
A

întreprinderea■■■■■■M■■■■
Industriei

Locale
„URZI L“

Urzi cerii - Ilfov
str. Scinteia nr. 35-37

PRODUCE

în anul 1976

MOBILIER Șl

CAZARMAMENT

PENTRU CĂMINE

DE NEFAMILIȘTI

Relații suplimentare

la telefon 372

Urziceni

Întreprinderea județeană

DE INDUSTRIE LOC ALĂ—NEAMȚ
Piatra Neamț_  Maiacovski nr. 19

telefon 12177, prefix 936, telex 25256

Produce și livrează pe bază de comandă fermă următoarele sortiment
• Generatori de sudură oxiacetilenică, capacitate 1,250 mc/h
• Dulapuri vestiar tip VS2 și VS3

• Dulapuri pentru acte tip Af și A2 (cu casetă)

• Plasă sîrmă galvanizată
• Fire melană tip P.N.A. și melană dărăcită

• Dopuri, capsule și capișoane din material plastic pt. butelii de știa

• Filtru cu urzeală din fire P.N.A. și poliesterice pentru coșuri și turnt 
de evacuare - antipoluant

• Tub flexibil - toate dimensiunile
• Articole tehnice din cauciuc •

9 Produse de turnătorie din fontă și neferoase
9 Hidranți și capace pentru hidrați

De asemenea colaborează cu alte întreprinderi cu profil metalurgic, co 
strucții de mașini etc., privind executarea de ansamble și subansaml 
pentru mașini și utilaje.

Întreprinderea de poduri din beton
GIURGIU-PORT

Livrează fără repartiție STUPI CENTRIFUGAȚI DIN BETON ARM 
PRECOMPRIMAT pentru ELECTRIFICARE de 5 TM și 8 TM avînd urn 
toarele caracteristici :

• Lungime — 12 m
• Diametrul „D“ = 47 cm

9 Diametru „d“ = 29 cm

• Greutate 5 TM = 1830 kg.
8 TM = 1910 kg.

• Volum 5 TM = 0,75 m.c.
8 TM = 0,78 m.c.

• Marca betonului B = 500

Informații suplimentare la telefon 2190 interior 127, 138 și 144.



MOTOARE «UTILAJE

I.C.H. CONSTANȚA
GRUPUL DE ȘANTIERE ÎNTREPRINDEREA

1 CONSTRUCȚII-INSTALAȚII O T.C.I.F. — BUCUREȘTI „INDEPENDENȚA" — SIBIU
• I Str. Caraiman, 7 Șos. Olteniței, 35 <5 Str. Karl Marx, 35

Telefon: 16937 Telefon: 21000

SCULE 1
MATERIALE ELECTRICE

Ventilator

TRUCȚW • INSTALAȚII 

electro
— Mufe PVC 25 buc. 245 — idem N 97 buc. 300

V.427 cu
H=76 mm.

centrifugal
Q = 9000 mc>h.. 
CA., N = 4 Kw

n = 1.430 rot/min. poziția 
de montaj 14 buc. 1

Ventilator centrifuga!
V.472 cu Q=1400 
H = 140 mm. CA.,

n=2790 rot/min. po
ziția de montaj 3. buc. 2

mc/h..
N = l,l

Kw.,

Ventilator

— idem 32 buc. 90

— idem Pantzre de 13 buc. 60

— Conductori AFY 0 150 mm 
ml. 100

— idem 16 buc. 117

— idem 21 buc. 113

— Manometre 0—16 buc. 1

— Aparat telefon buc. 7 — Manșoane WC buc. 5

— Becuri 12X15w buc. 100

— Borne tablou 25w
buc. 3626

— Motor electric 1,5 kw 
buc. 1

— idem 0,250 kw buc. 1

— idem 209 amp. buc. 25

— Conductori AFY 1,5 
ml. 1833

— idem lițat ml. 117

— Releu RI 3-42-110 buc. 8

— idem RI 3-110 buc. 3

— idem WLP 40 A buc. 4

— Cablu armat 4x2,5
(ACYABY) ml. 111

Cablu ACYABY 4X6 
ml. 510

— Electromotor 4kw/1500 
buc. 4

— Funie aluminiu 6,5 mm 
ml. 1500

— Soclu siguranță 63 Amp. 
buc. 26

Materiale instalații sanitare :

— idem telefon ml. 1070
— idem RI 3-220 V buc. 3 — Apometru buc. 1

N=1J

centrifugal 
V.423 cu Q=3150 mc/h.. 

W = 59 mm. CA.,
Kw., n=1410 rot/min., po
ziția de montaj 3. buc. 1

Ventilator oscial cu paie
tele rotorului reversibilo
tip VAR. 630 cu Q=14000 
mc/h., H = 20 Kgf./mp.. 
N = l,l Kw., n=1500 rot/
min. buc. 2

Ventilator

— Coturi PVC 25 buc. 1696
— idem WLP 30 A buc. 4 — Brățări 3/4 buc. 60

— idem PVC 32 buc. 212
— idem PE 6-1 buc. 6

— Contactori RMC 150 Amp
220 buc. 1

— Cleme mobile 2,5 buc. 200

— Conectori 6 mm cu 1 fir 
buc. 1000

— idem 50 mm cu 1 fir 
buc. 59

— idem 4 mm buc. 902

— idem intermediari buc. 7

— Dopuri inst. negre V2 buc.
76

— Redresor SE tip PM 
648—10 buc. 1

— Stegher bipolar buc. 71

— idem tripolar buc. 36

— Sunt 600 Amp buc. 7

— Teleindieator electric 
buc. 1

— Idem 3/4 buc. 54

Idem 1“ buc. 77

— Dopuri zinc 3/8 buc. 10

— Idem 3/4 buc. 15

— Idem 1“ buc. 8

— Holendere 1“ buc. 8

centrifugal 
monoaspirant V. 474 cr- 
Q=10.000 mc/h., H=55 

CA.. N = 4Kw..
n=1425. rot/min., poziția 
de montaj 12. buc. 1

Claxon semnalizare buc. 2 — Ventil electromagnetic 
buc. 9

mm.

Ventilator axial VTD — 6 —
— cu Q = 7500, H=75 mm
CA. N = l,5 Kw., n=1500
rot/min. buc. 1

Pompă SADU 65X50 —cu 
Q=15 mc/h.,
CA. N = ll

H = 100 m.
Kw., n=3000

rot/min. buc. 1

Pompă LOTRU 65
Q=35 mc/h., 11=35 m.
N=7,5 Kw., n = 3000

cu
CA.,
rot/

min. buc. 1

— Idem 3“ buc. 14

— Idem 2“ buc. 10
— Hupe semnalizare buc. 3

— întrerup, limitator buc. 9
— Voltmetru EG 60 buc. 10 — Idem 2 lz2“ buc. 4

— idem rotativ 10 Amp. 
buc. 3

— idem automat buc. 2

— idem DITA buc. 2

— Indicator poziție 600 
buc. 2

— Izolatori ancora buc. 268

— idem TBC 10 kw buc. 3

— idem N 87 buc. 319

idem L 97 buc. 181

— Kilovolmetru 0—6 buc. 2

— idem 0—20 buc. 1

— idem M 53—250 buc. 1

— idem E 541—400 buc. 25

— idem E 7—400 buc. 28

— idem D 4—220 buc. 6

— Cablu MCG 3X25X16 
ml. 515

— Balastru BVA 250 
buc. 106

— Ampermetri EG 100 buc. 2

— Elemenți LF 25 Amp 
buc. 1000

— idem LF 100 Amp buc. 500

— Izolatori N 85 buc. 500

— Idem 4“ buc. 3

— Idem 1 1/4“ buc. 10

— Mufe inst. zinc 1—3/4“ 
buc. 5

— Idem 1/2“ buc. 31

— Idem 1“ buc. 11

— Idem 1 1/4“ buc. 12

— Idem 1 1/2“ buc. 16

— Idem 2“ buc. 20

— Mufe inst. protecție buc. 
147
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— Idem negre 3/8 buc. 43

— Idem 1/2“ buc. 41

— Idem 1 1/4“ buc. 82

— Idem 1 1'2“ buc. 121 

— Racord filet 3/8 buc. 130 

— Idem 3/4“ buc. 30 

— Idem 1“ buc. 10 

— Idem 1/2“ buc. 29 

— Idem olandez 3“ buc. 12 

— Robinet vană 0 15 STAS
1519 buc. 5 

— Idem 20“ buc. 241 

— Idem 30“ buc. 21

— Idem 40“ buc. 1

— Robinet îngropat 3/4“ 
buc. 4

— Reducții inst. negre 1 1'3-1
buc. 50

— Idem 2 1/2” buc. 100 

— Idem 4 1'2” buc. 5 

— Idem 4 1'2” buc. 4

— Ventil aerisire 1/4” buc.
114

— Nipluri 1/2” buc. 83

— Coturi 3/4” buc. 147

— Suport hîrtie WC buc. 5

— Coturi negre 3/4” buc. 26

— Idem 3” buc. 18

— Niple negre 3/4 buc. 50

— Olandeze negre 1” buc. 26

— Idem 3/8 buc. 45

— Idem cu rac. 1” buc. 16

— Olandeze negre 3/4“ buc. 27

— Sifon scurgere pard. 0
70 buc. 20

— Tub fontă scurgere 0 70—
100 buc. 82

— Sifoane pardoseală 0 70—
100 buc. 12 

— Sifoane plumb 0 50 buc.
20 

— Conectori 4 mm buc. 1000 

— Canale gaze 1” buc. 51 

— Idem 1 1/4” buc. 27 

— Idem 2 1/2“ buc. 1

— Clapeți reținere 1/2“ 
buc. 63

— Idem 3/4” buc. 13

— Idem 1” buc. 75 

— Idem 1 1/4” buc. 4 

— Idem 1 1/2” buc. 20 

— Idem 2 1/2” buc. 2

— Coturi inst. negre 3/8 buc. 
118

— Coturi holendere 1 1/4” 
buc. 5

— Coturi olandeze 1/2” buc. 
100

— Coturi 3” buc. 54

— Coturi inst. negre 3/4” buc.
102

— Cruci negre 1 1/4” buc. 13

— Coturi inst. negre 1 1'2” 
buc. 201

— Idem 2 1/2” buc. 40 

— Coturi 3” buc. 1

— Condensatori SHP buc. 6

— Idem HF 100 v buc. 4 

— Idem NF 100 v buc. 3

— Arzător șeitan buc. 4

— Agrafe acoperiș tablă buc.
400

— Butoni pentru uși buc. 147

— Broaște îngropate buc. 7

— Balamale de 10 buc. 874

— Chei hidranți subterani 
buc. 34

— Cremoane ferestre buc. 4

— Colțare ferestre buc. 848

— Cîrlige vînt buc. 500

— Galerie buc. 5 

— Injector buc. 1 

— Nituri diferite kg. 228 

— Plăci faianță mp 41,95 

— Plăci ceramică kg. 4675 

— Plută aglomerată mp 755,98

Armături industriale :

— Clapeti reținere 0 50
STAS 1516 buc. 11 

— Clapeti cu valvă 0 70
STAS 4631 buc. 12

— Clapeti cu ventil 0 70
STAS 1516 buc. 3

— Clapeti reținere 0 125
buc .40

— Clapeti cu ventil 0 150
STAS 1516 buc. 3

— Cot fontă cu 2 flanșe 0
150 buc. 200

— Idem 0 250 buc. 43

— Idem 0 300 buc. 3

— Flanșe oarbe 0 150 buc.
70

— Idem 0 300 buc. 5

— Idem 0 350 buc. 4

— Jibouri 0 600 buc. 123

— Ramif. fontă 300X300 buc.
20

— Idem 350X300 buc. 6

— Idem 350X350X350 buc. 6

— Clapeti reținere STAS 4631
0 100 buc. 10

— Jibouri 0 500 buc. 60

METALE
PRODUSE DIN METAL

— Cuie scoabe kg. 425

— Cuie azbociment kg. 115 

— Cuie cu cioc kg. 415 

— Holzșuruburi buc. 524 

— Lanț NAVAL (gali) kg.
307

— Lanț antiderapant 900/20 
kg. 120

— Lanț antiderapant 950/20 
kg. 169

— Sîrmă cupru 3 mm kg. 
619

— Șuruburi 12X200 buc. 694 

— Șuruburi 16X60 buc. 190 

— Șuruburi 16x40 buc. 16545 

— Șuruburi 18X70 buc. 743 

— Șuruburi 18X110 buc. 580 

— Șuruburi 20X60 buc. 1000 

— Șuruburi 22X110 buc. 3000 

— Șuruburi 20X55 buc. 778 

— Șuruburi 20X100 buc. 721

— Șuruburi 22X70 buc.

— Șuruburi 22x80 buc. 79

— Șuruburi 22X140 buc.

— Șuruburi 24X60 buc. 951

— Șuruburi 22X160 buc. 85

— Șuruburi 24X80 buc. 57"

— Șuruburi 24X70 buc. 965

— Șuruburi 24X90 buc. 22

— Șuruburi 24X120 buc. 1

— Șuruburi 24X180 buc. 4

— Șuruburi 27X80 buc. 8

— Șuruburi 27X90 buc. 9

— Șuruburi 27X100 buc. 34

— Șuruburi 27X120 buc.

— Șuruburi 27X180 buc. 1

— Șuruburi 30X90 buc.

— Șuruburi 30X110 buc. 10

— Șuruburi 30X120 buc.

— Șuruburi 30X140 buc. 3

— Șuruburi 30X180 buc. 1

— Țeavă aluminium kg. <

— Țeavă cupru kg. 145,50

— Țeavă alamă kg. 169,60

— Bandă aluminium 80 X 
kg. 100

— Paturi fier buc. 300

țpOE DE SCHIMB

RULMENȚI

RULMENȚI SERIA :

— 1203 buc. 25

— 1208 buc. 50

— 1208 C3 buc. 10

— 1208 K buc. 30

— 1210 buc. 40

— 1211 buc. 20

— 1213 K buc. 18



1211 K buc. 10 — 6001 Z buc. 400

1214 K buc. 2 — 6004 ZZ buc. 300

1215 K buc. 15 — 6004 2RS buc. 100
*216 K buc. 2 — 6005 RS buc. 50

1217 buc. 5 — 6006 C3 buc. 650

1218 buc. 20 — 6012 buc. 300

1218 K buc. 2 — 6013 buc. 30

1220 C4 buc. 5 — 6014 Z buc. 10

1222 K buc. 1 — 6015 buc. 20

1306 K buc. 1 — 6016 buc. 20

1310 K buc. 2 — 6017 buc. 20

1311 buc. 32 — 6019 buc. 2

1312 buc. 100 — 6020 buc. 8

1320 buc. 2 — 6030 Z buc. 5

2203 buc. 70 — 6207 ZZC5 buc. 300

2204 buc. 10 — 6207 N buc. 20

2207 buc. 10 — 6208 C3 buc. 40

2207 K buc. 1 — 6208 Z buc. 40

2211 K buc. 10 — 6209 buc. 1000

2213 K buc. 7 — 6209 N buc. 18

2213 C3 buc. 10 — 6211 ZN buc. 30

2216 K buc. 6 — 6211 C5 buc. 220

-2217 buc. 5 — 6219 buc. 15

2218 buc. 10 — 6222 buc. 5

- 2307 K buc. 12 — 6222 C3 buc. 30

- 2311 K buc. 2 — 6303 P63 buc. 3500

- 2316 buc. 1 — 6306 RS buc. 80

- 3201 buc. 20 — 6307 N buc. 70

- 3210 buc. 40 — 6308 Z buc. 80

- 3211 buc. 2 — 6316 N buc. 15

- 3305 buc. 6 — 6321 buc. 2

- 3305 C3 buc. 8 — 6332 buc. 1

- 3308 buc. 5 — 6403 buc. 10

- 3313 buc. 2 — 6405 buc. 40

— 6405 C3 buc. 4

— 6409 buc. 2

— 6410 buc. 10

- 3315 buc. 2

- 7008 buc. 5

- 7015 buc. 15 — 6411 buc. 25
- 7017 buc. 20 — 6413 buc. 10

- 7203 buc. 10 — 22318 C3 buc. 10

- 7211 buc. 20 -- 22322 K buc. 10

- 7216 P5 buc. 20 — 22324 K buc. 2

- 7309 buc. 10 — 22328 C5 buc. 1

- 4200 buc. 1 — 23026 buc. 20

— 23032 buc. 1 — 51126 buc. 10

— 23040 buc. 2 — 51132 buc. 3

— 23048 buc. 2 — 51134 buc. 10

— 23220 KC4 buc. 1 — 51160 buc. 1

— 7311 buc. 10 — 51201 buc. 10

— 7312 buc. 5 — 51211 buc. 20

— 7313 buc. 3 — 51213 buc. 5

— 16013 buc. 3 — 51214 buc. 30

— 21306 buc. 13 — 51230 buc. 8

— 21312 buc. 4 — 51232 buc. 2

— 21314 buc. 2 — 51306 buc. 5

— 21315 buc. 3 — 51307 buc. 5

— 21316 buc. 1 — 51311 buc. 5

— 22208 K buc. 2 — 51313 buc. 8

— 22211 buc. 50 — 51315 buc. 5

— 22212 buc. 6 — 51322 buc. 9

— 22217 K buc. 3 — 51407 buc. 2

— 22218 K buc. 6 — 51410 buc. 2

— 22219 buc. 8 — 51411 buc. 2

— 22222 buc. 6 — 23222 buc. 1

— 22222 C4 buc. 20 — 23222 C5 buc. 4

— 22222 K buc. 50 — 23222 C3 buc. 1

— 22222 W 33K buc. 14 — 23230 buc. 5

— 22224 KC3 buc. 2 — 23232 C5 buc. 2

— 22226 K buc. 1 — 30213 buc. 50

— 22226 KC5 buc. 2 — 30120 buc. 1

— 22228 buc. 80 — 30210 buc. 140

— 22232 C5 buc. 5 — 30211 buc. 10

— 22236 buc. 14 — 30216 buc. 10

— 22238 buc. 8 — 30217 buc. 3

— 22238 K buc. 2 — 30218 buc. 7

— 22244 buc. 10 — 30219 buc. 2

— 22264 buc. 1 — 30222 buc. 5

— 22308 K buc. 1 — 30230 buc. 10

— 22309 K buc. 35 — 30312 buc. 60

— 22310 K buc. 40 — 30313 buc. 30

— 22313 K buc. 30 — 30314 buc. 40
— 22317 buc. 25

— 30318 buc. 20

— 30320 buc. 4

— 30322 buc. 9

— 31306 buc. 110

— 31308 buc. 20

— 22317 K buc. 6

— 51109 buc. 30

— 51118 buc. 30

— 51120 buc. 30

— 51122 buc. 20

— 51124 buc. 10
------->
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— 31312 buc. 4

— 31314 buc. 4

— 32032 buc. 6

— 32213 buc. 50

— 32218 buc. 30

— 32221 buc. 10

— 32232 buc. 4

— 32306 buc. 10

— 32308 buc. 50

— 32313 buc. 20

— 32318 buc. 7

— 32320 buc. 14

— NJ. 205 buc. 30

— NJ. 207 buc. 9

— NJ. 208 buc. 10

— NJ. 209 buc. 10

— NJ. 210 buc. 5

— NJ. 213 buc. 2

— NJ. 215 buc. 10

— NJ. 224 buc. 1

— NJ. 226 buc. 8

— NJ. 236 buc. 8

— NJ. 252 buc. 2

— NJ. 305 buc. 2

— NJ. 306 buc. 10

— NJ. 310 buc. 3

— NJ. 315 buc. 3

— NJ. 316 buc. 2

— NJ. 318 buc. 2

— NJ. 407 buc. 2

— NJ. 2207 buc. 59

— NJ. 2208 buc. 1

— NJ. 2215 buc. 10

— NN. 300 8K P51 buc. 4

— NN. 3012 KP5 buc. 4

— NN. 3015 KP51 buc. 7

— 51413 buc. 1

— 51416 buc. 4

— 52206 buc. 10

— 52211 buc. 1

— 52212 buc. 2

— 52213 buc. 10

— 52218 buc. 80

— 52311 buc. 12

— 52320 buc. 1

— N. 307 buc. 15

— F. 5 buc. 10

— E. 9. buc. 8

— NA. 4900 V buc. 8

— NA. 4901 VPE buc. 11

— NA. 4910 buc. 2

— 704901 K buc. 10

— 790601 buc. 3

— 804701 buc. 4

— 804704 buc. 20

— 807813 buc. 2

— 808106 buc. 5

— 852705 buc. 4

— NA. 4912 V buc. 9

— NA. 4918 buc. 2

— NA. 4920 buc. 1

— NA. 4922 buc. 2

— NA. 4924 buc. 2

— NJ. 204 buc. 30

— NUP. 204 buc. 2

— NUP. 226 buc. 7

— NUP. 316 buc. 3

— NUP. 318 buc. 3

— NUP. 320 C3 buc. 2

— NUP. 2206 buc. 19

— NUP. 2210 buc. 4

— NUP. 2305 buc. 10

— NNU 4922 K buc. 2

— RNA 4905 buc. 1

— RNA 4906 buc. 5

— RNA 4907 buc. 1

— RNA 4908 buc. 2

— RNA 4914 buc. 2

RULMENȚI DUPĂ GPZ

— 710 buc. 4

— 943/40 buc. 16

— 7815 buc. 5

— 20703 buc. 3

— 57707 buc. 2

— 58218 buc. 1

— 64805 buc. 6

— 64905 buc. 12

— 69422 buc. 2

— 109906 buc. 10

— 232156 M buc. 6

— 404705 buc. 2

— 455538 buc. 5

639018 buc. 1

— 676901 buc. 1

— 704702 buc. 32

— 864705 buc. 2

— 864904 buc. 3

— 922205 buc. 1

— 986711 buc. 15

— 1000096 buc. 1

— NN. 3019 KP 5 buc. 5

— NN 3021 KP 51 buc. 2

— NN 3022 KP 51 buc. 5

— NU. 204 buc. 20

— NU. 214 C 3 buc. 2

— NU. 222 buc. 1

— NU. 236 MANA buc. 4

— NU. 244 buc. 6

— NU. 252 buc. 2

— NU. 305 NA buc. 80

— NU. 317 NA buc. 10

— NU. 407 buc. 1

— NU. 1017 buc. 4

— NU. 1018 buc. 1

— NU. 1020 buc 3

— NU. 1024 buc. 5

— NU. 1032 NA buc. 4

— NU. 2207 buc. 7

— NU. 2236 F buc. 16

— NU. 2324 buc. 1

— 2007108 buc. 5

— 2007132 buc. 10

— 4074116 buc. 4

— 5181421 buc. 1

FIRMA TIMKEN

— 67983 67920/DC buc. 2

— EE8575/8520 buc. 2

— EE8578/8520B buc. 2

FIRMA — RIV

— 11246 buc. 1

— 13428 buc. 3

BUCȘE PTR. RULMENȚI

— H. 208 buc. 5

— H. 211 buc. 15----- ----- ------ «
— H. 217 buc. 5

— H. 218 buc. 5

— II. 305 buc. 5

— H. 308 Buc. 5

— II. 309 buc. 80

— H. 310 buc. 20

— H. 311 buc. 180

— H. 316 buc. 40

— H. 320 buc. 60

— H. 2307 buc. 30

— II. 2313 buc. 200

— H. 2318 buc. 5

— H. 2322 buc. 4

— H. 3124 buc. 20

ACE PTR. RULMENȚI

— 0 3X11,8 buc. 2000

BILE PTR. RULMENȚI

— 0 2 buc. 5000 ț

— 0 4,7525—3/16 buc. 3

— 0 6,35—1/4” buc. 10000

— 0 10,31—13/32 buc. 100

— 0 16—5/8 buc. 8000

— 0 18,35—23/32 buc. 100

— 0 31,75—114” buc. 400

— Cauciuc 25X25 kg. 17

— Ceară parchet kg. 67

— Calc pinzat role 5

— Plăci semirigide de 
buc. 2430

— Bocanci talpă piele
369

— Bocanci talpă cauciuc
694
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EFECTELE RAPORTURILOR DE 
ÎOMISION 1N CADRUL IMPORTULUI 

PRODUSEDERaporturile de nor drepturi și jncție de care se analizează și se apre- iază comportamentul părților contrac- ante.Astfel, privitor la viciile calitative și psurile cantitative constatate la produ- ele importate, unităților cu atribuții de omerț exterior comisionare nu le revine răspundere de natura aceleia care este roprie unităților furnizoare. Neavînd ceastă din urmă calitate, unitățile cu tribuții de comerț exterior comisionare u răspund, propriu-zis, de calitatea sau antitatea mărfurilor primite din import e către beneficiarul-comitent. O'oli- ația lor, atunci cînd sînt sesizate, este le a transmite reclamația furnizorului xtern, de a stărui pentru rezolvarea fa- tyabilă a reclamației și de a valorifica, acă este cazul, drepturile rezultînd din rimirea unor produse cu lipsuri canti- ative sau calitative.Dacă unitatea cu atribuții de comerț kterior comisionară îndeplinește aceste bligații, nu există motive pentru anga- krea răspunderii ei față de unitatea bmitentă, beneficiară a importului. Așa [a orientat și Arbitrajul de stat central, pspingînd prin hotărîrea nr. 2063/1975 pțiunea avînd ca obiect necorespunde- ka calitativă a unor izolatori primiți din nport. Produsele fiind înlocuite de către irnizorul extern în timpul soluționării tigiului, s-a apreciat că nu este locul pligării întreprinderii de comerț exte- pr nici la plata cheltuielilor de arbi- are, întrucît aceasta și-a îndeplinit în- [cmai obligațiile ce-i reveneau ca uni- Ite comisionară, transmițînd reclamația irnizorului extern și contactîndu-1 pe Ista în scopul rezolvării favorabile perative a reclamației.Importanța și eficiența contractului knomic de comerț exterior pe bazăImision a fost relevată și prin hotă- Lea nr. 2182/1975 a aceluiași organ arbi- al, scoțîndu-se în evidență faptul că enționatul contract nu constituie un It formal, ci unul care vizează însăși Ibstanța raporturilor dintre părți. Pe leastă linie, prin hotărîrea nr. 608/1975, a statuat că în lipsa unui atare con- act, beneficiarul nu poate fi ținut să 

comision dau naștere obligații specifice în

a-Șie- de

primească și să achite contravaloarea utilajelor importate. Astfel, fișa tehnică, în baza căreia s-a făcut importul, nu poate ține loc de contract, întrucît atît Legea nr. 71/1969 cît și H.C.M. nr. 2424/ 1969 prevăd obligativitatea încheierii contractelor economice pentru produsele care se aprovizionează din import.Răspunderea unităților de comerț exterior este angajată atunci cînd se constată că din vina acestora nu se recuperează de la furnizorul extern, integral și prompt, suma corespunzătoare lipsurilor cantitative sau calitative constatate de beneficiarul importului. Așa de pildă, prin hotărîrea Arbitrajului de stat central nr. 1893/1975, s-a reținut culpa întreprinderii de comerț exterior importatoare constînd în faptul că nu a urmărit modul de rezolvare la extern a reclamației.în sfîrșit, este de subliniat nevoia ca în cuprinsul contractului economic de comerț exterior pe bază de comision să se prevadă clauze adecvate în ce privește modul de rezolvare a reclamațiilor și o- bligațiile părților în această privință. Este cît se poate de necesar ca acest contract să cuprindă o reglementare precisă a ceea ce are de făcut beneficiarul-comitent în ipoteza constatării unor lipsuri cantitative sau calitative la produsele primite din import. Totodată este util ca finali zarea demersurilor comisionarului să fi indicată prin precizarea unui termen li mită. Astfel cum s-a reținut prin hotă rîrea nr. 2903/1975 a Arbitrajului de sta central, în contractul de comision privind importul unor publicații editate îi străinătate, s-a prevăzut o clauză potri vit căreia decontarea între părțile interne a sumelor aferente publicațiilor neprimite se face în termen de 18 luni d< la expirarea anului pentru care s-a contractat abonamentul în străinătate. O asemenea clauză este utilă și licită în același timp, deoarece comisionarul nu poate formula reclamație decît după expirarea anului în care urmau să sosească publicațiile, totalizînd reclamațiile dife- riților beneficiari din țară. Totodată, înaintarea reclamației, tratarea și rezolvarea ei, ca și obținerea sumelor datorate de furnizorul extern implică, de a- semenea, trecerea unui timp. în aces' fel, apare justificată clauza potrivit căreia, pînă la expirarea perioadei menționate, comisionarul nu este în întîrziere, astfel că acțiunea formulată împotriva sa. în respectiva perioadă, cu privire la valoarea publicațiilor neprimite, este prematură.
I. ICZKOVITS

COMERȚ EXTERIOR 

COOPERARE

NOI REGLEMENTARI cu caracter 
INTERNAȚIONAL REFERITOARE LA 

CREDITELE DOCUMENTAREDinamica susținută a comerțului internațional în perioada contemporană a dus la creșterea importanței tehnicilor de plată și de finanțare, care pot oferi un grad superior de securitate atît vînză- torului cît și cumpărătorului. Practica a impus tot mai mult de la o perioadă la alta, creditul documentar ca principala modalitate de plată folosită în schimburile economice internaționale.Dintre formele creditului documentar, cel mai mult sînt utilizate acreditivul documentar și scrisoarea comercială de credit.Actuala instabilitate valutară existentă în țările cu monedă convertibilă are in general influențe nefavorabile asupra derulării plăților internaționale. Pentru a se putea evita diversele influențe nefavorabile se utilizează acreditivul documentar care datorită avantajelor pe care le oferă a devenit o modalitate de plată preponderentă.Practicarea acreditivului documentar creează relații de natură contractuală deosebit de complexe între cei care participă la derularea tranzacțiilor. Aceste relații nefiind supuse unei reglementări exprese pe plan intern, lor li se aplică reglementările de drept civil și comercial din țara respectivă. Deoarece existența normelor de drept nu exclude și folosirea uzanțelor, situație frecvent în- tîlnită în domeniul comerțului internațional, operațiunile implicate de utilizarea acreditivului documentar constituie în mare măsură obiectul unor uzanțe care se bucură de o acceptare aproape unanimă pe plan internațional.Aceste uzanțe sînt rodul unei activități de sistematizare și armonizare a practicilor și experienței existente pe plan mondial în domeniul acreditivului documentar, depusă de Camera Internațională de Comerț de la Paris, care a difuzat în 1933 prima ediție a „Regulilor și uzanțelor uniforme privind creditele docu- mentare“. Aceste reguli și uzanțe uniforme s-au bucurat de aprecierea și acceptarea majorității băncilor din lume,Deși lipsite de forță legală, aceste reguli devin obligatorii prin acordul părților cu privire la utilizarea lor, ceea ce



• CURIER • CURIER • CURIER • CURIER • CURIER • CURIER 4

este suficient ca ele să devină un prețios instrument de lucru pentru părțile implicate în utilizarea acreditivelor documentare.Regulile și uzanțele uniforme au fost revizuite în 1962 și în 1974. Ediția revizuită în 1974 a intrat în vigoare la 1 oc
tombrie 1975.Pentru a preveni eventualele erori care ar putea să apară ca urmare a intrării în vigoare a noii ediții a „Regulilor și uzanțelor uniforme privind creditele documentare", vom examina principalele modificări introduse de noua ediție în comparație cu ediția precedentă.

Dispoziții generale și definiții. Paragraful „e“ în noua ediție prevede că dreptul băncii negociatoare de a opta cu privire la acceptarea sau refuzarea unor documente se reduce la situația prevăzută în articolul 32 b. Tot paragraful „e“ precizează situațiile în care o bancă are dreptul să facă plăți, să accepte sau să negocieze trate în cadrul unui a- creditiv.
Articolul 3, paragrafele „a“ și „b“ formulează mai clar obligația fermă a băncii care deschide sau confirmă un acreditiv. De asemenea, se menționează expres că obligația pe care și-o asumă o bancă de a obține acceptarea unor trate trase asupra ordinatorului sau asupra unui terț, include obligația de a asigura plata acestor trate la scadență.Paragraful „c“ conține pe lîngă prevederea că un acreditiv irevocabil nu poate fi modificat decît cu acordul tuturor părților și prevederea că acceptarea parțială a unei modificări de către o parte nu este valabilă fără acordul celorlalți par- ticipanți.
Articolul 4, în noua ediție impune, ca în cazul cînd un acreditiv este transmis prin telex sau telegramă, dar textul valabil este numai cel conținut de confirmarea letrică, acest lucru să fie menționat expres în telex sau telegramă. In lipsa acestei mențiuni textul telegramei sau telexului vor constitui condițiile de utilizare ale acreditivului.
Articolul 7, textul inițial este completat cu prevederea că dacă documentele prezentate sînt în conformitate cu condițiile acreditivului, dar între conținutul lor există contradicții, se consideră că documentele nu corespund condițiilor acreditivului.
Articolul 8, paragraful „d“ menționează că banca emitentă trebuie să exami

neze documentele într-un termen rezonabil atunci cînd se pune problema dacă ele sînt în conformitate cu condițiile acreditivului, subliniindu-se astîei obligația băncii emitente de a nu apela cu ușurință la respingerea unor documente.

în paragraful „e“ se introduce cuvîn- tul „imediat" pentru a sublinia urgența cu care banca emitentă trebuie să avizeze banca negociatoare că documentele nu corespund.Paragraful „f“ precizează expres că dacă banca emitentă nu remite sau nu ține la dispoziția băncii negociatoare documentele care nu corespund, ea nu va putea reproșa băncii negociatoare că plata n-a fost făcută în conformitate cu condițiile acreditivului.în paragraful „g“ se prevede că în situația în care banca negociatoare avizează banca emitentă că a plătit sub rezervă luîndu-și anumite garanții, banca emitentă nu este exonerată de nici una din o- bligațiile prevăzute în paragrafele anterioare.
Articolul 13, nou introdus, conține prevederea că banca autorizată să se ramburseze pentru plățile făcute în cadrul unui acreditiv asupra unei bănci terțe, nu mai trebuie să specifice băncii terțe că a făcut plata sau negocierea în conformitate cu condițiile acreditivului.
Articolul 16 (fost 15), paragraful „a" prevede că plata frahtului poate fi dovedită prin orice expresie clară cu acest sens aplicată prin ștampilă sau în orice alt mod pe documentul de transport.Paragraful „c“ prevede că în lipsa unei mențiuni contrare în acreditiv sau dacă unul din documentele cerute de acreditiv nu implică contrariul, băncile sînt obligate să accepte documente care prevăd că plata se face la destinație.

(Urmare in nr. următor)
Lector univ. dr. Teofil BOLCHIȘ 

Asistent univ. Ionel BOBU

RĂSPUNDEREA VERIGII INTERMEDI
ARE ÎN CAZUL NEÎNCHEIERII CON

TRACTULUI CU BENEFICIARUL 
EFECTIV

SOLUȚII ARBITRALE
Șl JUDECĂTOREȘTI

în speță nu sînt întrunite condițiile necesare pentru existența tranzitului organizat, respectiv nu există încheiate contracte concordante între furnizorul efectiv și veriga intermediară, pe de o parte și între veriga intermediară și beneficiarul efectiv, pe de altă parte, în care să se fi stipulat în mod expres clauza livrării în tranzit organizat, conform Instrucțiunii P.A.S. — C.S.P. nr. .1/1958.Astfel, pentru produsele contractate cu furnizorul efectiv, veriga intermediară nu

face dovada încheierii unui contract c beneficiarul efectiv. Jîn lipsa acestui din urmă contract, î mod îndreptățit s-a considerat că obliga ția de plată a prețului produselor livrat de către furnizorul efectiv este în sarcin verigii intermediare care răspunde și per tru întîrzierea plății prețului (Decizi P.A.S. nr. 3078/1974).
TEMEIUL PRETENȚIILOR PENTR1 
RESTITUIREA CONTRAVALORII UNO1 

LIVRĂRI NEEXECUTATEReclamanta pret-inzînd restituirea pre țului aferent unor cantități de manoper neexecutate și-a bazat acțiunea pe pre vederile contractului încheiat cu pirita Drept urmare, termenul de prescripți este cel de 18 luni prevăzut de art. 3 dii Decretul nr. 167/11958 și a început s; curgă de la data încasării sumei aferent manoperei neexecutate.Faptul că în legătură cu suma în litigii s-au efectuat cercetări penale nu deter mină un alt moment al începerii curgeri termenului de prescripție, cu atît ma mult, cu cît, prejudiciul suferit de recla mantă nu este urmarea comiterii unor infracțiuni, ci rezultatul modului defect-uoi cum s-a supravegheat executarea lucrărilor și s-au acceptat cu ușurință situa țiile de plată întocmite de pîrîtă. (Decizu P.A.S. nr. 3089/1974).
RĂSPUNDEREA FURNIZORILOR 

DE SPECIALITATEIn cazul livrărilor de utilaje tehnologice contractate de către beneficiar cu un furnizor general potrivit Ordinului MICM nr. 104 bis/1970, 'răspunderea pentru ne- executarea obligațiilor contractuale revine furnizorilor de specialitate care urmau să livreze utilajele în tranzit organizat Acești furnizori răspund direct față de beneficiar dacă nu se poate reține culpa furnizorului general în legătură cu încălcarea obligațiilor asumate. (Decizia P.A.S. nr. 2992/1974).
STABILIREA PIERDERILOR CAUZATE 

DE CALAMITĂȚILE NATURALEPentru a se stabili în ce măsură este apărată pîrîta-furnizoare, potrivit art. 23 din Legea nr. 71/1969, de plata penalităților pentru nelivrarea integrală a produselor contractate, este necesar să se țină seama de evaluarea definitivă a pierderilor cauzate de calamități, evaluare care se face cu ocazia recoltării 'Decizia P.A.S. nr. 3038/1974).
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FECTELE MODIFICĂRII PLANULUI 
£PE INVESTIȚII PRIN SCHIMBAREA 

BENEFICIARULUIÎn cazul schimbării beneficiarului unui ibiectiv de investiții, contractele de fur- lizare a utilajelor destinate realizării icelui obiectiv se impun a fi modificate n mod corespunzător.în asemenea cazuri, modificarea planu- ui de investiții nu produce efecte de Irept asupra contractelor de furnizare, chimbarea beneficiarului contractual ne- esitînd încheierea unor acte adiționale. Decizia P.A.S. nr. 3060/1974).
CONDIȚIILE ÎN CARE SE POT STA- 
JILI PREȚURI CU EFECT RETROACTIVPotrivit art. 128 din Legea nr. 19/1971, irețurile intră în vigoare de la data stabilirii lor sau de la o dată ulterioară. în nod excepțional, cu acordul beneficiaru- ui. se pot stabili — în situațiile prevă- ute de art. 25 din aceași lege, respectiv n cazuri excepționale — prețuri cu efect retroactiv.în speță, beneficiara și-a dat acordul în sensul celor de mai sus și întrucît produsele se încadrează în situațiile prevăzute de art. 25 citat, organul arbitral a putut reține că prețurile astfel stabilite "t aplicabile tuturor livrărilor, indiferent de data efectuării lor. (Decizia P.A.S. nr. 3057/1974).

H. M.

• CONSTANTIN DUMITRESCU, Bra- iov — întrucît înainte de absolvirea Facultății economia industriei, construcțiilor 1 transporturilor — în cadrul Academiei de științe economice — ați lucrat mai mult de 12 luni ca lăcătuș, sînteți îndreptățit la retribuirea prevăzută pentru cel de-al doilea an de activitate.în cazul dv. nu sînt aplicabile prevederile art. 35 al. c din Legea retribuirii după calitatea și calitatea muncii, întrucît lucrînd ca lăcătuș, n-aveți o vechime în specialitate economică, corespunzătoare studiilor absolvite.Față de prevederile exprese ale legii, considerentele arătate în scrisoarea dv., care argumentează soluția, contrarie, sînt lipsite de bază legală.
• BRATU VALERIU, Mediaș. — Potrivit art. 67 din Legea nr. 26'1967 este obligatorie desfacerea contractului de 

muncă numai în cazul pensionării pentru limită de vîrstă, la propunerea unității. Dacă pensionarea se face la cererea personalului, contractul de muncă poate fi menținut, în condițiile prevăzute de art. 53 ori 57 sau 58 din legea sus-men- ționată, după caz.Dacă contractul de muncă a fos menținut, pensionarul are drept la retribuția tarifară de încadrare avută pînă la pensionare, precum și la sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate. Dacă pensionarul a fost trecut la o altă funcție, retribuția se stabilește în mod corespunzător.
• STANESCU MARIANA, Galați — Indemnizația acordată pe linia asigurărilor sociale de stat se stabilește, pînă la 1 februarie 1975, data aplicării legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, exclusiv pe baza retribuției tarifare de încadrare și — acolo unde este cazul — a sporului pentru muncă în condiții deosebite. După II februarie 1®75, indemnizația acordată în cazul incapacității temporare de muncă se stabilește ținînd seama și de sporul la retribuție pentru vechimea neîntreruptă în aceeași unitate.în Cartea întreprinderii (vol. IV, nu vol. V cum greșit vă referiți dv.) nu se dă o altă precizare. Unitatea a calculat corect drepturile ce vi s-au cuvenit.
• TOMESCU CONSTANTIN, Oradea — Legea nr. 12/1971 care sabilește condițiile de studii și vechime necesare pentru încadrarea în diferitele funcții din întreprinderi și instituții (anexa II, poziția 47) nu prevede o anumită specialitate, obligatorie, pentru absolvenții cu diplomă ai învățămîntului superior, pentru a putea ocupa funcția de șef birou învățămînt (personal învățămînt).în această situație, fiind absolvent al învățămîntului juridic și avînd o vechime în muncă de peste 8 ani (legea nu prevede, expres, cerința vechimii în funcții economice) îndepliniți condițiile legale pentru ocuparea funcției de șef birou per- sonal-învățămînt.
• ION MARIN, Buzău — Atît perioada lucrată ca învățător cît și aceea de funcționar la consiliul popular comunal, nu se consideră vechime în funcții economice. întrucît Legea nr. 57'1974 nu pie- vede necesitatea ca cele 12 luni lucrate înainte de absolvirea învățămîntului superior, la cursuri de zi, să fi fost prestate în specialitatea pentru care absolvenții s-au pregătit, de la data promovării examenului de diplomă, sînteți îndreptățit la retribuția corespunzătoare anului doi de activitate, prevăzută pentru funcția pentru care v-ați pregătit, dacă ați promovat, între timp, examenul de stat (de diplomă).

• NICOLAE STATE, Ploiești — Reducerea de vechime necesară în vederea promovării muncitorilor în categoria a 4-a și următoarele, în condițiile prevăzute de art. 63 din Legea nr. 12'1971, în proporție de 3% din totalul muncitorilor calificați din unitate, se referă la totalul muncitorilor calificați care ar putea să beneficieze în anul calendaristic de o a- semenea reducere și nu la acordarea — în fiecare an — a unei reduceri de cîte 3% din numărul muncitorilor calificați. O altă interpretare, ar face ca în anul 1976, de pildă, proporția de 3% să se modifice la 11'2%, iar în fiecare din anii următori cu cîte 3% mai mult, ceea ce — evident — ar fi contrariu legii.
• VASILE TODI, Lovrin, jud. Timiș — Scrisoarea dv. privitoare la acordarea gradației cuprinde o eroare în interpretarea dispozițiilor legale care reglementează ecordarea treptelor și gradațiilor, în timp ce dv. considerați acordarea gradațiilor ca o măsură ce trebuie luată 

automat ori de cîte ori sînt îndeplinite condițiile, în realitate legea prevede numai o posibilitate care este dată în competența organelor de conducere a unităților. De altfel Legea 57/1974, precizează și proporția în care, dintre lucrătorii îndreptățiți, se pot acorda gradații în fiecare an calendaristic. Astfel, în art. 33 din Lege se prevede că cel mult 30% din totalul personalului încadrat pe gradații poate fi trecut gradații superioare, din care cel mult 10% în gradațiile 4, 5 și 6.
I. S.

ANUNȚ IMPORTANT
Pentru a veni în ajutorul abonați- 

lor redacția a organizat difuzarea la 
domiciliu a lucrărilor :

» „VINZAREA COMERCIALA IN
TERNAȚIONALA" și

» „COOPERAREA ECONOMICA 
INTERNAȚIONALA", 
prin „Cartea prin poștă”.

Cei interesați se vo>r adresa redac
ției prin comenzi colective sau in
dividuale oare vor fi onorate, în li
mita stocului disponibil, cu plata la 
primirea coletului (ramburs).

Prețul celor două volume este de 
40 lei.
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balkancar (J)
TRADIȚIE Șl 

CONTEMPORANEITATE
ÎNĂLȚIME OPTIMĂ DE STIVUIRE,
coridoare de trecere, reduse la minimul teoretic — 
acestea sînt calitâțile distinctive 
ale mașinilor pentru aranjat stelaje BALKANCAR 
înălțime de ridicare : 8—12 metri
Lățimea coridorului de lucru : 900—1 700 mm

Balkancar
Exportator: REPREZENTANTA
BALKANCARIMPEX COMERCIALĂ BULGARA
Bulgaria, Sofia, str. Alabin 56 București, str. Galati 32
Telex 022386 Telefon 11 20 87

Exportator :
MACHINOEXPORT — S.AJR.L. 
Str. Aksakov, Sofia — Bulgaria 
Tel: 88 53 21 ; Telex : 22—425
Telegrame : MACHINOEXPORT 
— Sofia.PU
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STRUNGURILE DIN SERIA .,PRESLAV" sînt mașini moderne și stabile, de mare randament. Comanda cutiilor de viteze se face cu ajutorul unui sistem preselectiv. S-au prevăzut, de asemenea, mai multe variante de ambreiaj electromecanic. Aceste strunguri sînt echipate cu mai multe accesorii suplimentare.
Caracteristici : CP 40 CP 402 CP 401 CP 502 Diametrul maxim al materialului de prelucrat 440 mm 440 mm 440 mm 440 mmDiametrul maxim al barei 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm Distanța întrevîrfuri 250 mm 1 000 mm 250 mm 1 000 mm500 mm 1 500 mm 500 mm 1 500 mm 750 mm 2 000 mm 750 mm 2 000 mmGreutatea netă cu accesoriile normale 2 500 kg 2 500 kg 2 500 kg 2 600 kg



Un sortiment bogat de produse alese și de articole de artă 
populară, realizate de creatorii și meșterii artizani din atelierele de 
producție și prestări ale cooperației de consum, vă oferă magazinele 
Hermes — unități de prezentare și desfacere ale cooperației de 
consum răspîndite în întreaga țară.

în București vă invităm să vizitați unitățile din str. Șepcari nr. 16, 
str. C. Exarcu nr. 1, din str. Cosmonauților nr. 7, din str. N. Golescu 

nr. 20 și bloc nr. 13 din B-dul Nic. Titulescu.


