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ÎNTREPRINDEREA de utilaje
PIESE DE SCHIMB PENTRU PĂRȚI B 

IF RON IN ANII 1975—1976
UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA 

LEMNULUI

cabină Ferăstrău circular tip Gugesti B 97

$1 PIESE DE SCHIMB
MIERCUREA CIIJC

OFERĂ
pe bază de comenzi ferme:

întreprinderilor amatoare, la preț cu 
ridicata următoarele produse :

furtun înaltă presiune 0 38X51 Și 
0 32X46

picatex (mochetă pe suport de cau
ciuc) în diferite culori

plăci tehnice de la 2 mm la 40 mm 
grosime, în suluri și metraj 

diverse 
ferite

covorașe auto în culori di-

ușa cabinei Circular de spintecat tip CS 313

diverse 
pentru

repere de pinză 
combinele C 1

combină
Și C 3

pirghie înclinată

pirghie intermediară (semilună) 

rezervor ulei

diferite conducte metalice

tuburi cauciuc flexibile

cilindru

cilindru

de

de

de

550 mm

570 mm

11000 mm

tijă piston de 550 mm 
tijă piston de 570 mm 
tijă piston de 1100 mm 

Inversor IFRON complect 

carcasă inversor Ifron

piese
Ifron

UNELTE

Circular

Mașină

dublu de retezat Tip. B. 49

de

IN

Circular 
Tip. CSMG

de

Circular cu
CPI

îndreptat Tip. Mi.-5

ANUL 1976

spintecat multiplu greu

pinză inclinabilă Tip.

Mașină de îndreptat tip Mi-5

Circular de tivit cu avans mechani- 
zat modernizat tip CTAMm

de schimb pentru inversor

DE LUCRU PENTRU IFRON

cupă

cupă sinplu de 0,8 mc
cupă cu scarificator

lamă buldozer
greifer pentru lemn mărunt 

greifer pt. bușteni

sinplu de 0,5 mc cu ghiare

COMBINATUL DE ARTICOLE 
TEHNICE DIN CAUCIUC 

PITEȘTI
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 82

Telefon: 33041
OFERĂ

Mașină de frezat și locaș feronerie 
tip. MFLF

Mașină de cepuit și scobit moder
nizat tip

Circular

Circular 
tip CTCf

MCSm

de spintecat Tip CS 313

de tivit cherestea foioase
238

I

Ferăstrău circular dublu tip FCD

Gater pentru tăiat lamele (miniga- 
tere) Tip IOANIS

diverse pmze cauciucate 

furtunuri de absorbție și 
sub 0 50

furtunuri joasă presiune 
0 19 mm

inele de protecție pentru 
oxigen

furtun frină auto

refulare

0 16 Și

tuburile

Produsele se livrează imediat, 
orice cantitate, fără repartiții, în con
diții de calitate STAS, pe bază 
comandă.



ÎNTREPRINDEREA
DE UTILAJE Șl PIESE 

| DE SCHIMB
1 MIERCUREA CIUC

Str. Harghita, nr. 113
Telefon : 12244 ; 12245

ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ 

A AGRICULTURII 
Șl INDUSTRIEI 
ALIMENTARE 

CLUJ-NAPOCA 
Str. Podgoriei, nr. 10 

Telefon : 30925 ; 30773 ;
30774

3
ÎNTREPRINDEREA 
DE INDUSTRIE 

LOCALA-MEDGIDIA

4 I.C.H. CONSTANȚA — 

SECȚIA CARIERE OVIDIU

5

ÎNTREPRINDEREA 
DE PRODUSE 

DIN CERAMICA FINA 
PENTRU CONSTRUCȚII 

CLUJ-NAPOCA 
Str. Beiușului, nr. 1 

Telefon : 40895 ; 41892 
Telex : 031306

METALE
PROPUSE DIN METAL

OȚELURI :

— Rotund 0 85 OLC 45 
kg 8600

— Rotund 0 100 18 MOCN 13 
kg 1500

— Rotund 0 100 ST 3 
kg 2000

— Rotund 0 120 18 MOCN 13 
kg 2000

— Rotund 0 140 OLC 45
kg 1000

— Rotund 0 150 OL 37 
kg 3000

— Rotund 0 170 41 MOC 11 
kg 2000

— Rotund 0 180 34 MOCA 09 
kg 2000

— UNP U 180 OL 37 
kg 1500

— UNP U 200 OL 37 
kg 1000

— UNP U 300 OL 37 
kg 1000

— Blum 400X400 OL 37 
kg 6940

— Rotund 0 35 40 C 10 
kg 1800

— Rotund 0 50 13 CN 35 
kg 1000

— Rotund 0 56 13 CN 35 
kg 3000

— Rotund 0 80 13 CN 35 
kg 3000

— Rotund 0 75 20 HN 3 A 
kg 4000

— Rotund 0 60 21 TMC 12 
kg 3000

— Oțel lat 30x10 OL 37 
kg 3000

— Otel lat 40X25 OLC 45 
kg 800

— Oțel lat 70x30 OL 37 
kg 1000

— Oțel lat 80X8 OL 37 
kg 600

— Profil T T 30 OL 37
kg 3000

— UNP U 100 OL 37 
kg 3000

— I N P I 100 OL 37 
kg 1000

— Tablă neagră 3x1000x600 
OL 52 IK kg 40000

— Tablă neagră 8X1600x6000 
OL 37 kg 20000

— Tablă neagră 10X1600x6000 
OL 37 kg 20000

— Plasă sirmă finată 
40X40X2 kg 1800

ȚEVII CONSTRUCȚII :

— 8X1,5 OLT 35 kg 1000

— 10X1,5 OLT 35 kg 1000

— 12X1,5 ST 35 kg 1200

— 12X2 ST 35 kg 1000

— 38X6 OLT 35 kg 1500

— 42X3 OLT 35 kg 2000

— 42X4 OLT 35 1000

— 50X7 OLT 35 kg 3000

— 70X4 OLT 35 kg 2000

— 83X10 OLT 35 kg 10000

— 95X14 OLT 35 kg 8000

2

Tablă alamă Am. 63 % T.

— 1X500X2000 mm. kg. 650

— 1,5X500X2000 mm. kg. 100

— 2.8X500X 2000 mm. kg. 290

Bandă alamă Afti. 63 ’/» T.

— 0,15X48 mm kg 10.154
— 0,30X45 mm. kg. 6.603

Țeavă Am. 63 ■/» T.

— 0 11X1 mm. kg. 53

Bare alamă Am. 58

— 0 7 mm. kg, 170

— 018 mm. kg. 445

Tablă aluminiu

— 2X1000X2000 mm kg. 500

Profil îndoit

— U.i. 14X14X1,5 mm
kg. 9.700

— Oțel hex. 36 mm. OL 60
kg. 2.500

— Țevi oțel 0 10X2 mm OLT
35 kg. 700

Tablă manganoasă

— 2,5X1000X2000 mm. G. 65
kg. 5.700

— 1,5X1000X2000 mm.
W. 8161 kg. 1.000

Lanț Gali

— 1 2”X7,95 simplu ml. 150

— 5'8”X9,65 simplu ml. 100

— 2”X15,88 simplu ml. 400

— Tablă zinc 1000X2000
X 2mm kg. 3.701 

— Tablă neagră 750X1500
X 0,75 kg. 6.000 

— Profil Al.13X10X1,5x22
kg. 300

— Sirmă oțel arc 0 5 m 
kg. 600

— Aluminiu bloc 99.6% 
kg. 8000

4
— Împletitură sirmă 40 mm. 

kg. 1135

— Lanț NS 0,33 kg. 720 

— Lanț NS 0,33 kg. 165

— Bară cupru 0 17 kg. 
kg. 9,5

— Bară cupru 25X10 kg. 3.9

— Bară hexag. cupru 22 
kg. 8,5

— Tablă cupru 2 mm kg. 12,5

— Țeavă cupru 27X1 kg. 17

— Cositor pur 98.5 kg. 0.6

— Bandă aluminiu 40X5 
kg. 4.8

— Tablă aluminiu kg. 15

— Tablă aluminiu 1.5 mm
kg. 8,3

— Tablă aluminiu 2,5 mm
kg. 10 I

Tablă aluminiu 3 mm 
kg. 17,6

— Tablă aluminiu 5 mm
kg. 27,5

MOTOARE •UTILAJE

. .SCULE
• ■________________ I 1

MOTOARE ELECTRICE ASI :

— 1,5 kw 1500 r min. cu talpă 
buc. 50

— 1,5 kw 3000 r'min. cu talpă 
buc. 20

— 2,2 kw 1500 r min. cu talpă 
buc. 50

— 4,5 kw 1500 r/min. cu talpă 
buc. 30

— 7,5 kw 3000 r min. cu talpă 
buc. 100

O



— 5,5 kw 1500 r min. cu tălpi 
buc. 90

— 18 kw 3000 r/min. cu talpă 
buc. 10

Notă :

Pentru toate materialele 
disponibile predăm certificat 
dc calitate conform decretu
lui nr. 282 1975.

2 |-----

MOTOARE ELECTRICE

- 10 KW 1500 r/m. talpă 
■10 buc.

— Pietre polizor 500x60X60 
buc. 8

— Piroscop porțelan 93 
buc. 100

— Indicatori piroscopice 93 
buc. 100

— Idem 104 buc. 200 

— Idem 108 buc. 200 

— Idem 116 buc. 700 

— Idem 118 buc. 700 

— Idem 123 buc. 200 

— Idem 125 buc. 200 

— Idem 132 buc. 200 

— Idem 138 buc. 100 

— Idem 141 buc. 200 

— Idem 143 buc. 100

IgWSTRtiCTir • WSTALAȚlil

Sorb apă armat
— 0 125X2500 — 10 atm 

buc. 500
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— Mufă metal D 100 buc. 1

— Conductor funie AL 35 
kg. 140

— Conductor AFY 4 mi. 340

— Conductor AFY 50 mi. 80

— Izolat, ancora buc. 9

— Textolit 2 mm kg. 7

— Textolit 3 mm kg. 11,5

— Textolit 8 mm. kg. 9,3

— Tub PVC 16X14 ml. 137

— Mufe PVC 68 buc. 13

— Papuc presat 5,4 buc. 56

— Papuc al. turnat 25
buc. 265

— Papuc al .turnat 120 
buc. 20

— Clemă pt. cupru — 35 mm 
buc. 790

— Clemă cupru — 35 mm. 
buc. 164

Clemă aluminiu — 35 mm. 
buc. 410

— Clemă aluminiu 50 mm 
buc. 218

— Clemă legat. 112X20 mm. 
buc. 23

— Clemă legăt. 112X20 mm 
buc. 22

— Transf CIRTOSK 600 
buc. 6

— Soclu sig. LFA 25 A 
buc. 18

— Soclu sig. LE 100 A buc. 14

— Soclu sig. LS 60 A buc. 15

— Soclu sig. LS 100 A buc 3

— Soclu sig. LS 100 A buc. 65

— Soclu sig. 315 A buc. 1

— Patroane sig. 80 A buc. 105

— Patroane sig. 100 A buc. 95

— Patroane sig. 100 A buc. 22

— Corp ILFCDIF 2X 65 W 
buc. 3

— Corp ILFCKRE 3X 65 W 
buc. 14

— Armătură stilp SB buc. 1

— Glob opac fii. 160 W 
buc. 13

— Brațe lămpi buc. 10

— Proiector buc. 1

— Ampermetru 75 A buc 1

— Ampermetru 100 A buc. 3

— Ampermetru 600'5 A
buc. 4

— Cablu CYABY 3X150X70
ml. 120

— Cablu CYABY 3X185X95
ml. 100

— Cablu CYABY 3X70X35
ml. 100

— Cablu AC 44 2X4 ml. 277

— Cablu ACY 2X4 ml. 160

— Cablu ACY 4X6 ml. 166

— Tablou cu 2 circuite
buc. 6

— Siguranțe L 225 A buc. 9

— Butoni reținere buc. 22

— Bandă sticlă 463 ml. 400

— Conductor VLPYD 10 
ml. 320

— Element LF 25 A ml. 155

— Lămpi noris 250 ml. 18

— Suport MPR 500 A ml. 5

— Suport MPR 600 A ml. 4

— Stratifal 0,2 mm kg. 100

— Traversă mc. 0,234

— Hidrant git lebădă buc. 4

— Cutii hidranți buc. 14

— Țigle ceramice buc. 410

TEXTILE • PIELt

• - CAUCIUC

] 2 I --
— P.V.C. pe suport textil 

1.600 mp.

4
— Curea piele 160X4 kg. 60,7

— Covor PVC bleu mp. 167,1

— Covor PVC vernil
mp. 208,82

— Draperie pluș buc. 2

— Agrafe curele cutii 23

—- Banda cordon 120X12 
buc. 12

— Vată kg. 108

— Curele bumbac buc. 6

CHIMICE • LEMN • HlRTIE
......... V , . ..........

— Fenis sizol kg. 52

— Ață cusut bumbac
ml. 531.174

— Oxid zinc kg. 300

— Clei oase kg 300

— Țevi PVC 0 600 m buc. 23

— Glaspapir pe hirtie 120 mm

— Glaspapir pe hirtie
120 mmc mp. 15

— întăritor pt. lac carnoritic 
kg 43

— Abraziv pe hirtie mp. 412

— Grund lac acrbonitic
kg 6

— Soluție spălat tîmplărie
kg. 50

— Lac mat L002 70 kg. 772

— Pulvogen kg. 195

— Poliestiren expond. kg. 75

— Dispozitiv praf buc. 16

Hirtie fotografică buc. 1

— Sticle a 51. cu filet buc. 4 

— Baloane sticlă buc. 1

— Bidoane PVC 60—80 1 
buc. 28

->



— Hîrtie filtru buc. 10

— Semiotivere din PVC 
buc. 10

Termometru MANM buc. 2

Termometru MANM buc. 2

Termometru ind. 30-1-150
buc. 3

RULMENȚI :

— 3210 buc. 10

— 6315 buc. 6

— 51116 buc. 20

— 51118 buc. 8

— N. 4 315 buc. 5

— 32206 buc. 30

— N.u 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 305 buc. 9

— 3015 KP 51 buc.8

— MN 3020 buc. 8

— NU 211 NA buc. 50

— 2218 K buc. 9

— Nan 316 buc. 7

— N 313 buc. 19

— 62224 buc. 1

— 32216 buc. 2

— 22222 buc. 1

— M.N. 3017 K buc. 1

— M.N. 3034 K buc. 1

— Rulmenți M.U. 3056 K
buc. 1

— Ușă spate Moskvici buc. 1

Rulmenți seria 1203 
buc. 80

Idem 1212 buc. 4

Idem 1214 buc. 10

Idem 1305 K buc. 15

Idem 1312 buc. 1

Idem 2309 buc. 47

Idem 6004 buc. 26

Idem 6011 buc. 6

Idem 6014 buc. 20

Idem 6202 buc. 40

Idem 6203 buc. 80

Idem 6205 buc. 84

Idem 6208 Z buc. 25

Idem 6209 buc. 1

Idem 6207 C3 buc. 8

Idem 6211 buc. 19

Idem 6311 buc. 28

Idem 6311 N buc. 22

Idem 6312 buc. 25

Idem 6313 buc. 30

Idem 6316 buc. 15

Idem 6318 buc. 8

Idem 6407 buc. 10

Idem 6405 buc. 8

Idem 6409 buc. 14

Idem 6410 buc. 40

Idem 7208 buc. 11

Idem 22222 K buc. 14

Idem 22220 K buc. 8

Idem 22226 K buc. 4

Idem 22209 K buc. 20

Idem 22311 buc. 1

Idem 22312 buc. 30

Rulmenți seria 22313 
buc. 20

— Idem 22313 K buc. 5

— Idem 22322 K buc. 35

— Idem 22318 K buc. 20

— Idem 22326 bite. 15

— Idem 23122 B buc. 4

— Idem 30308 buc. 10

— Idem 32216 buc. 9

— Idem 30312 buc. 1

— Idem 32214 buc. 8

— Idem 51100 buc. 40

— Idem 51106 buc. 12

— Idem 51208 buc. 5

— Idem 51113 buc. 25

— Idem 51214 buc. 12

— Idem 51316 buc. 8

— Idem 307 buc. 20

— Idem 213 buc. 30

— Idem 216 buc. 30

— Idem 943/25 buc. 7

— Idem 22314 buc. 2

— Idem 405 buc. 1

— Idem 2207 buc. 2

— Idem 22330 buc. 2

— Idem 51324 buc. 2

— Idem 22222 buc. 2

— Idem 51112 buc. 2

— Idem 51209 buc. 3

— Idem 51110 buc. 3

— Idem 51118 buc. 2

— Idem 315 buc. 1

— Idem 22209 buc. 5

— Idem 1616 2316 buc. 12

— Cap bară SR 113 buc. 2

— Cap bară dr. complet
SR 113 buc. 2

— Diafragmă claxon buc. 3

— Piston fuzete buc. 10

— Oglindă far SRTV buc. 4

— Garnituri galerie admisie
SR 113 buc. 27

— Garnitură pompă apă
SR 113 buc. 15

— Element filtru buc. 6

— Rozete reglaj ușe SR 113
buc. 14

— Rozete broască buc. 7

— Melc direcție buc. 3

— Culbutar motor SR 113 
buc. 40

— Arc placă presiune 
ambreaj buc. 55

— Arbore pinion SR 113 
buc. 2

— Placă fixare buc. 8

— Lamă, ștergător SR 113 
buc. 12

— Tub frină roate buc. 27

— Diafragmă semnalizare 
buc .1

— Dinam tractor buc. 1

— Bucșe arbore cu came 
buc. 4

— Curele trapezoidale
22X14X1383 buc. 16

— Idem 17X11X3000 buc. 17

— Idem 17X11X6000 buc. 10

— Idem 32X20x3350 buc. 2

— Idem 17X11X1800 buc. 3

— Idem 17X11X1210 buc. 10

— Idem 17X11X2120 buc. 10

— Idem 13X8X3550 buc. 4

— Idem 17X11X5600 buc. 20

— Idem 32X20X4750 buc. 5

— Manometru auto buc. 2

— Manometre pentru pneuri 
buc. 19

DIVERSE

— Linguri inox buc. 2

— Linguri fir păr buc. 1 

— Rame aluminiu buc. 10 

— Triunghi reflector buc. 1 

— Garnituri miner buc. 3 

— Inele 7320 buc. 49 

— Lăzi plastic buc. 1 

— Nucă broască buc. 10 

— Plăci 24—01—2600 buc. 10 

— Tub nivel sticlă buc. 180



CONDIȚIILE ÎN CARE SE POT EXE
CUTA LUCRĂRILE DE PROIECTARE

In conformi tete cu pct. 15 din Instruc
țiunile pentru aplicarea Regulamentului 
privind contractul de proiectare, este in
terzisă elaborarea lucrărilor de proiec
tare fără finanțare asigurată.

Contrar acestei dispoziții, Institutul de 
proiectare Argeș a executat pentru Con
siliul popular al județului Olt, o docu
mentație de proiectare a cărui preț a ră
mas nedecontat. Acțiunea introdusă de 
proiectant in vederea obținerii contra
valorii lucrărilor executate a fost res
pinsă de Arbitrajul de stat interjudețean 
Craiova, prin Hotărirea nr. 2(333/1974, pe 
motiv că documentația elaborată privește 
o lucrare despre care nu s-a făcut do
vada că figurează in planul de investiții, 
precum și pentru considerentul că s-a tre
cut la executarea proiectului fără să se 
fi efectuat formele pentru admiterea la 
finanțare.

Soluția de mai sus prilejuiește evo
carea unor prevederi legale care deși 
dare, nu sînt respectate uneori de către 
unitățile socialiste.

Alături de dispozițiile instrucțiunilor 
suS-citate, Care interzic categoric elabora
rea lucrărilor de proiectare care nu au 
finanțarea asigurată, interesează și pct 
83 din Normele metodologice nr. 1/1973 
ale Băncii de Investiții. Potrivit acestui 
act normativ, pentru admiterea la finan
țare a cheltuielilor de proiectare, benefi
ciarii trebuie să depună la unitățile fi
nanțatoare cererea de admitere ia finan
țare cu documentația aferentă.

Finanțarea este admisă dacă sânt pre- 
văizute fonduri in acest scop în planul 
de investiții și dacă lucrările de proiec
tare prevăzute a se elabora intră în pro
filul organizației de proiectare.

Executarea Lucrărilor de proiectare fără 
finanțare admisă expune pe proiectant 
riscului de a nu putea încasa contra
valoarea lucrărilor.

Pentru a preîntâmpina acest risc, pro
iectantul trebuie să pretindă beneficia
rului, înainte de începerea Lucrărilor, do
vezi din care să rezulte în mod cert că 
lucrările au fost admise la finanțare. 
Asemenea dovezi trebuie să emane de 
la banca finanțatoare, singura în măsură 
să ateste această împrejurare.

Deci, indicarea contului de investiție 
sau afirmația făCută de beneficiar în sen
sul că lucrările sînt admise la finanțare 
nu sînt suficiente pentru a se trece la 
elaborarea proiectelor.

După cum s-a preoizat prin Decizia 
PAS nr. 2f5i38/l®f7il, în măsura în care or
ganele competente aprobă ulterior inves
tiția pentru care s-a elaborat documen
tația de proiectare, iar aceasta este ad
misă la finanțare, proiectantul — căruia 
i s-a respins acțiunea prin care a soli
citat contravaloarea lucrărilor de proiec
tare — are posibilitatea să formuleze ce
rere de reexaminare, chiar cu repunere 
in termen, conform art. 103 din Codul 
de procedură civilă, pentru a obține obli
garea beneficiarului la plata prețului.

In practică s-au întâlnit și cazuri de 
excepție în care beneficiarul a comuni
cat asemenea elemente care au creat 
convingerea îndreptățită a proiectantului 
că lucrările de proiectare erau admise la 
finanțare. A lipsit deci, cullipa proiectan
tului constînid în elaborarea proiectelor 
fără a se asigura de îndeplinirea condi
țiilor prevăzute de pct. 1& din instruc
țiunile citate. în schimb, s-a reținut culpa 
beneficiarului constând in inducerea in 
eroare a proiectantului, fapt care a de
terminat obligarea beneficiarului la plata 
cu titlu de daune a contravalorii lucră
rilor executate (Decizia PAS nr. 2001/ 
/1974).

H. MATEI

CONSECINȚELE LIPSEI MIJLOACELOR 
CIRCULANTE

Sînt relativ frecvente, in ultimul timp, 
litigiile in care debitorii, acționați pentru 
neachitarea la termen a contravalorii pro
duselor livrate, încearcă să justifice întâr
zierea in plată prin lipsa mijloacelor cir
culante.

Mai precis, în asemenea cauze, unită
țile pirite invocă, în apărare, faptul că 
datorită unor împrejurări de forță majoră 
sau altor motive obiective, au ajuns — 
fără vina lor — în situația de a nu-și 
putea onora obligațiile de plată izvorite 
din executarea contractelor economice. De 
pildă, unele unități de construcții au sus
ținut că datorită calamitării unor lucrări 
în curs de executare, fondurile circulan
te au fost utilizate, cu precădere, la re
facerea acestor lucrări, situație care s-a 
reflectat prin lipsa mijloacelor bănești ne- 
cesare achitării contravalorii produselor 
primite de la furnizorii contractuali. Alte
ori, unitățile de construe ții-montaj au in
vocat faptul că beneficiarii lucrărilor exe

cutate — unități C.A.P. — datorită calami
tării culturilor agricole, nu au dispus de 
fondurile circulante necesare decontării 
lucrărilor executate, astfel că nici unită
țile de construcțiii-montaj nu au avut po
sibilitatea să plătească furnizorilor con
travaloarea materialelor de construcții li
vrate. în acest caz deci, forța majoră ope
rând în lanț, exonerarea de răspundere 
s-iar fi impus nu numai in raporturile 
C.A.P. —unitatea de construcțiii-montaj și 
unitatea de construcțiii-montaj — furni
zorul de materiale de construcții, ci și în 
toate raporturile contractuale subsecvente.

După unele ezitări, începînd cu anul 
1974, practica arbitrate s-a stabilit în sen
sul de a nu recunoaște efecte exoneratoa- 
re de răspundere, lipsei fondurilor circu
lante, indiferent de cauzele care au deter
minat o atare lipsă.

Astfel, prin Decizia primului arbitru de 
stat nr. 425/1975, s-a reținut că „în prin
cipiu, lipsa de credite pentru plata pre
țului produselor livrate nu este de natură 
să exonereze de răspundere pentru întâr
zierea plății. Organizația socialistă debi
toare rămâne răspunzătoare pentru neres- 
pectarea obligației de plată a prețului 
produselor livrate în temeiul contractului 
încheiat".

Forța majoră produce efecte numai in 
privința obligațiilor ce au ca obiect fur
nizarea de produse, executarea de lucrări 
sau prestarea de servicii. Asemenea efecte 
nu se produc în legătură cu neindeplinl- 
rea obligațiilor având ca obiect plate 
unor sume de bani, obligații ce pot și tre
buie să fie executate, întrucât organizațiile 
socialiste beneficiază de creditele care 
li se acordă de către unitățile bancare.

I

Soluția adoptate duce, totodată. 1a loca
lizarea consecințelor calamităților natu
rale asupra mijloacelor circulante te uni
tatea la care s-au produs, evitindu-se pro
vocarea unor perturbații in lanț in acti
vitatea întreprinderilor furnizoare.

Ea se justifică, totodată, prin împreju
rarea că lipsa mijloacelor circulante nu 
constituie o situație de neînlăturat (Deci
zia PAS nr. 2062/1974), lipsind astfel unul 
dintre elementele constitutive ale cazului 
de forță majoră.

Rezultă deci, că, potrivit practicii arbi
trate, lipsa fondurilor circulante, chiar 
dacă este urmarea unui caz de forță ma
joră, nu apără de răspundere pe debitorul 
care nu achită la timp contravaloarea 
produselor livrate, a lucrărilor executate 
sau serviciilor prestate.

I. ICZKOVITS
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FINANCIAR

UNELE ASPECTE ALE RESTITUIRII 
CHELTUIELILOR DE ȘCOLARIZARE

Potrivit Hotărîrii Consiliului de Miniștri 
nr. 21105/1969, privind măsurile pentru 
calificarea și perfecționarea muncitorilor 
și a personalului cu pregătire medie, ast
fel cum a fost modificată prin Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 713/1974 (Bul. 
Of. nr. 86 din 22 iunie 1974) persoanele 
care nu își îndeplinesc obligațiile asu
mate prin angajamentul de școlarizare, 
vor restitui anumite cheltuieli efectuate 
de unitate, precis indicate în textul ac
tului normativ (art. 12. alin. 3). Este o 
consecință a încetării raporturilor de 
muncă, pentru motive imputabile titu
larilor de angajament.

Obligația de restituire a cheltuielilor 
de școlarizare apare astfel condiționată 
de două elemente care trebuie întru
nite, cumulativ :

— desfacerea contractului de muncă să 
aibă drept temei o cauză imputabilă per
soanei școlarizate ;

— existența unei perioade de muncă 
rămase neprestată, în raport cu perioada 
prevăzută în angajamentul de școlari
zare.

Referindu-ne la prima condiție, dedu
cem că, în cazul unor împrejurări in 
care încetarea raporturilor de muncă a 
avut loc idiin cauze neimputabile școla- 
rizatului, precum necesitățile serviciului 
(reorganizare, reducere de personal, trans
fer în interesul serviciului) sau imposi
bilitatea obiectivă de respectare a an
gajamentului (îngrijirea copilului sub 7 
ani, motive de sănătate, urmarea soțului 
în altă localitate) cheltuielile de școla
rizare nu sînt restituibile.

Unele ministere au dat o interpretare 
mai largă obligației de restituire a chel
tuielilor de școlarizare, acordînd centra
lelor competența de aprobare a nerecu- 
perării cheltuielilor de către unitatea 
:are a calificat pe cel în cauză, dacă 
:onstată că acesta este mai necesar unei 
ilte unități din cadrul centralei, urmind 
:a persoana respectivă să încheie act 
adițional la contractul de muncă prin 
jare să ise oblige că va lucra în noua 
anitate perioada rămasă neprestată față 
ie preveiderile angajamentului inițial 
(Circulara M.I.U. nr. 34’7009/27.111.1975).

Practica raporturilor de muncă pre
zintă uneori situații speciale, care se cer 
1 fi examinate în lumina prevederilor 
legale.

Astfel se întîmplă cazuri cînd, per
soana calificată potrivit prevederilor Ho
tărîrii Consiliului de Miniștri nr. 2’105/ 
1969, pentru motive care nu interesează 
aici, implicată într-un proces penal, 
este condamnată la închisoare cu obli
garea la muncă corecțională productivă, 
iar, prin hotărîrea de condamnare și 
mandatul de executare a pedepsei, s-a 
dispus executarea pedepsei tot în între
prinderea care l-a școlarizat. Mai fiin
țează oare, într-o asemenea situație, o- 
bligația de restituire a cheltuielilor de 
școlarizare, in eventualitatea cînd, pînă 
la condamnare, nu s-a epuizat perioada 
de muncă la care condamnatul se obli
gase prin angajamentul de școlarizare ?

Credem că da. In formularea răspun
sului este util însă să amintim prevede
rile art. 86/3 din Codul penal (astfel 
cum a fost modificat prin Legea nr. 
6 1973), potrivit cărora, în caziul con
damnării la închisoare cu obligarea la 
muncă corecțională, pedeapsa se execută 
in temeiul mandatului de executare, fără 
a se încheia contract de muncă, iar 
dacă la data rămînerii definitive a hotă- 
rîrii, condamnatul are încheiat un ast- 
(fel de contract, acesta încetează de 
drept. In perioada de executare a mun
cii corecționale deci, raporturile de 
muncă nu se stabilesc prin contract, ci 
decurg din mandatul de executare a 
pedepsei. Contractul de muncă înche
iat anterior încetează de drept pe data 
rămînerii definitive a hotărîrii instanței 
judecătorești, indiferent dacă condam
natul execută pedeapsa în aceeași între
prindere în care a lucrat pînă la data 
condamnării, sau in altă întreprindere. 
Deși raporturile de muncă continuă ele 
își au un alt temei și anume mandatul 
de executare a pedepsei.

Dar contractul de muncă s-a desfăcut 
și constatăm că această desfacere este 
imputabilă persoanei școlarizate — im- 
putabilitatea avîndu-și originea în însăși 
fapta care a determinat pronunțarea 
pedepsei corecționale. Concluzia ce se 
impune deci, față de elementul imputa- 
bilității care a generat desfacerea con
tractului este că obligația de recuperare 
a cheltuielilor de școlarizare subzistă, 
întreprinderea este în situația de a porni 
la urmărirea debitorului său în confor
mitate cu prevederile în materie — 
pentru suma corespunzătoare perioadei 
de muncă rămasă neprestată.

Aceeași, concluzie trebuie admisă, 
credem, și în ipoteza cînd persoana con
damnată execută pedeapsa în altă în
treprindere decît aceea în care a lucrat 
pînă la data condamnării.

VASILE ATANASIU

AMBALAJE • TRANSPORT
1

CIRCULAȚIA AMBALAJELOR 
IN SISTEMUL DE RESTITUIRE

Noile instrucțiuni privind producția, 
consumul, recuperarea, gospodărirea și 
refolosirea ambalajelor, paletelor și con
tainerelor (aprobate .prin Ordinul 
M.A.T.M.C.G.F.F. nr. 108/1975) consacră 
cele două sisteme de circulație a ambala
jelor folosite în țara noastră: sistemul de 
nesitiituire și sistemul de vînzare-cumpă- 
rane. Anexa nr. 1 a instrucțiunii cuprin
de nomenclatorul ambalajelor refolosi- 
bile care circulă în sistem de restituire, 
iar în anexa nr. 3 se găsește nomencla
torul ambalajelor care circulă în sistem 
de vînzare-cumipărare.

Indiferent de sistemul de circulație, 
instrucțiunile prevăd, la pct. 28, condi
țiile pe care trebuie să le îndeplinească 
ambalajele oare se livrează cu mărfuri 
în relația furnizori-ibeneficiari. Aceste 
ambalaje trebuie să file „reglementare 
și comlplete, astfel incit să asigure in
tegritatea produsului din punct de ve
dere cantitativ și calitativ pe tot timpul 
transportului pîină la destinație, precum 
și depozitarea conform prevederilor stan
dardelor și normelor interne în vigoare, 
chiar dacă în timpul transportului și 
manipulării au suferit unele deprecieri”.

Dispozițiile reproduse interesează, în 
primul rind, unitățile furnizoare întrucât 
sintetizează condițiile pe care trebuie să 
le îndeplinească ambalajele în care se 
lilvează mărfurile, iar în al doilea rînd, 
interesează ambele părți contractante, 1 
deoarece constituie criteriile în raport cu 
cane se analizează obiecțiunile beneficia
rilor privind calitatea ambalajelor.

Sistemul restituire, funcționează pe 
cote și termene. Aceasta înseamnă că 
ambalajele trebuie returnate unităților 
furnizoare în cotele și în termenele pre
văzute în anexdle 1 și 5 ale instruc
țiunii.

Cotele amintite sînt minimale, ele re- 
pnezenffind un procentaj din ambalajele 
primite a cărui restituire este obligato
rie. Furnizorii sînt obligați să primească 
ambalajele restituite și peste această 
cotă, pînă la concurența totalului amba
lajelor în care au livrat produsele.

Sînt exceptate de stabilirea cotelor 
ambalajele ce constituie mijloace fixe 
oare se restituie în totalitate.

In privința termenelor die restituire, 
s-a făcut precizarea că ele curg de la 
15 ale lunii pentru mărfurile prilmite în 
prima parte a lunii și de la 30 ale lunii

----- >
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pentru cele primite în a doua jumătate 
a lunii, cu excepția ambalajelor folo
site de aprovizionarea directă de către 
industrie a magazinelor de desfacere cu 
amănuntul sau care au termen de resti
tuire mai scurt de 20 de zile, pentru 
care termenele curg de la data primi
rii lor cu mărfuri.

Termenele de restituire prevăzute în 
anexele menționate sânt maxime. Ca 
atare părțile nu pot stabili în. contractele 
de furnizare pe care le încheie termene 
mai lungi, ci numai termene mai scurte, 
în lipsa unei stipulații contractuale asu
pra termenului de restituire a ambalaje
lor se apll'ică termenele din anexele in
strucțiunii cu care contractul se comple
tează de drept.

Ca și reglementările anterioare, noile 
instrucțiuni prevăd procedura de. urmat 
în cazul cînd, datorită unor modificări 
în ritmul de desfacere a mărfurilor, ter
menele de restituire a ambalajelor nu 
pot fi respectate.

Este important de reținut că această 
procedură trebuie declanșată cu li5 zile 
înainte de expirarea termenului de res
tituire printr-o cerere a unității benefi
ciare avizată de direcția comercială din 
cadrul consiliului popular județean, res
pectiv al municipiului București.

în cazul întârzierii nejustificate în res
tituirea ambalajelor, se aplică sancțiu
nile prevăzute în contract, limita minimă 
a penalităților fiind prevăzută de H.C.M. 
nr. 306/1970.

Nerestiituirea în termen a ambalajelor 
poate da loc și la răspunderea pentru 
daunele cauzate în măsura în care pe- 
nalitățiile datorate de beneficiar nu aco
peră în întregime prejudiciul încercat de 
furnizor.

Consacrînd principiul executării în na
tură a obligațiilor asumate prin contrac
tele economice, pct. 38 din instrucțiuni 
prevede că „facturarea ambalajelor sau 
plata penalității nu scutește întreprinde
rile beneficiare de obligativitatea resti
tuirii lor în natură".

H M.

ANUNȚ IMPORTANT!
Redacția noastră mai dispune de un nu

măr limitat din următoarele lucrări :
• VINZAREÂ COMERCIALA 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 in 
ordinea sosirii lor, pină la epuizarea stocului.

SOLUȚII ARBITRALE | 
$1 JUDECĂTOREȘTI |

INTIRZIEREA ÎN EFECTUAREA 
PLĂȚII PREȚULUI

Potrivit pct. 213 lit. b din Normele me
todologie B.N.R.S.R. nr. 1/1972, beneficia
rul are dreptul să refuze plata prețului 
produselor neprimite.

Ca urmare, obligația beneficiarei de a 
plăti prețul s-a născut la data de 3 
iunie 1974 cînd cărăușul i-a predat cu 
întîrziere produsele. Or, în raport cu a- 
ceastă dată, plata efectuată la 10 iunie 
1974 s-a încadrat în termenul legal de 10 
zile prevăzut de pct. 152 din normele ci
tate, astfel că justificat au fost respinse 
pretențiile furnizorului la plata penalită
ților de întîrziere prevăzute de art. 1 
lit. g din H.C.M. nr. 306/11970.

Nu poate fi reținută obiecțiunea furni
zorului, că în speță trebuia analizată și 
răspunderea cărăușului pentru modul 
cum a îndeplinit obligațiile ce-i revin în 
cadrul contractului de transport. Aceasta 
— deoarece obiectul acțiunii restrînse îl 
formează pretențiile la plata penalități
lor pentru întîrziere în achitarea prețu
lui, ceea ce privește exclusiv raportul 
contractual de furnizare.

Ca urmare, eventuala răspundere a că
răușului derivînd din neexecutarea în 
termen a transportului este o răspundere 
aparte, bazată pe contractul de transport 
și poate forma obiectul unei acțiuni se
parate (Decizia PAS nr. 2567 1974).

DECALAREA TERMENELOR DE RES
TITUIRE A AMBALAJELOR

Organul arbitrai în mod just l-a obli
gat pe beneficiar la plata penalităților 
pentru nerestituirea în termen a am
balajelor, apărarea formulată în sensul 
că organul tutelar i-a impus constituirea 
de stocuri înaintea zilelor de sărbătoare, 
nefiind concludentă. în situația dată, dacă 
termenele de restituire nu erau cores
punzătoare în raport cu necesitatea con
stituirii stocurilor, beneficiarul trebuia să 
solicite modificarea termenelor de res
tituire, cel mai tîrziu cu 15 zile înainte 
de expirarea acestora, în condițiile pct. 
.31 din Instrucțiunile de aplicare a H.C.M. 
nr. 2335/1967 (Decizia PAS nr. 2565'1974). 
t
RĂSPUNDEREA FURNIZORULUI PEN

TRU VICII ASCUNSE

Apariția, în cursul perioadei de garan
ție, a unor vicii ascunse nu a condus la 
restituirea reciprocă a prestațiilor exe
cutate, adică la rezilierea contractului de 

furnizare, ci la remedierea de către fur
nizor a deficiențelor intervenite, opera
țiune prin care s-a asigurat executarea 
în natură a contractului.

Prin urmare, nu se poate reține că o- 
bligația de livrare a autobasculantei în 
cauză a rămas neexecutată pentru ca fur
nizorul să fie obligat la plata penalită
ților de întîrziere și de neexecutare pre
văzute de art. I lit. a și e din H.C.M. nr. 
306/1970 (Decizia PAS nr. 2556/1974).

RĂSPUNDEREA PENTRU MĂRFURILE 
CARE PIERD DIN GREUTATE IN TIM

PUL TRANSPORTULUI

Potrivit art. 43 din Regulamentul a- 
probat prin H.C.M. nr. 941/1959, pentru 
mărfurile care din cauza anumitor în
sușiri proprii sînt supuse pierderii din 
greutate în timpul transportului cărăușul 
răspunde numai pentru partea lipsă din 
greutate care depășește procentele de 
pierdere prevăzute în actele normative 
în vigoare.

în raport de cantitatea de marfă reex
pediată de CFM Navrom Constanța, lip 
sa constatată în stația de destinație est< 
mai mică decît toleranța legală.

Susținerea beneficiarului, că lipsa tre 
buia raportată numai la cantitatea trans 
portată pe baza celor 90 scrisori de tră 
sură prevăzute în procesele verbale în 
cheiate în stația de destinație, iar nu li 
întreaga cantitate cît s-a importat ci 
vasul în litigiu și s-a reexpediat d 
CFM Navrom Constanța, se înlătură fiini 
vorba de un singur lot de marfă, astfe 
că toleranța legală se aplică la întreag 
cantitate ce formează lotul respectit 
(Decizia PAS nr. 2528/1974).

RECLAMAREA TAXĂRII IfEJUSTIFl 
CATE DE CĂTRE CĂRĂUȘ

Calcularea taxelor de transport se fac 
în raport cu greutatea stabilită de cale 
ferată, iar în lipsa unei asemenea stt 
biljri, în raport cu greutatea indicată c 
predător în scrisoarea de trăsură.

în speță, greutatea mărfii fiind stab 
lită la expediere de calea ferată pri 
cîntărire, la 55 500 kg neto, justific; 
s-au aplicat taxele de transport în ri 
port cu această greutate.

Este adevărat că în scrisoarea de tr; 
sură predătorul a indicat o altă greut; 
te (36 816 kg), însă atîta timp cît s-a 
fectuat cîntărirea de calea ferată tax 
rea trebuia să se facă la greutatea st 
bilită de cărăuș.

La destinație, în situația în care b 
neficiarul mărfii nu era de acord 
greutatea taxată, avea obligația să ce 
ră cărăușului recîntărirea vagonul; 
ceea ce nu a făcut, astfel că nu era 
drept să reclame greutatea taxată 
cărăuș (Decizia PAS nr. 2513/1974).
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REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE 
ÎN COMERȚUL MARAMUREȘEAN

Situat în colțul de nord al pămîntuluî 
României, județul Maramureș exercită o 
atracție deosebită pentru oricare vizi
tator, frumusețile naturii ale portului 
și ospitalitatea maramureșenilor fiind 
bine cunoscute.

Ospitalitatea maramureșeană nu se 
dezminte nici în cele 1 600 de unități co
merciale ce sînt amplasate în teritoriul 
județului. Lucrătorii din comerț oferă ce
lor ce poposesc în Maramureș și evident 
și localnicilor, cele mai bune servicii în 
unitățile moderne construite in ultimul 
timp cum sînt hotelurile confortabile, res
taurantele cu mîncărurile specifice aces
tor locuri, stațiunile balneoclimaterice, 
cabanele și chempingurile.

Prin grija permanentă a Direcției co
merciale județene s-a asigurat o aprovi
zionare corespunzătoare a magazinelor 
cu mărfuri alimentare și nealimentare 
din municipiile Baia Mare și Sighetu 
Ma,rotației, orașele Vișeul de Sus, Borșa, 
Baia Sprie și Cavnic, precum și centrele 
muncitorești Băiuț, Handalul llbei, Băița 
și Nistru.

Grija pentru satisfacerea în condiții 
din ce în ce mai bune a cererii de con
sum a populației, cu un fond de marfă 
diversificat, se reflectă în evoluția dina
mică a desfacerilor.

Ridicarea nivelului de trai al popu
lației județului este relevată și de creș
terea mai accentuată a desfacerilor de 
mărfuri nealimentare — 155,6% față de 
143,4% total desfaceri de mărfuri, con
secință a orientării prioritare a popu-

1970 1975

Total : 100% 143,4%

din care, pe sectoare :

— alimentar 100% 132,4%

— nealimentar 100% 155,6%

— alimentației publică 100% 141,3% 

lației spre bunuri de folosință îndelunga
tă : televizioare, frigidere, mobilă etc. 
in perioada 1970 — 1975, desfacerile de 
televizoare au crescut cu 106,2%, de 
frigidere cu 98,2% etc.

Concomitent cu aprovizionarea optimă 
a populației, preocupările Direcției co
merciale județene s-cu orientat și spre 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a co
merțului. spre extinderea rețelei comer
ciale, spre introducerea formelor moder
ne de vinzare. în cincinalul actual, su
prafața comercială utilă a sporit cu 
14.100 mp. din cere 92% prin construirea 
de noi unități, iar restul pe seama recu- 
părării de spații foste vaduri comerciale.

Au intrat în funcțiune în această pe
rioadă :

— în Baia Mare magazinul general 
„Modern", magazinul „Auto-moto-sport", 
„BIG", „MEDA", cinci magazine alimen
tare cu autoservire in noile cartiere de 
locuințe : Săsar, Gara Nouă și Decebal.

— In Sighetu Marmației un magazin 
de confecții, un magazin de încălțămin
te, de prezentare și desfacere a mobilei, 
o unitate expres cu autoservire, două 
magazine alimentare.

— in Vișeul de Sus un magazin de 
confecții, și unul alimentar cu autoservire.

— în Borșa complexul hotelier și de 
alimentație publică „Iezer", un magazin 
alimentar, precum și noi magazine ali
mentare moderne în centrele muncito
rești Cavnic și Băiuț.

Preocuparea pentru introducerec for
melor moderne de vînzare se reflectă in 
numărul mereu crescînd de unități care 
practică autoservirea și alegerea liberă 
în desfacere. în prezent, există în re

țeaua Direcției comerciale 35 unități ali
mentare, 15 nealimentare și 8 de ali
mentație publică care funcționează pe 
bază de autoservire, precum și 38 uni
tăți nealimentare cu alegere liberă a 
mărfurilor.

S-au înființat în această perioadă 25 
microcase de comenzi pentru livrarea la 
domiciliul cumpărătorilor a mărfurilor ali
mentare și a preparatelor culinare, 20 
de unități și secții „Gospodina", 15 uni
tăți și secții pensiune, din care 9 cu sec
ții de pensiune pentru elevi, 10 bucătării 
bloc. Realizările de mai sus se înscriu 
în contextul atenției care se acordă 
muncii femeilor în gospodărie, oferirii 
unei game largi de servicii care să ie 
scurteze timpul de procurare a mărfuri
lor, să înlesnească pregătirea hranei.

în cincinalul 1976—1980 stau sarcini 
sporite în fața Direcției comerciale jude
țene și a celorlalte întreprinderi comerci
ale.

Desfacerile de mărfuri vor crește în 
această perioadă cu 112,5% din care: 
pentru mărfurile alimentare cu 87,5% 
pentru mărfurile nealimentare cu 133,6%, 
pentru alimentația publică cu 126,6%.

Se va lărgi în mod substanțial bazo 
tehnico-materială a comerțului. Fondurile 
de investiții puse la dispoziția comerțu
lui de stat din județ vor fi cu 78% mai 
mari decît în cincinalul 1971—1975. 
Acest volum mare de investiții va fi uti
lizat pentru construirea unui magazin 
universal în municipiul Baia Mare, în su
prafață de 8 000 mp. pentru dezvoltarea 
rețelei de desfacere în noile cartiere de 
locuințe din Baia Mare, Sighetu Marma
ției, Vișeul de Sus, Borșa și Baia Sprie, 
pentru dotarea cu utilaje moderne, cu 
mobile comerciale de mare capacitate a 
tuturor unităților comerciale și de alimen
tație publică din județ.
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