
Urziceni, I.I.L. — Oltenița și I.I.L. 
„Morărit și panificație" — București.

Valorificînd eficient materiile prime 
din județ, unitățile componente ale 
Grupului, Ilfov furnizează o gamă 
largă de sortimente atit pentru fondul 
pieței interne, cit și pentru un număr 
mare de organizații socialiste. Prin a- 
telierele specializate in metalurgie, pro
duse chimice și din lemn — cum sînt 
cele de la Buftea, Chitila, Domnești. 
Snagov, Urziceni, Oltenița, Giurgiu etc. 
— se execută produse care au o utili
zare în extrem de multe domenii in
dustriale 
numai 
talurgiei 
vanizare 
cabine telefonice, cabine pentru trac
toare, piese turnate din fontă, metal 
forjat etc. ; în domeniul produselor din 
lemn, o gamă largă de mobilă pen
tru școli, spitale, biblioteci ș.a., pre
cum și lădițe pentru ambalat legume

și sociale dintre care amintim 
cîteva: în domeniul me

se execută operațiuni de gal- 
și nichelare, se construiesc

și fructe; sectorul produselor chimice 
este puternic dezvoltat, producîndu-se, 
pe lingă o serie de sortimente pen
tru fondul pieței, și o multitudine de 
articole tehnice din cauciuc și mase 
plastice.

Industria locală a județului Ilfov 
aprovizionează șantierele de construc
ții cu balast, nisip și pietriș, precum și 
cahle pentru teracotă și diverse con
strucții metalice și produse prefabri
cate din beton (garduri industriale și 
populare).

In ultimii ani, produsele Grupului 
întreprinderilor de 
Ilfov sînt prezente 
voare orientale și 

industrie locală — 
și la export. Co- 

românești. produse

din lemn (mobilă și ambalaje), textile 
și confecții, articole din mase plastice, 
săpun de rufe etc., etc. sînt exportate 
în 25 de țări printre care amintim-: 
Anglia, Austria, Belgia, Canada, Ceho
slovacia, Elveția, Franța, Italia, Spa
nia, Polonia, U.R.S.S.

In paginile următoare vom prezen
ta produsele realizate și domeniile de 
cooperare în producție oferite de fie
care unitate în parte.

Pentru informații suplimentare, cei 
interesați se pot adresa la G.I.I.L. 
Ilfov, Splaiul Independenței nr. 5 — 
București, telefon 13.64.45,
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SECȚIA DOMNEȘTI
Comuna Domnești-llfov

• METALURGIE
— diverse piese și confecții metalice
— piese de schimb auto; simeringuri, tu

buri și membrane frină
• PRODUSE CHIMICE

— produse chimice: ulei de in fiert, rezid 
parafinos, pergamoid, pinză și bandă 
lăcuită, masă izolantă galbenă și 
neagră

— ulei de in fiert U001-13
— săpun de rufe 60+2%, acizi grași
— soluție naftanat de Cb. și Un.
— masă neagră electroizolantă
— vopsea neagră V901-2 A
— vopsea oxid roșu V 731-2
— grund minium Pb. G 351-4
— masă galbenă electroizolantă
— diluant D002/2
— bandă electroizolantă
— luminări

• MATERIALE DE CONSTRUCȚII
— agregate de balastieră și carieră: ba

last, nisip
— prefabricate din beton simplu și armat: 

garduri, borduri, plăci pavaje
• PRODUSE DIN LEMN

— mobilă pentru fondul pieței și în afara 
fondului pieței: bucătărie „Rodica", 
canapele „Diham", birouri, mese
• TEXTILE — CONFECȚII SPORT

— confecții textile: saltele, plăpumi, per
ne, cearșafuri, halate etc.

SECȚIA SNAGOV
Comuna Corbeanca-llfov 

Tel. 17.31.08.

• METALURGIE
— produse și confecții metalice: lămpi 

fluorescente, carcase aluminiu, cabine 

post comandă și telefonice, flanșe, că
rucioare, containere, mobilier metalic 
etc.

— piese turnate din fontă și aluminiu
• PRODUSE CHIMICE

— produse din mase plastice: plase p.v.c. 
pungi polietilenă, saci din hirtie și 
polietilenă pentru ambalat negru de 
fum

— produse din cauciuc: garnituri diferite, 
găleți, roți pentru cărucioare

— dezincrustant „viscoter"
• TEXTILE — CONFECȚII SPORT

— țesături și tricotaje tip lină: covoare 
cu motive orientale pentru export, fu
lare, baticuri, basmale, șaluri, tul

— articole frînghie și fire p.n.a. pentru 
croșetat

— vată de croitorie
— confecții textile: prelate diverse tipuri, 

saci pentru ambalat din pinză prelată, 
huse, perne, saltele, plăpumi, îmbrăcă
minte de protecție
• MATERIALE DE CONSTRUCȚII

— materiale de construcții: cărămizi ce
ramice și cahle teracotă

• PRODUSE ALIMENTARE
— morărit regim prestator

SECȚIA BUFTEA
Comuna Chitila

Sos. București — Pitești, Km. 18 
Tel. 14.29.58.

• METALURGIE

— Cabine telefonice de stradă
— Cărucioare pentru transport navete 

piine

Mobilier de bucătărie

— Sifoane plumb cu rame și grătare alu
miniu pentru pardoseală

— Lucrări de turnătorie neferoasă
— Lucrări de lăcătușerie după model și 

desen
— Armături și carcase PVB
— Cabine A.M.R.C. și P.C. după proiect
— Inele protecție — tuburi oxigen

• MATERIALE DE CONSTRUCȚII
— Cahle teracotă

ÎNTREPRINDEREA
DE INDUSTRIE LOCALĂ 

„STEAGUL ROȘU"-GIURG!U
Str. Dobrogeanu <Gherea—2

Tel. 1360

• METALURGIE
— cabine dimatizate tractor U.650
— carcase ventilatoare
— rezervoare diferite
— flanșe diferite

• PRODUSE DIN LEMN
— camera „Irina"
— camera „Progresul"
— camera „Mugur"
— sufrageria „Tabia"
— divan „Progresul"
— paturi pentru copii

• TEXTILE — CONFECȚII SPORT
— mantale ploaie copii, femei și bărbați
— șorțuri bucătărie cu și fără volan
— perne scaune
— fețe de masă
— corturi 360X3,60

(Continuare în pag. 11)



OFERĂ
ÎNTREPRINDERILE :

METALE
PRODUSE DIN METAL |

ÎNTREPRINDEREA 
DE CARIERE ȘI 

BALASTIERE 
BRAȘOV

Str. Transilvaniei, nr. 28
Telefon 14639; 21060

UNITATEA 
PREFABRICATE 
„PROGRESUL" 

BUCUREȘTI 
Șoseaua Giurgiului, 

nr. 5-Jilava

FABRICA DE UTILAJE, 
PIESE DE SCHIMB ȘI 

TRANSPORTURI 
BUCUREȘTI 

Str. Veseliei, nr. 5 
Telefon: 232810; 231766

FABRICA
DE MAȘINI-UNELTE 

ȘI AGREGATE 
BUCUREȘTI 

Bd. Muncii, nr. 250
Telefon: 430650; 430415

COOPERATIVA 
„PROGRESUL" 

R1MNICU-V1LCEA 
Str. Ana Ipătescu, nr. 21 

Telefon: 12483

ÎNTREPRINDEREA
DE GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ 
ȘI LOCATIVĂ 

„VALEA PRAHOVEI" 
CÎMPINA 

Str. Calea Doftanei, 
nr. 18

Telefon : 11590

ÎN C URÎ ND!
• RETRIBUȚIA MUNCII (texte 
de lege și comentarii) — 20 
lei.

• CONTRACTELE ECONO
MICE ÎN ACTIVITATEA CO
MERCIALĂ A ÎNTREPRINDE
RILOR — 20 lei.

Cei interesați pot face comenzi 
la redacție, care vor fi onorate 
ramburs, prin „CARTEA PRIN 
POȘTĂ".

— Oțel carbon seule OSC 12 
80X80 mm kg. 700

— Oțel carbon scule OSC 12 
hexagonal găurit 27 mm 
kg. 655

— Cablu subteran forță 1 Kv 
NAYKBY (Import) 3X70 + 
35 ml. 450

— Șuruburi 30X90 kg. 126

— Bandă cupru 0,2 X 280 kg.
8.10

— Cleme cablu buc. 294

— Etichete aluminiu CTC 
buc. 20000

— Sirmă BB 0 1.80 kg. 11,10

— Nituri 24X160 kg. 80

— Șurub cap teșit buc. 1175

— Lanț Gall 1 2” simplu ml.
200

— idem 3 4” triplu ml. 7

MOTOARE • UTILAJE
? . SCULE

B

— Motoare electrice IP 54 —
5,5 KwX1500 t m buc. 3

— idem IP 54—4 KwX 1500
t/m buc. 9

— idem 54—0,75 KwXlOO»
t/m buc. 9

— idem IP 54 (două turații)
0,48—0,8X750—1500 buc. 10

— idem IP 54—5,5X1000
buc. 5

— IP 54—0,25X1000 buc. 1

— idem IP 54—1,5X1000
buc. 10

— idem IP 54—1,1X1500 
buc. 4

— idem IP 54—0,37X1500 cu 
flanșe buc. 4

— idem IP 54—4X3000 buc. 2

— idem 5/8“ simplu ml. 300

— Reductoare RSV 1—1:25 
buc. 2

— idem RSO 3—1:15 buc. 8

— idem RSO 3—1:25 buc. 4

— idem RSO 1—1:50 buc. 10

— idem RSO 2—1:15 buc. 2

— Reduetor viteză RSO 0
1:50 buc. 1

— idem 1:25 buc. 5

— idem 2 CH 1—285X28—4 
buc. 6

— Electropompă „Cerna" 50 
I 152 cu motor 0,55 KwX 
1500—380 V—N = 80 Q = 3 
m3 h H = 7 m buc. 7

— Electropompă „Cerna" 50 I
152 cu motor de 3 KwX 

3000 t m—380 VN = 100Q = 
10 m3 h H = 30 m buc. 7

CONSTRICȚII • INSTALAȚI!!

2

— Ferestre 1280 1384 buc. 5

— Ochi ventilație buc. 23

— Cărămidă dialit kg. 2140

— idem refractară kg. 3450

— Mozaic roșu kg. 430

— Bobine DITA 380X100
buc. 58

— Becuri telefonice buc. 28

— Plăcuțe ceramice nr. 7 
mp. 285

— Contact DITA 100 A buc.
30

— Holendere 1” buc. 100

— idem 2 1/2” buc. 30

— Mlufe instalație negre 3 4” 
buc. 200

— Mufe instal. negre 1 1 2”
buc. 80
idem 1 14” buc. 80

— Mufe instal. 4” buc. 10

— Dopuri instal. 1 1 4” buc.
150

— Dopuri instalație 1” buc. 
100

— Holendere 1 2" buc. 100

— idem 3 4” buc. 100

— Teuri reduse 1/2”—3/8” 
buc. 50

— Canale gaze 3/4” buc. 50

— Curbe negre 1/2” buc. 50

— Canale gaze 1 1 4” buc. 25

— Coturi negre 1 1/4” buc. 150

— Cot holender 3/4” buc. 100

— Coturi negre 3/8” buc. 100

— Teuri negre 1 14” buc. 40

— Teuri 1 1 2" buc. 50

— Teuri zincate 2” buc. 20

— Robinet trecere 1/2” buc. 
100

— Robinet trecere 1 1/2” buc. 
30

— Robinet trecere 3, 4” buc. 40

— Robinet trecere 1” buc. 80

— Robinet dublu reglaj 1/2” 
buc. 30

4

Bloc releu termic

— TSA 10 eu 0,55 A 3670 
buc. 60

— idem cu 11 A 3670 buc. 150

— idem cu 6 A 3670 buc. 80

— TSA 30 cu 15 A 3672 
buc. 60

->



OFERTE

— idem icu 32 A 3672 buc. 50

— TSA 63 eu 40 A 3674
buc. 20

— idem eu 63 A 3674 buc. 50

— Buton pătrat comandă 2 A
3772 buc. 300

— Contactori TCA 6A 110 V.
50 Hz. 4 + 4 4003 buc. 100

— idem 220 V 5+3 buc. 150

— idem 110 V 5+3 buc. 100

— idem 110 V 6+2 4003 buc.
50

— idem TCA 32A 220 V 4010 
buc. 80

— idem TCA 40A 220 V 4015 
buc. 100

— idem TCA 63A 220 V 4020 
buc. 80

— Coloană Seleniu RS MC
50/40—2,4 A 70522B buc. 20

— idem 2 pi. 40X40—0,6 A 
71341 B buc. 30

— Comutatori C 16.013.0001
9760 buc. 50 

— Releu intermediar RI-3
220V c.a.—44 70659 buc. 80

— idem RI 3T 220V 10 sec.
71613 B buc. 40

— idem RT 3T 220V.c.a. 20
sec. 71613 A buc. 40

— Izolatori ceramici nr. 45245 
buc. 2000

— Ciment M.400 tone 300

CHIMICE • LEMN • HlRTIE

— Pulvogen praf kg. 180

u
— Praf ligmosulfonat de cal

ciu kg. 2129

— Vopsea nitro negru kg. 200

— idem nitro roșu kg. 200

— idem ulei gri kg. 500

— idem ulei albastru kg. 800

— idem ulei maron kg. 200

— idem ulei galben kg. 500 

— idem alhidică crem kg. 1000

idem lovitură de ciocan 
kg. 200

— Clei de oase kg. 1000 

— Vopsea nitro alb kg. 100 

— idem nitro verde kg. 200 

— idem nitro albastru kg. 100 

— idem nitro crem kg. 1000

— Chit de cuțit kg. 200

— Chit romalchit kg. 676

— Parchet fag industrial mp.
706

— Stearat de calciu kg. 3,1 

— Hiobargir kg. 2,0 

— Iod Losung titrisol fiole 2,0 

— Ion ranstrorscher kg. 0,1 

— Fluorotitonat de K kg. 0,1 

— Difenil amină kg. 0,1 

— Aliaj pulbere Dewardo kg.
0,250 

— Biflourat de Amoniu kg.
0,250 

— Aluminiu oxidat nr. 2 kg.
3,5 

— Azotat de Potasiu kg. 2,0 

— Acid Auriu triearbonic kg.
1.0 

— Clei de oase și piele kg. 800

— Soluție întăritoare L005-501

— Nitro email verde 532-7 
kg. 400

— Ulei de in fiert kg. 100

— Stiplex 8 mm color și
transparent kg. 800

— Chit cuțit kg. 500

— Chit stropit kg. 465

— Vopsele ulei diferite kg.
1434

— Sare de zinc acidă kg. 300

— Bidinele zugravi buc. 121

— Soluție permanent la cald
kg. 200

— Sulfit de sodiu kg. 150

— Corzi relon kg. 160

— Carton ondulat suluri
kg. 1800

— Hîrtie gumată kg. 200

— Inele tulburi oxigen
buc. 200

— Lentile vedere buc. 1500

— Saci polietilenă kg. 270

— Becuri 24 V buc. 300 

— Becuri 220X40 buc. 150 

— Balasturi 40 V buc. 312

TEXTILE O PIELE 
CAUCIUC

— Cînepă cu seu kg. 21 

— Garnituri praf 0 400 kg.
429

— Keder șnur cauciuc kg. 820

— Filț (pîslă merinos) 2 mm 
gros. kg. 100

— Pîslă fină (merinos) 6 mm 
gros. kg. 20

— idem 8 mm gros. kg. 40

— idem 10 mm gros. kg. 60

— idem 15 mm gros. kg. 40

— idem 20 mm gros. kg. 20 

— Postav tehnic 7 mm kg. 30

Pîslă gri 6 mm kg 70

— idem 7 mm kg. 80

— idem 8 mm kg. 80

— MoMon (Sibir) lat 70 cm
ml. 500

— Curea textilă 280 mm 
ml. 600

— Curea textilă 315 mm 
ml. 100

— Bandă rigolă 400 mm 
ml. 100

— Bandă rigolă 450 mm 
ml. 500

; i)t SCHIMB

RULMENT!

— Garnituri azbest seu 0 20
mm kg. 73

— Curea transmisie piele du
blă 180X12 mm kg. 34

— Anvelope tractor 600X16
buc. 6

— Camere 600X16 buc. 6

— Anvelope auto 750X20
buc. 7

— Camere auto 750X20 buc. 7

— Curele trapezoidale
1000X38X25 buc. 20

— idem 4500X22X14 buc. 12

— idem 1250x25X16 buc. 16

Anvelope auto :

— 670X15 buc. 4

— 750X20 buc. 3

— 900X20 buc. 2 

— 825X20 buc. 4 

— 560X11 buc. 2



Curele trapezoidale :

— 8X13X1130 buc. 20

— 8X13X1210 buc. 10

— 11X17X2120 buc. 10

— 11X17X1700 buc. 20

— 11X17X1900 buc. 20

— 8X13X1800 buc. 45

— 8X13X800 buc. 65

— 8X13X1060 buc. 15

— 8X13X1060 buc. 15

— 8X13X950 buc. 40

— 11X17X2650 buc. 10

— 10X13 X 2000 buc. 8

— 12X36X1120 buc. 15

— 11X17X900 buc. 40

— 11X17X1550 buc. 15

— 11X17X3750 buc. 8

— 6X10X1600 buc. 4

— 11X17X2360 buc. 10

Rulmenți seria :

— 1207 buc. 200

— 51201 buc. 27

— 2213 K buc. 150

— 6008 buc. 35

— 32208 buc. 15

— 2207 buc. 10

— MN 3020 K buc. 15

— EL 6 — 626 buc. 10

— 51.114 buc. 16

— 51207 buc. 77

— 2210 buc. 60

— 6007 buc. 50

— 52208 buc. 20

— 704904 buc. 10

— 30205 buc. 30

— 1305 buc. 16

— 1313 buc. 130

— 6201 buc. 40

— 1506 buc. 10

— 1210 buc. 130

— 1211 buc. 250

— 2211 buc. 30

— 51208 buc. 15

— 32209 buc. 20

— 51107 buc. 26

— 6210 buc. 300

— 6006 buc. 10

— 51215 buc. 10

— 1312 buc. 40

— 1205 buc. 90

— 2211 K buc. 60

— 7207 buc. 60

— 1317 K buc. 28

— 32219 buc. 10

— 6212 buc. 20

— 7518 buc. 10

— 6005 buc. 100

— 6002 buc. 30

— 51203 buc. 10

— 1306 buc. 20

— 51214 buc. 20

— 30212 buc, 50

— 7205 buc. 50

— 3516 buc. 20

— 6000 buc. 10

— 2207 buc. 14

— 1210 K buc. 50

— 6208 buc. 40

— 1312 K buc. 25

— 32210 buc. 10

— 1209 K buc. 30

— 6207 buc. 25

— 6308 buc. 40

— 6200 buc. 75

— 6001 buc. 75

— 7204 buc. 15

— 7210 buc. 15

— 1313 K buc. 30

— 51110 buc. 10

— 51208 buc. 15

— 2207 K buc. 35

— 1211 K buc. 100

— 1506 buc. 15

— 1307 K buc. 15

— 1315 buc. 16

— Bucșe pentru rulmenți II
311 buc. 80

— idem H 313 buc. 400

— idem II 317 buc. 300

— idem H 212 Ibuc. 50

— idem H 315 buc. 30

— Acumulatori fero-nichel
buc. 3

— Acumulatori electrocar 3

PAS — 245 buc. 35

4
— Ferodouri 50X6 ml. 45

— idem 75X10 ml. 30

— idem 75X10 ml. 30

— idem 120X10 ml. 90

— idem 100X8 ml. 60

— idem 200X12 ml. 30

— idem 60X6 ml. 70

— idem 20X4 bandă ml. 200

— idem 30X5 ml. 76

— idem 95X10 ml. 42

— idem 100X10 ml. 15

— idem 100X15 ml. 13

Rulmenți :

— 1201 buc. 4

— 1203 buc. 3

— 1213 K buc. 1

— 1303 buc. 2

— 2007 buc. 2

— 6215 ZZ buc. 2

— 63102 RS buc. 10

— 7313 MPS buc. 16

— 16017 M buc. |

— 16022 buc. 1

— 32024 buc. 3

— 32310 buc. 1

— 32317 buc. 1

— 22209 K buc. 2

— 22212 K buc. 10

— 51132 FP5 buc. 7

— 51409 buc. 1

— 52411 buc. 1

ÎNTREPRINDEREA DE FRIGIDERE- GĂEȘTI

&

OFE R Ă :
CRANUL

Preful: 12 lei/kg (potrivit Ordinului

Ministerului Industriei Chimice, nr. 2079/1974).

♦
$♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*



— 943 35 buc. 59

— 21305 buc. 2

— 807813 buc. 4

— 588911 buc. 6

— 676 901 buc. 5

— 977 909 buc. 3

— 26 205 buc. 2

— B16117 buc. 2

— 140085 140140 buc. 2

— 15950 15520 buc. 6

— RIV II APL buc. 1

— 67720 67780 cls 3 buc. 33

— idem c3 buc. 4

— 67720 67780 B buc. 4

— 67720/67780 BC3 buc. 14

— L 52190—L 521919 buc. 4

— AXK 2035 buc. 11

— AS 2035 buc. 12

— DNK 4020 buc. 162

— NAX 4532 buc. 4

— GS 6590 buc. 99

— AXK 2542 buc. 30

— AS 2542 buc. 13

— WȘ 81110 buc. 50

— IR 40X65X20 buc. 4

— NK 24/20 buc. 3

— DNK 42 20 buc. 1

— DNK 47/30 buc. 2

— DNK 60 25 buc. 4

— NK 90/25 buc. 2

— DNKI 7/16 buc. 36

— NKI 20 20 buc. 2

— NKI 30/30 buc. 3

— NKI 40/20 buc. 40

— NKI 40/30 buc. 25

— NKI 60/25 buc. 3

— NKI 404 IR buc. 1

— NI 213 buc. 1

— N.T. 317 buc. 1

— NU 320 buc. 3

— NU 2309 buc. 4

— NU 2311 buc. 3

— NU 2328 buc. 1

Inele Seger alezaj 0 :

— 22 buc. 681

— 25 buc. 852

— 26 buc. 34

— 30 buc. 76

— 36 buc. 1192

— 37 buc. 1995

— 38 buc. 8

— 45 buc. 61

— 48 buc. 490

— 52 buc. 128

— 55 buc. 761

— 58 buc. 885

— 60 buc. 871

— 65 buc. 494

— 68 buc. 10

— 70 buc. 1149

— 72 buc. 199

— 82 buc. 1598

— 92 buc. 140

— 95 buc. 783

— 98 bUc. 389

— 110 buc. 14

— 115 buc. 17

— 120 buc. 3764

— 160 buc. 402

— 180 buc. 216

Inele seger arbore 0 :

— 5 buc. 945

— 7 buc. 953

— 26 buc. 3144

— 32 buc. 238

— 34 buc. 53

— 42 buc. 6

— 45 buc. 7

— 52 buc. 24

— 58 buc. 19

— 65 buc. 85

— 68 buc. 1955

— 70 buc. 216

— 72 buc. 835

— 75 buc. 687

— 78 buc. 780

— 82 buc. 1836

— 88 buc. 437

— 90 buc. 148

— 92 buc. 370

— 95 buc. 377

— 105 buc. 1317

— 115 buc. 620

— 120 buc. 790

— 125 buc. 40

— 130 buc. 1146

— 220 buc. 907

Inele seger :

— 32X55X12 buc. 2

— 35X55X12 buc. 55

— 45X65X12 buc. 217

— 45X55X7 buc. 7

— 45X85X13 buc. 8

— 50X65X8 buc. 103

— 55X75X12 buc. 358

— 55X75X12 buc. 642

— 75X95X13 buc. 38

— 95X130X13 buc. 3

— 22X32X7 buc. 71

— 95X115X13 buc. 61

— 85X110X13 buc. 4

— 140X170X15 buc. 10

— 130X160X15 buc. 59

Piese schimb :

— Arcuri ceas mină buc. 249

— idem pendulă but. 32

— idem buzunar buc. 68

— Ancăr ceas mină buc. 27

— Ancăr cu stift buc. 13

— Ax balans buc. 26

— Ancăr cu rubine buc. 3

fi

— Ancăr ceas mină buc. 2

— Ancăr ceas masă buc. 32

— Ancăr ceas mină buc. 158

— Ax central buc. 12

— Balanse Ceas buc. 5

— Baschite buc. 28

— Balans U.M.F. spiral
buc. 82

— Balans fără spiral buc. 42

— Balans ceas UMF complet
buc. 18

— Balans fără arc buc. 7

— Balans ceas masă fără păr
buc. 29

— Balans fără spiral buc. 46

— Balans UMF cu spiral
buc. 7

— Balans complet ceas mină
buc. 8

— Balans fără spiral buc. 2

— Bufoni oprit buc. 127

— Coronițe remortor buc. 11

— Clabenc balans fără rubine
buc. 5

— Casetă UMF fără arc buc.
23

— Casetă fără arc buc. 1130

— Cerc cadran buc. 6

— Chei întors pendulă buc. 15

— Carcasă ceas buzunar
buc. 14

— Cardane ceas masă buc. 25

— idem mină buc. 32

— Carcase ceas buc. 5

— Geamuri ceas masă, sticlă
buc. 270

— idem mină și buz. sticlă
buc. 1186

— idem din plexi buc. 1971

— Minutare ceas perete
buc. 20

— idem masă buc. 28

— Orare ceas masă buc. 102

Întreprinderea
MECANICĂ SUCEAVA 

oferă :
— Motoare 18,5 Kw—3000 R M

220/380 V buc. 131



CONTRACT ECONOMIC
Oii;........... .............. .

CÎTEVA PROBLEME IN LEGA TURA CU 
UTILIZAREA CONTRACTELOR MODELPentru stabilirea corectă, cu fundamentarea corespunzătoare, a raporturilor contractuale dintre unitățile furnizoare și unitățile beneficiare, în practică a apărut nevoia precizării problemelor de mai jos, ca urmare a utilizării contractelor model:— care este caracterul- clauzelor contractelor model?— se pot face obiefcțiunii de beneficiari la clauzele contractelor model incluse de furnizori în conitraletele economice transmise beneficiarilor pentru semnare ?— dacă și cum se pot modifica prevederile înscrise în contractele model ?Răspunsul la aceste întrebări nu se poate da decît dacă se are în vedere — în litera și conținutul său — art. 6 din H.C.M. nr. 1011'1972.

9 Conform dispoziției legale sus-a ratată, contractul model cuprinde criterii unitare privind furnizarea de produse, executarea de lucrări și prestarea de servicii, specifice domeniului de activitate pe ramuri sau grupe de produse.Aceste criterii sînt obligatorii pentru părțile contractante, deoarece sînt aprobate de ministere, celelalte organe centrale ale administrației de stat, comitetele executive ale consiliilor populare și al municipiului București, în baza avizelor prealabile ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale interesate și cu acordul Ministerului Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale și Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe.
Ca urmare, încheierea contractelor eco

nomice trebuie să se facă de părți cu 
respectarea criteriilor unitare stabilite 
prin contractele model, clauzele acestora 
fiind obligatorii.Nici părțile direct contractante și nici torurile lor tutelare nu pot insera în contractele economice pe care le încheie clauze contrarii celor stabilite în cuprinsul acestora. Clauzele contractelor model nu se pot modifica.în măsura în care contractele model cuprind clauze multiple, care urmează să fie adoptate de părți în raport cu obiectul concret al contractului care se încheie, desigur că se vor elimina clauzele care devin inutile, înserîndu-se în contracte numai clauzele adoptate. în afara cazurilor de excepție din această categorie, nu este admis ca părțile să elimine 

din contractele model clauzele acestora, ca urmare normală a caracterului lor obligatoriu. Sub acest aspect, contractele model, nu apar ca acte unilaterale, ci sînt acte multilaterale fundamentale, opozabile tuturor beneficiarilor, prin faptul aprobării loir în condițiile art. 6 din H.C.M. nr. 1O1I1/I1D73.
® Cu privire la problema dacă se pot 

face obieețiuni de beneficiari la clauzele 
contractelor model, incluse de furnizori 
in contractele transmise de furnizori be
neficiarilor pentru semnare, răspunsul este negativ. Beneficiarii nu pot cere prin obiecțiunile cu care semnează contractele transmise de furnizori să se elimine sau să se înlocuiască clauzele redactate în conformitate cu prevederile contractelor model. Aceasta deoarece clauzele în cauză sînt opozabile prin efectul legii și părțile nu se pot abate de la prevederile lor.• Din cele arătate anterior nu trebuie însă să se conchidă că nu se pot modifica niciodată clauzele contractelor model aprobate. în măsura în care este necesar. partea interesată poate propune atît cu ocazia încheierii unor contracte concrete, cît și de principiu, în baza experienței dobîndită ea urmare a încheierii și executării contractelor economice încheiate în baza contractelor model în vigoare, modificarea clauzelor acestora, în scopul obiectiv al îmbunătățirii lor.Modificarea solicitată nu se va putea aproba însă direct, nici de părțile direct contractante și nici de organele lor tutelare, indiferent de nivelul acestora. Modificarea solicitată urmează să se aprobe numai de conducerea ministerului sau organului central care a aprobat contractul model, după obținerea prealabilă a avizelor ministerelor și ale celorlalte organe centrale interesate și a acordului M.A.T.M.C.G.F.F.

Octavian A. POPESCU

CONSECINȚELE NECOMUNICARII 
APROBĂRII INVESTIȚIEIîn conformitate cu prevederile aut. 69 din H.C.M. nr. 859 1970, în aplicarea cărora s-a emis Instrucțiunea comună PAS-BI nr. 7/1971. pînă la aprobarea investiției este interzisă încheierea de contracte economice pentru furnizarea de utilaje, astfel îneît, contractele încheiate cu nesocotirea acestei interdicții suferă sancțiunea nulității. Obligația de a comunica datele care atestă aprobarea investiției revine beneficiarului, furnizorul de utilaje fiind îndatorat să pretindă cu ocazia încheierii contractului, comunicarea acestor date.

Arbitrajul de Stat Interjuidețean Cluj făcînd — prin hotărirea nr. 531/1974 — aplicarea acestor dispoziții normative, a considerat că beneficiarului de utilaje nu i se cuvin penalitățile solicitate în temeiul art. 1 lit. a și e din H.C.M. nr. 306/1970 pentru nelivrarea utilajelor la termenul contractual întrucît — deși investiția căreia îi erau destinate utilajele a fost aprobată la data încheierii contractului — dovada existenței aprobării a fost făcută de reclam'anta-ibeneficiară abia în cursul soluționării litigiului, situație în care numai cu începere de la această dată îi revenea pîritei-tfumizoare obligația punerii în executare a contractului.în privința condițiilor în care se aplică sancțiunea nulității, hotărirea la care ne referim este temeinică și legală.în adevăr, validitatea unui contract economic depinde de existența, în fapt, a condițiilor legale necesare pentru încheierea lui, în speță, aprobarea investiției. Dacă aceste condiții au existat în mod obiectiv, împrejurarea că una dintre părți a ignorat existența lor, nu poate avea drept consecință nulitatea contractului. Cu alte cuvinte, validitatea sau nulitatea contractului economic depinde de elemente obiective, iar nu de faptul subiectiv al cunoașterii acelor elemente de către părțile contractante.Fără să afecteze validitatea contractului, faptul că pî'rîtaHfurnizoare nu a cunoscut aprobarea investiției poate avea consecințe asupra posibilităților sale de executare și, implicit, asupra răspunderii pentru neîndepliinirea la termen a obligației de livrare. Astfel, în speță, lipsind comunicarea acestei aprobări, pîrîta a considerat nul contractul încheiat cu reclamanta și putea — pentru acest motiv — să nu ia măsuri pentru executarea lui.Tocmai în această privință hotărirea citată a fost desființată și s-a dispus rear- bitrarea litigiului, reținîndu-se următoarele prin Decizia primului arbitru de stat nr. 2084/1974 :„Faptul că dovada existenței acestei aprobări a fost făcută de beneficiară cu întîrziere, ar fi putut avea ca efect — în principiu — ca numai cu începere de la acea dată să revină furnizoarei-pîrite obligația punerii în executare a contractului, ca o consecință a naturii obligațiilor sinalagmatice, dar efectul arătat se producea numai dacă necomunicarea aprobării investiției ar fi fost motivul real al neexecutării prestației.Primind însă, contractul semnat de beneficiară fără comunicarea aprobării investiției, funmizoaroa nu l-a considerat nul, ci l-a pus în executare, confecționînd cazanul, după cum a confirmat și în scris.
-----»
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De altfel, furnizoanea nici nu putea considera în mod unilateral și tacit că este nul contractul, ci putea să atragă atenția beneficiarei asupra omisiunii comunicării aprobării investiției.Motivul nelivrării însă, nu a fost cel formal invocat — necomunicarea aprobării investiției — ci situațiile relatate prin îinitîimipimare : neprimirea elementelor de automatizare din ■ import, neterminarea halei principale cu standurile de probă la calld a cazanelor, precum și neprimirea redresorilor destinați standurilor.Acestea fiind cauzele reale care au determinat nelivrarea la termen a cazanului contractat, apare necesară rearbitrarea litigiului, spre a se analiza dacă pot exonera de răspundere cauzele invocate'1.Reținem, din considerentele reproduse, preocuparea practicii arbitrate de a desluși întotdeauna, printre multiplele motive invocate cauza reală, determinantă a neexecutării la termen a obligațiilor asumate prin contracte economice. Numai printr-o astfel de abordare a problemelor, soluțiile arbitrale pot contribui eficient la realizarea sarcinilor de plan prin sancționarea unităților economice ce nu-și îndeplinesc obligațiile contractuale.Decizia la care ne-am referit, făcind cuvenita distincție între lipsa aprobării investiției și necomunicarea acestei aprobări furnizorului de utilaje, recunoaște anumite efecte exoneratoare de răspundere acestei din urmă împrejurări numai în cazul cînd necunoașterea aprobării investiției se află în legătură cauzală cu neexecutarea la termen a obligației.
I ICZKOVITS

EXPORT 9 IMPORT

ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA 
CONTROLULUI DE CALITATECompartimentul C.T.C. trebuie să asigure conform sarcinilor ce-i revin, prevăzute în documentația tehnică, controlul calitativ asupra următoarelor obiecte :— materialele, materiile prime, semifabricatele și produsele finite, primite de la furnizor ;— piesele, subansamblele și produsele finite ;— procesele tehnologice (respectarea prevederilor privind operațiile de control);— mijloacele de producție (lealitatea reparațiilor) ;— echipamentul de producție și control (dispozitive, scule, matrițe, verificatoare, imodele ș.a.) nou confecționate sau aflate în exploatare ;

— ambalarea, conservarea, expediția produselor finite și gradul în care acestea cuprind întregul complet de livrare.De .asemenea, asigură :— avizarea documentației tehnice pentru pantea de control tehnic;— participarea activă la omologarea prototipurilor și seriei zero ;— evidența și participarea tla analiza defectelor de fabricație, stabilirea cauzelor și măsurilor necesare ;— analiza rezultatelor încercărilor de lungă durată, de lot și de recepție ;— urmărirea și analiza comportării produselor în condiții de exploatare.Trebuie avut în vedere că succesiunea operațiilor de control, frecvența și mijloacele necesare asigurării preciziei și productivității muncii de control se stabilesc prin tehnologia controlului calității producției cuprinse în documentația tehnologică de bază.Activitatea de control se va desfășura atât asupra produselor aprovizionate (control recepție și primire a materialelor, cît și asupra fazelor intermediare (control preventiv) și finale (control final) ale proceselor de fabricație.In legătură cu activitatea de control a produselor aprovizionate .se vor avea în vedere și indicațiile de la punctele următoare. :Materiile prime, materialele auxiliare, semifabricatele și produsele finite aprovizionate, sînt controlate din punct de vedere al calității la intrarea acestora în întreprindere, efectuîindu-se controlul și recepția la furnizor în cazul în care acestea sînt prevăzute în contract.în cadrul comisiei de primire a mărfurilor aprovizionate, organele C.T.C. au o- bligația verificării calitative a acestora prin control integrai sau sondaj în condițiile stabilite prin documentele tehnice normative, documentație tehnică și contracte și nu le revine sarcina efectuării controlului cantitativ și a gestiunii produselor.în legătură cu exercitarea controlului organelor C.T.C. pe fluxul de fabricație din secțiile productive, se vor respecta indicațiile de la punctele următoare:— controlul intermediar va urmări asigurarea executării produselor conform documentației de fabricație, descoperirea defectelor prezentate de produse în faze de prelucrare cît mai inițiale și determinarea factorilor care influențează apariția defectelor ;— pentru descoperirea defectelor obiectelor prelucrate, controlul intermediar se aplică de organele C.T.C. în timpul procesului de fabricație și se efectuează prin controlul primei piese, controlul după fiecare operație sau control după un grup de operații, în conformitate cu prevederile documentației tehnologice care trebuie să cuprindă precizări în acest sens.

Controlul primei piese se execută pentru prevenirea apariției defectelor la loturi de piese datorită reglării necorespun- zătoare a mașinilor unelte. în acest sens la începerea lucrului în schimb și după orice reglare a mașinilor (inițială sau intermediară) muncitorul este obligat să verifice personal prima piesă executată și apoi să o prezinte controlului tehnic.După verificarea acesteia conform documentației, organul C.T.C. o poansonează în cazul în cane corespunde integral și o predă muncitorului pentru executarea lotului. Prima ipiesă poanisonată reprezintă piesa martor cane se păstrează de muncitor ipînă la terminarea schimbului sau a lotului executat în schimb.Controlul de operații se va aplica la executarea pieselor ila care precizia și calitatea ide prelucrare a fiecărei operații pohte .influența operațiile ulterioare de prelucrare sau montaj.în legătură cu executarea controlului final de către organele C.T.C. se vor respecta următoarele:— controlul final, fiind faza de cea mai mare răspândire a controlului tehnic, în ceea ce privește prevenirea trimiterii în celelalte sectoare sau livrarea de către întreprindere a unor produse de calitate inferioară sau incompletă, se va aplica asupra produselor finite înainte de trimiterea lor da magazia de expediție.— controlul final se execută în punctele fixe de control plasate corespunzător fluxului de fabricație, special amenajat în cadrul secțiilor și dotate cu toate utilajele și aparatele de control necesare.Qnd organele de control constată în cadrul verificărilor efectuate Ila prima piesă controlată apariția unor defecte ale pieselor controlate, au obligația să anunțe imediat verbal muncitorul și maistrul respectiv din producție pentru înlăturarea cauzelor care determină apariția defectelor, iar în cazul neluării măsurilor necesare se informează în scris conducerea secției.Oind organul C.T.C. constată că nu au fost luate măsuri pentru înlăturarea de- feotellor semnalate, iar produsele se execută în continuare cu aceleași defecte este obligat a anunța directorului întreprinderii oprirea lucrului la operația respectivă și imputarea pierderilor celor ce se fac vinovați de continuarea lucrului în condiții necorespunzătoare.Organele C.T.C. vor executa un rol activ în îmbunătățirea activității de control tehnic și a calității producției sesizând și propunînd în baza datelor de care dispun îmbunătățirea documentației tehnice, dotarea tehnologică, precum și organizarea activității compartimentelor care contribuie la realizarea calității.
Sever POPESCU
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UN CAZ SPECIFIC DE TRANSFERARETransferarea în interesul serviciului a persoanelor încadrate în muncă este reglementată în art. 11 din Legea nr. 1/1970 și art. 09 din Codul muncii. Potrivit acestui din urmă text, persoana încadrată în muncă poate fi transferată în interesul serviciului, de regulă, într-o altă unitate din aceeași ramură. Norma de drept cuprinzînd o recomandare și ne- fiind prohibitivă, în practică, transferarea persoanelor în interesul serviciului se efectuează și este validă chiar dacă unitățile nu fac parte din aceeași ramură.Die la acest regim juridic comun, privind transferarea în interesul serviciului, art. 13 aliniat final din Decretul nr. 54/1975 aduce o importantă derogare privind absolvenții instituțiilor de învățământ superior — cursuri de zi — repartizați în producție. Norma citată prevede că în perioada stagiului absolvenții vor putea fi transferați, în interesul serviciului, cu respectarea dispozițiilor ari. 3 din același act normativ, în specialitatea pentru care au fost pregătiți sau în specialități apropiate. Iar art. 3 prevede că repartizarea poate avea loc în unități economice (industriale, construcții, transporturi, agricole) în instituții de învățământ (exclusiv învățămîntul superior), fiind interzisă în aparatul central al ministerelor ori alte organe centrale. Drept urmare, regiemen țările prevăzute în art. 3 din Decretul nr. 54 1975 se vor aplica în toate cazurile de transferare a acestor absolvenți în interesul serviciului. Prevederea cuprinsă în art. 13 alin, final din actul normativ aitat, are direipt scop de a nu permite eludarea legii, în sensul ca prin intermediul unei transferări în interesul serviciului, absolvenții să nu poată fi încadrați indirect în locuri de muncă în care nu au dreptul legal a fi repartizați.Pe de altă parte, dat fiind că pentru validitatea operațiunii de transferare în interesul serviciului nu este necesar consimțământul celui în cauză, însă totuși transferul respectiv nu poate avea loc, în situații temeinice justificate de persoana interesată, socotim că absolvenții instituțiilor de învățământ superior — cursuri de zi — vor putea invoca în sprijinul lor dispoziția imperativă din art. 13 alin, fi

nal, arătând că pot fii transferați numai în specialitatea pentru care au fost pregătiți sau în specialități apropiate. Altfel spus, socotim că transferarea acestor persoane în alte specialități; constituie — în concepția legii — o situație temeinic justificată care — fiind invocată de cel interesat — poate paraliza operațiunea de transfer.
J. COSTIN

SOLUIH ARBU RALE
Șl JUDECĂTOREȘTI

SCUTIREA DE PLATA PENALITĂȚI
LOR PENTRU ANULAREA PLANULUI 

DE TRANSPORTAnexa 2 la HCM nr- 57/1952 prevede în sarcina unităților expeditoare, pentru anulările din planul de transpari, plata unei penalități de 1,25 lei de fiecare tonă începută.Unitățile menițonate sînt scutite de plata penalităților dacă transporturile planificate în vederea îndeplinirii sarcinilor de export nu s-au putut efectua din motive ce nu pot fi puse în sarcina ministerului planificator.Asemenea motive — cum ar fi imposibilitatea provizorie de realizare a exporturilor — se impun a fi deci invocate în raporturile cu Calea Ferată pentru a se evita aplicarea penalităților. (Hotărârea Arbitrajului de Stat Central nr. 834/1975).
PRESCRIPȚIA APLICABILA ACȚIUNII 

ÎN DAUNE A CĂRĂUȘULUIîntrucît cărăușul a predat marfa altui destinatar decît cel prevăzut în scrisoarea de trăsură, expeditorul a obținut o- bligarea cărăușului la plata cu titlu de daune a contravalorii mărfurilor nepredate destinatarului menționat. Ulterior hotărîrii prin care a fost obligat la plată, cărăușul a introdus acțiune împotriva unității căreia din greșeală i-a predat marfa, solicitînd obligarea ei la plata daunelor corespunzătoare valorii mărfii respective.Termenul de prescripție aplicabil acestei din urmă acțiuni este cel de 18 luni prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/ 1958 și începe să curgă de la data eliberării mărfii către unitatea respectivă.In raport cu acest moment al începerii curgerii termenului de prescripție, depășirea termenului se poate considera justificată în condițiile în care la data eliberării greșite a mărfii cărăușul nu se 

înregistrase cu dauna respectivă și nu fusese sesizat asupra erorii săvîrșite prin eliberarea mărfii altei unități decît cea indicată drept destinatară în scrisoarea de trăsură.în atare situație, repunerea în termen se poate dispune numai în cazul cînd cărăușul a introdus acțiunea în termenul de o lună prevăzut de art. 19 din decretul amintit, socotit de la data pronunțării hotărîrii prin care a fost obligat față de expeditor la plata daunelor. (Decizia primului arbitru de stat nr. 437/11975).
COMPETENȚA DE APROBARE A 

INVESTIȚIILORAprobarea -investițiilor nu este de competența băncilor finanțatoare, ci a organelor prevăzute în anexa 1. la HCM. nr. 900/11970.în speță, pentru aprobarea investiției de către organul de conducere colectivă al întreprinderii beneficiare nu era necesar nici măcar avizul prealabil al băncii finanțatoare, după cum rezultă din prevederile ari- 105 al Legii finanțelor și din Normele metodologice B I nr. 11/1972 întrucât investiția era necentralizata și se finanța din fondurile proprii ale întreprinderii beneficiare. (Decizia primului arbitru de stat nr. 451/1975).
RĂSPUNDEREA unităților ec—cfrOperațiunile de manipulare, transport șj expediițe a mărfurilor efectuate de către unitățile EC—CFR de la depozitele unităților economice pînă la stația de cale ferată ce le deservesc și invers constituie o activitate distinctă de transportul feroviar. Pentru neîndeplinirea obligațiilor de camionaj asumate prin contract, unitățile EC—CFR răspund prin plata penalității de 30 lei/tonă netransportată conform anexei 2 pct. 1. lit. d din HCM nr. 57/1952. (Decizia primului arbitru de stat nr. 420/1975).
EFECTELE LIMITATE ALE TRANSMI

TERII RISCURILORArt. 16 din Legea nr. 71/1969 reglementează momentul trecerii riscurilor de la furnizor la beneficiar. Deși în speță, riscurile s-au transmis, potrivit legii, asupra unității beneficiare, acest fapt nu face să înceteze răspunderea furnizorului în legătură cu produsele despre care se dovedește că în momentul transmiterii riscurilor erau nec-orespunzătoaire. Tot astfel, furnizorul răspunde în cazul viciilor ascunse descoperite în condițiile legii. (Decizia primului arbitru de stat nr. 2198/1967).
H. M.
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NIȚOIU MARIA — Dîmbovița. în adevăr, astfel cum arătați, prin H.C.M. nr. 91l4ill9S8, art. 19, se menținea dreptul de a beneficia de alocația de stat pentru copiii, de abonamente gratuite de transport sau de alte drepturi care se acordă în funcție de nivelul retribuției tarifare, persoanelor care în urma aplicării noilor retribuții, depășeau plafoanele de retribuție stabilite prin actele normative în vigoare. Prin legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57 din 1 noiembrie 1974, hotărârea nr. 9141868 a fost abrogată, iar Decretul nr. 170 1974 pentru majorarea retribuției personalului din unele ramuri și sectoare de activitate nu mai cuprinde o prevedere referitoare la plata abonamentelor gratuite de transport în cazul majorării retribuției. Majorarea retribuției nu afectează însă plata în viitor a următoarelor drepturi : alocația de stat pentru copii care se va menține în același cuantum și bursele acordate în învățământul de toate gradele.
PANOU! IO AN — Petroșani: Potrivit art. 35 lit. b din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57 1974, muncitorii, maiștrii, precum și cei care ocupă o funcție pentru care se cer studii medii sau postliceale și absolvă cu diplomă sau licență cursurile serale sau fără frecvență ale învățământului superior sau aile învățăim-Mului de sutoingineri se încadrează în funcția corespunzătoare studiilor absolvite, la nivelul de bază sau cu o retribuție tarifară care >să le asigure o clasă în plus1, față de cea avută, în cazul în care retribuția tarifară pentru al doilea an de activitate este mai mică sau egală cu cea avută. O asemenea prevedere era înscrisă și în pct. 10 anexa nr. IX La H.C.M. nr. 914 1968. Față de această prevedere, precum și de principiul prevăzut de legea amintită, retribuția unei persoane se acordă pe baza nivelului de calificare cu respectarea coinidi- țiiilor de studii și vechime. în cazul însă în care unitatea nu are posibilitatea să vă încadreze pe o funcție de subinginer — deși o imposibilitate nu credem că ar fi, față de faptul că în prezent ocupați un post de tehnician principal — urmează să solicitați transfer la o unitate care vă poate asigura un post potrivit pregătirii div., iar din copia adresei pe care ați primit-o de la Centrala Cărbunelui Petroșani rezultă că aveți acordul acesteia.

SMEU ION — Brăila. Așa cum bine arătați, sporul pentru vechime neîntreruptă în aceiași unitate.se plătește astfel: în situația că beneficiarul împlinește termenul prevăzut de lege în prima zi a unei luni, primește sporul cu începere din luna respectivă; dacă însă termenul se împlinește în cursul unei luni, plata sporului se face de la 1 a lunii următoare. în cazul relatat de dv. termenul prevăzut de lege s-a împlinit în ziua de 3 ianuarie și deci sporul se cuvine, cu începere din luna următoare. Problema pe care o ridicați dv. nu este însă aceia cu privire la data împlinirii termenului, respectiv 20 ani de vechime neîntreruptă în aceiași unitate, ci aceia a începerii curgerii termenului, dat fiind că ați fost încadrat la data de 3 ale lunii ianuarie. Raporturile dv. de muncă cu unitatea au început la data de 3 ale lunii.
întreprinderea de materiale de construc

ții — Iași. în legătură cu întrebarea dacă mai poate fi plătită indemnizația de transfer în interesul serviciului dintr-o localitate în alta, dacă a trecut mai mult de 1 an de la obținerea vizei de flotant: potrivit art. 176/2 din Codul muncii, persoanele încadrate în muncă pot să solicite pretenții bănești de la unitate, în termen de 3 ani, aceste pretenții putând să coins- te în prejudicii suferite sau drepturi neacordate (retribuție, indemnizații, compensații, sporuri, ajutoare, alocații, drepturi de transferare și alte drepturi). Termenul de 3 ani se calculează — pentru sesizarea organelor de jurisdicție a muncii. dacă unitatea nu înțelege să plătească aceste drepturi sau persoana respectivă nu este de acord cu modul de calicul — de la data cînd drepturile bănești trebuiau să fie acordate, această dată situîndu-se imediat după efectuarea schimbării domiciliului în condițiile legale în vigoare.La întrebarea dacă întreprinderea mai este obligată să achite drepturile de transfer ale unei persoane care a funcționat în întreprindere timp de 2 ani, după care a plecat, vă răspundem că dreptul la plata indemnizației, diurnei, concediului plătit și la rambursarea costului transportului, s-a născut la data perfectării formelor de transfer la unitatea dv. și se menține pe toată durata de 3 ani menționată mai sus, și deci, înlăunitrul acestui termen persoana în cauză are dreptul și i se pot plăti drepturile de transfer.Ultima întrebare se referă la posibilitatea unității de a înceta urmărirea recuperării cheltuielilor de școlarizare împotriva uneii persoane care nu și-a respectat obligația de a lucra în unitate 5 ani, părăsind unitatea, însă după o perioadă de timp revine și este din nou încadrat. Obligațiile și drepturile reciproce ale unității și persoanei școlarizate acționează în ca

drul contractului de școlarizare. Faptul că persoana școlarizată lucrează numai o parte din perioada de 5 ani în unitate determină obligarea la plata cheltuielilor proporțional cu perioada nelucrată. în situația îin care cel în cauză îiși reia activitatea și unitatea este de acord, înseamnă că s-a convenit asupra reluării executării angajamentului și această situație conduce la micșorarea proporțională a sumei, ur- mîind ca urmărirea să nu se mai facă pentru suma de bani echivalentă perioadei de timp de după revenirea persoanei respective în unitate. Conducerea unității urmează să dispună întocmirea calculelor și să supună organului de conducere colectivă încetarea recuperării diferenței de sumă.
GII. Ț.

ANUNȚ IMPORTANT!

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

• VÎNZAREA 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.
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— palmare pinză cauciuc
— mănuși termoizolante
— șorț p.v.c. pe suport textil
— șorț pinză cauciucată
— șorț prelată cu pieptar
— mănuși prelată dublate cu și fără 

manșetă
— minecuțe doc cauciucat
— umerare tip B și A2
— covoare orientale
— fileu tubular textil
— cămăși bărbați
— rochii fete și femei
— pijamale copii
— bluze pionier

• PAPETARIE
— ghiozdane grădiniță
— serviete școlari p.v.c.
— mape p.v.c., diferite modele
— coșuri răchită
— plicuri diferite mărimi

• PRODUSE CHIMICE
— plase simple și duble p.v.c.
— plase folie și supraelastice
— sacoșe 0,5—06 p.v.c., turist din der- 

matină
— sacoșe „Sabena"
— sacoșe damă, diferite modele
— banderole
— cutii pliante
— capace borcane
— pungi polietilenă

• MATERIALE DE CONSTRUCȚII
— doze și coturi pantzer
— doze N.B. 4
— mufe
— tub warnich
— profile p.v.c.
— dispozitiv cu capac
— presetupe p.v.c.
— pufere p.v.c.
— tuburi, garduri ți dale beton armat

SNAGOV

ÎNTREPRINDEREA 
DE INDUSTRIE LOCALĂ 

- OLTENIȚA
Str. Alex. Sahia 139

Tel. 10440

tru ridicat containere
— barăci metalice
— oțel zincat
— piese turnate din bronz
— hidrosfere capacitate utilă 60 mc
— alte lucrări de metalurgie

• PRODUSE DIN LEMN

— canapele stil I și II
— camere „Romanța"
— sofale de una și două persoane
— vitrine „Diana"
— mese de televizor „Harghita"
— pătuțuri și țarcuri pentru copii
— cuiere pom
— divanuri stil

• PRODUSE CHIMICE

— garnituri cauciuc
— curele trapezoidale
— diluant
— ulei emulsionabil
— vopsele in ulei
— bușoane
— capsule și dopuri
— triunghiuri reflectorizante
— lupe ți lentile
— piese injectate din material plastic 

pentru radiouri și televizoare
— nasturi din poliester și plastic de dife

rite sortimente
— saci polietilenă și saci hirtie

• TEXTILE — CONFECȚII SPORT
— Țesături : fulare, basmale, baticuri, 

fețe masă, batiste, scutece, colțare, 
șaluri

— confecții : halate, fețe de pernă, bo
nete, chiloți, cămăși și șorțuri pentru 
copii, raftiere, cearceafuri diferite pa*  
ți Plic

— ranițe
— samare
— saltele
— prelate
— corturi

• METALURGIE

— lucrări de lăcătușerie și metalurgie
— cutie comutatori FK 1, FK 2, CS 4
— flanșe
— conducte irigații
— sorburi
— cleme universale

— papuci turnați
— containere metalice pentru reziduuri 

menajere capacitate 3 mc, echipat 
autoșasiu cu dispozitiv hidraulic pen

Covor oriental (Continuare în pag. 12)



Covor românesc tip Carpați

ÎNTREPRINDEREA

URZICENI

(Urmare din pag. 11)

— huse interioare și exterioare pentru 
autoturisme

— saltele luptă și gimnastică
— huse rachete tenis
— umbrele parasolar
— copertine
— fringhii

• MAROCHINERIE
— port termos
— huse aparate radio
—- serviete școlare
— diferite poșete
— curele ceas damă și bărbați
— curele pantalon
— cordoane piele damă și bărbați

• MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
Binale — uși și ferestre (livrare prin re
partiție) Cărămidă normală (livrare prin 
repartiție)

DE INDUSTRIE LOCALĂ

Str. Scinteii 35 Tel. 372

• METALURGIE

diverse produse și confecții metalice: 
schele extensibile, microcentrale, mobi
lier metalic, schelete corturi, platforme 
mobile

— bancuri pentru ateliere mecanice 1—2 
sau 6 persoane

— containere uzinale
— asimilări de subansamble la diferite 

utilaje sau instalații din ramura meta
lurgică

• PRODUSE DIN LEMN
— mobilă pentru fondul pieței și in afara 

fondului pieței : scaune și taburete ta- 
pițate, taburete vopsite, mese „Pălti
niș", scaune „Dîmbovița", bănci șco
lare, dulapuri

Diverse împletituri am răchită și mase plastice

— mobilier școlar de orice fel (bănci, ca
tedre, laboratoare)

— mobilier pentru cămine de nefamiliști
— mobilier pentru cămine culturale, case 

de cultură
— ambalaje din lemn pentru legume, 

fructe și orice gen de ambalaj pentru 
utilaje sau alte destinații

I L FOV

două roți din— șarete pe 
tracțiune animală

cauciuc cu

SPORT• TEXTILE — CONFECȚII

— țesături tip lină: covoare 

orientale și românești pentru export
— diverse produse textile: vată de croi

cu motive

torie, bumbac de șters, lavete, vată 
pentru tapițerie, accesorii pentru auto
turism „Dacia" (matlasură, izolație, 
vată spătar)

— confecții textile: saltele M.S., saltele 
copii, saltele luptă și gimnastică, pre
late auto, huse auto interioare și ex
terioare

— o gamă variată de articole camping 
pentru fondul pieței și export : corturi 
Pamir, Olimpic, Nordic, Dacia, Alpin, 
Litoral, saci de dormit, saltele pliante

— cazarmament pentru cămine școlare 

sau nefamiliști
— echipament de protecție sau uzură

• PRODUSE ALIMENTARE

— produse alimentare: citro, ape gazoa
se, condimente, mălai regim comercial, 
gheață artificială

— morărit regim prestator

/. /. L. MORĂRIT
Șl PANIFICAȚIE 

BUCUREȘTI
Șos. Mihai Bravu nr. 137

— saci ambalaj din hirtie 98 X 60 cm
— coșuri din răchită, cu capace
— pungi și saci folie polietilenă
— produse cartonaje diferite 

prelate folie polietilenă 
concentrat P.M.V.
produse de panificație: piine neagră, 
piine albă, piine semialbă, franzele, 
împletituri, cornuri, chifle, covrigi, ba
toane, chek, crochete, cozonac, lipii 
morărit regim comercial: făină albă, 
făină integrala, făină intermediară, 
mălai regim comercial, tărițe


