
revista 
economica

® Buletinul Oficial partea I nr.
103 din 4 oct. 1975 publică urmă
toarele acte normative :

— H.C.M. nr. 917 1975 privind 
instituirea unei taxe speciale pen
tru îndeplinirea formalităților va
male la transporturile rutiere inter
naționale ;

— H.C.M. nr. 930 1975 privind 
înființarea întreprinderii de con- 
tactoare in municipiul Buzău.

• Buletinul Oficial partea I nr.
104 din 11 octombrie 1975 pu
blică :

— H.C.M. nr. 922 1975 privind 
înființarea Organizației de comerț 
exterior Delta avind ca obiect de 
activitate efectuarea de operațiuni 
de import-export, compensații, con
sulting, engineering, export de li
cențe și brevete de invenții, Know-
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how, precum și alte operații de 
comerț exterior și cooperare eco
nomică internațională ;

— H.C.M. nr. 897 1975 privind 
autorizarea I.S.C.E. Mineralimport
export să înființeze in S.U.A. o fi
lială cu un capital de 10 000 do
lari S.U.A. și să participe, prin a- 
ceastă filială, la constituirea unei 
societăți de producție minieră in 
S.U.A., împreună cu o filială a so
cietății Island Creek Coal Company 
din Lexington — statul Kentucky;

— H.C.M. nr. 903 1975 privind 
autorizarea Centralei industriale de 
prelucrare cauciuc și mase plastice 
de a participa la societatea pe 
acțiuni Liberian Rubber Processing 
Corporation cu sediul în Monrovia 
— Republica Liberia ;

— Ordinul nr. 95 1975 al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare privind aprobarea norme
lor interne de calitate pentru re- 
cepționarea unor produse agricole.

ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE
IZOLATOARE-VASLUI

ZONA INDUSTRIALĂ REDIU Nr. 1 
telefon 11140-11141 interior 143

oferă spre vânzare:

O DEȘEURI DE CARTON BITUMAT de tipurile CA 300 ; CA 360 ; 
CA 400 ; CA 500 :

— preț de livrare : 1 leu/kg:

— preț cu amănuntul : 2 lei/kg.
— rabatul comercial : 22%,

Produsul are următoarele caracteristici : lungimea 1-3 m ; margini 

regulate ; structura și calitatea este aceea a produsululi de bază.

Se livrează în suluri de 20-30 kg, legate cu sîrmă.

• DEȘEURI TEHNOLOGICE DE CARTON ASFALTAT :
— dimensiuni : pînă la 1 m lungime sau mai mici ;

— margini neregulate, spărturi, etc. folosibile drept combustibil;
— livrarea se face în vrac ;

— prețul de livrare și prețul cu amănuntul) : 0,25 lei/kg-

Alte informații se pot obține la sediul întreprinderii, biiroul desfacere-

ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ DE INDUSTRIE 
LOCALĂ—GAL AJI

STRADA MIHAIL KOCĂLNICEANU nr. 16 
telefon: 14601; 13883

OFERĂ:

® Stîlpi SE 12 construcție metalică - buc. 2.

@ Cadru C2, construcție metalică - buc. 1-

® Tronsoane cu flanșe la ambele capete — buc- 67.

@ Uși de evacuare pentru linuri, construcție metallică - buc. 8.



FABRICA DE PREFABRICATE 
-g „PROGRESUL** — BUCUREȘTI
R Șos. Giurgiului, nr. 5 Jilava

Telefon : 85 52 75 ; 85 50 40

ÎNTREPRINDEREA MINIERA
0 „C\PENI“ — BARAOLT
£ JUDEȚUL COVASNA

Telefon : Baraolt 19

ÎNTREPRINDEREA 
„DANUBIANA** 

% BUCUREȘTI
Șos. Olteniței, 181 

Telefon : 83 27 35 ; 83 41 40/234

J I.C.H. CONSTANȚA
TI SECȚIA DE CARIERE OVIDIU

ÎNTREPRINDEREA 
DE CONDUCTORI 

ELECTRICI EMAILAȚI 
zalAu 

Biroul ADT Telefon : 116 85

ÎNTREPRINDEREA DE BERE 
0 PITEȘTI

Str. N. Bălcescu nr. 136

METALE
PRODUSE DIN METAL

— Piulițe M 12 kg. 70

— Piulițe 3X03 kg. 9

— Garnitură profil 0 408 
kg. 429

— idem 0 1000 kg. 291

— Cuie 18X40 kg. 371

— Piulițe M 22 kg. 40

— Bare alamă hexagonale 
kg .47,20

— Sîrmă BB 1,45 kg. 25,20

— Inele Bz. 250X220X60 
buc. 3

— Sîrmă BB 0 1,30 kg. 30

— Țesătură zincată 1 25 0 2 
kg. 607

— Cuie 20 X 50 kg. 331

— Brelocuri buc. 170

— Lanț industrial 0 23 za 
scurtă kg. 13955

— Tablă cupru 3X100x2000 
kg. 15

— Bare aluminiu 0 60
kg. 80,50

— Sîrmă email 0 2 kg. 10,300

— Sîrmă cupru 1,25x4,1 
kg. 42

— Tablă cupru 5 mm kg. 32

— Țesătură N L 5,6 X 1,8
kg. 522

— Țeavă cupru 8X1.5 kg. 979

— Bandă alamă 03X300
kg. 14,500

— Șaibe grower R 6
kg, 63,500 

— idem R 14 kg. 58,500

— idem R 18 kg. 40,500

— Șurub T 850.007 buc. 1175

— Piulițe cu guler buc. 324

— idem înalte M 14 buc. 545

— Țesătură neagră L 4 0 080 
kg. 551,200

— Distanțieri 2B cupa 
buc. 40000

— Corp lagăr tip 1 buc. 4

— Sirmă email 1,80 kg. 72,700

— Țeavă cupru 8X1>5 kg. 135

— Tirfoane kg. 423

— Bare aluminiu 10X100 mm
kg. 37

— Tablă aluminiu 0,5 mm
kg. 256

— Oțel cornier bandă 45 X 
63X4 mm kg. 234

— Oțel carbon de scule W 23
0 75 mm kg. 260

— Sîrmă oțel arc RR 0 0,2 
mm kg. 12,5

— idem 0 0,3 mm kg. 4,15

— Sîrmă bobinaj izol. tex
tilă BB 0 0,30 kg. 9,47

— idem 0 0,40 kg. 12,73

— idem 0 0,45 kg. 21,62

— Șurub pentru cale 16X65
buc. 7000

— Tablă din oțel aliat de 
c-ții. W. 7220 de 
2X1000X2000 Kg. 437

— idem W. 7220 4X1000X2000 
Kg. 319

Benzi oțel arc și aliat :

— W. 7103 de 12X0,5
Kg. 500

— W. 7103 de 12X0,8
Kg. 200

— W. 5028 de 20X0,5
Kg. 100

— W.1840 de 20X1,5 
Kg. 200

— W. 5028 de 40X0,8 
Kg. 130

— ARC 3 de 60X2 Kg. 120 

— W. 5028 de 60X3 Kg. 977

— W. 5028 de 60X4 Kg. 513

— Piulițe M 6 mm kg. 9,3

— Lanț NS 0 33 mm 
kg. 165,4

— Cablu tracțiune 0 33 mm 
kg. 16

— Țevi zincate fii. 1 ml. 60

— Bandă de cupru 3,5 mm 
kg. 49

— Tablă de cupru 2 mm
kg. 12,5 

— Tablă alamă 1 mm
kg. 198,5

— Bară bronz 20 mm 
kg. 165

— Bară bronz 14 T 0 50 
kg. 26,5

— Bară bronz 0 120 kg. 81

— Bucșă bronz kg. 50

— Tablă de aluminiu 1 mm
buc. 15 

— Tablă de aluminiu 1,5 mm
kg. 8,5

idem 2 mm kg. 10 

— idem 3 mm kg. 17,60 

— idem 5 mm kg. 27,50

— Oțel OL 50 0 180 mm 
kg. 530

— Oțel OLC 45 0 120 mm 
kg. 1070

— Tablă neagră 1X1000X2000 
kg. 1870

— Tablă neagră 12X1,5X6 
kg. 326

— Tablă perforată 0 71 mm 
mp. 16

— Oțel scule H 28 kg. 25

-H d—
— Șuruburi 6X20 buc. 1200

—• Idem 10X90 buc. 900

Idem 5X50 buc. 715 

— Idem 5X20 buc. 200 

— Idem 8X20 buc. 500 

— Idem 8X70 buc. 1500 

— Idem 12x30 buc. 550 

— Idem 12X25 buc. 240 

— Idem 6X50 buc. 2200

— Suporți M.P.R. buc. 217

— Impămîntări SE 10 
buc. 1095

— întinzător conductă 
buc. 105

— Polizor 300X30X30 buc. 28

— Chei comandă fără lamă 
buc. 20

— Crepinemodel 5 kg. 12



I

— Filiere 2:40 W 7/8 buc. 2

— Tarozi 1112 M 8X1 buc. 14

— Tarozi 1112 M 30 buc. 21

— Chei inelare cotite 32 mm 
buc. 3

— Chei fixe drepte 41 mm 
buc. 31

— idem 75 mm buc. 2

— Securi de mină buc. 200

— Voltmetru 0-3 buc. 1

— idem 0-600 buc. 5

— idem 0-400 buc. 2

— Ampermetre 0-200/5 buc.
2

— idem 100 A buc. 2

— idem 0-250 buc. 4

— idem 0-15/1500 5 buc. 2

— idem 85 LA 5 A buc. 2

— idem 10 A buc. 1

— idem 0-40 buc. 3

— idem 0-100 0 60 buc. 2

— Manometre 0 60 0-16 A
buc. 6

— idem 0 100 0-2,5 A buc. 8

— Micrometre crt. 175-200
buc 1

— Pietre de polizor 75X5X16
25 P buc. 45

— idem 66X10X10 K
buc. 25

— idem 350X12X25 25 O
buc. 71

— idem 150X12X20 12 K
buc. 4

— idem 40X40X10 buc. 50

— idem 125 X 25 X 20 buc. 3 

— idem 80X30X20 buc. 8 

— idem 20X20X6 buc. 33 

— idem 150X20X20 80 G buc.
11

— Bidinele zugrav nr. 4 
buc. 38

— Bidinele gospodăresc nr. 2 
buc. 17

— Șaibe de polizat 200 mm 
buc. 18

— idem buc. 27

— idem 150 mm buc. 33

— Prăjini acționare 0-10 buc.
4

— Pompă tras petrol buc. 5

— Difuzor radioficare buc.
22

— Dispozitiv termorezist. W 
buc. 5

— Panglică ferăstrău 40X0,8
mm ml. 50

— Transformator CIRS 10 Kv
2X50X15 A buc. 7

— Tirbo 6 Kv buc. 7

— Cutii cu relee 220/380/100 A
buc. 8

— Cituc 40—6—600 A buc. 3

— Contactor AC. 3 380—100 A
buc. 24

— idem TCA 125 A 380 V
buc. 36

— idem TCA 200 A 380 V
buc. 58

— Contor tip CA 32 CR 32 
buc. 2

— Contactor CAM 6 Kw
100 A buc. 10

— idem AC 3 100 380 V
buc. 30

— Densimetru 0,790—0,860
buc. 11

— idem 0,860—0,930 buc. 15

— idem 1000—1070 buc. 8

— idem 0,720—0,790 buc. 5

— Electro valve EVC 50 V
buc. 6

— Electromotor 1,1 Kw
1000 r/m buc. 1

— Electropompă 10 Kv
1500 r/m 220/380 buc. 1

— Logometru indicator 0—10 
buc. 5

— Lentile pentru celule foto 
buc. 2

— idem bifocale pentru 
celule foto buc. 32

— Motor antigrizuros 1 Kw
1500 r/m 380/660 buc. 1

— idem electric 18,5 Kw
1000 r/m 2/3 buc. 1

— Micromotor sincron
buc. 32

— Motor cilindric 025/602 CP
380 V 1500 r/m buc. 1

— idem 17 Kw 1500 r/m
380 V buc. 1

Manometru Ind. :

— 0 160 0—100 buc. 2

— 0 200 0—4 buc. 10

— 0 200 0—6 buc. 22

— 0 200 0—40 buc. 3

— 0 200 0—100 buc. 10

— 0 60 0—4 buc. 133

— 0 160 0—4 buc. 5

— 0 160 0—2,5 buc. 48

— Motor el. 10 Kw 3000 r/m
220/380 buc. 1

— Manometru Ind.
0 60 0—40 buc. 10

— Motor el. 7,5 Kw 1500 300
buc. 1

— idem el. 1,5 Kw 3000 213
buc. 2

— idem el. 9 Kw 1000 213
buc. 1

— Motor barcă DE 6 buc. 1

— Motor el. 0,75 Kw
1000 r/m buc. 1

— idem 30 Kw 1000 r/m 2/3
buc. 1

— idem 200 Kw 3000 r/m
6 Kv buc. 1

— idem 0,75 1000 r/m 2/3
buc. 7

— idem 1,1 1000 r/m 2/3 N
buc. 1

— idem 10 Kw 1000 r/m 2/3 N 
buc. 1

— idem 15 Kw 1500 r/m
2/3 N buc. 1 

— idem 18,5 Kw 1500 r/m
2/3 N buc. 3 

— Releu RI—1RS 7917
buc. 17

— idem semnalizare RDS—1 
buc. 1

— idem RQS buc. 1

— idem RI—3 220 V CC 
buc. 1

— idem RI—4 48 V CC 
buc. 17

— idem RI—3 220 Ca buc. 2

— idem RI—3 24 V ca 
buc. 78

— idem RI—3 220 V ca 
buc. 64

— idem RC—2 0,2 A buc. 27 9

— Releu lampă monobloc
RI—3 220 V buc. 2

— idem RI—3 220 V ca 4—6 
buc. 32

— idem RI—2 0,6 A buc. 2

— idem RC—2 6 A buc. 1

— Shunt 600 A 6 Kw buc. 3 

— Semnalizator hidraulic cu
contact electric buc. 5

— Hidrodensimetru
0,860—0,930 buc. 10

— idem 0,720—0,790 buc. 9

— Termometru 0—50° C
T. 300 buc. 2

— Termocuplu
PL—RH—PL 1500 buc. 7

— Matrițe aluminiu buc. 4

— Plăcuțe vidia IT 1501

buc. 1.732

— Idem A6 buc. 199 

— Idem B6 buc. 170 

— Idem E4 buc. 1300 

— Idem A5 buc. 800

— Robineți VF 1517 0 65 
buc. 5

— Ventil abur 3/4 buc. 166

— Tuburi fluorescente 60 W 
buc. 263

Plăcuțe ceramice verde 
mp. 285

— Robineți abur 1 1/2 verde 
buc. 12

— Cleme cablu 0 16 
buc. 294



— Robineți ventil drept 0 80 
buc. 4

— Robineți ventil 0 80 
buc. 14

— Lavoar L 2—55 buc. 35

— Robineți plat ST 2550 0 
65 buc. 7

— Robinet ventil preș. 16 atm 
0 100 buc. 4

— Vane plate 80 buc. 16

— Keden șnur kg. 682

— Etichete aluminiu CTC 
buc. 20.000

~—i

— Becuri electrice 120 V 60 
W buc. 1 600

— idem 120 V 100 W buc. 
1100

— idem 230 V 300 W buc. 
1440

— idem 230 V 300 W buc. 141

— idem 230 V 500 W buc. 
658

— idem 6 V 35 W buc. 280

— Izolatori SS-6 buc. 18

— idem SBS-6 40074 buc. 11

— Capace siguranță D-4 100
A buc. 200

— Siguranțe lamelare 100 A 
buc. 409

— Perii colectoare GR-5 7X 
19X25 buc. 831

— Cuple AG buc. 1

— Aplică aminoplast dreaptă
40 W. Buc. 8

— Armături INP plafon
60 W. buc. 262

— idem 60 W (glob sticlă
fără filet) buc. 383

— idem atîrnat 75 W. buc. 2

— idem cu braț 75 W. buc. 4

— idem cu braț 200 W. buc. 5 

— Aplică aminoplast dreaptă
60 W. buc. 64 

— idem aminoplast oblică
60 W. buc. 49

— Armături perete 60 W. 
buc. 168

— Bobine Ria 220 V. buc. 12

— Bec 32V—60 W. normale 
buc. 20

— Bobine Dita 380 V—353 A. 
buc. 4— Bobină aparat măsură 
buc. 20— Bec 2 poli baionetă
6 V. 5 W. buc. 32— idem 2 poli baionetă
6 V. —15 W. buc. 126

idem 1 pol baionetă 
E. 14 ; 12 V — 25 W. 
buc. 987— Bec B. 15 cu filet
65V.—15 W. buc. 36— idem B. 15 cu filet
42—V.—15 W. buc. 59— idem E. 14 cu filet
65 V.—15 W. buc. 500— idem B. 20 1 pol baionetă
12V.—35 W. buc. 250— idem normal 120V—25 W. 
buc. 200— Borne tablou 25 A.
buc. 256— Borne tablou 200 A.
buc. 295— Bec 12 V.—60 W. buc. 50— Bimetal Ditu 380 V ;
80—100 A. buc. 89— Butoni comandă Ditu
25—100 A. buc. 125— Bobină PCA 100A—380 V. 
buc. 60— idem AC. 3 200 A—380 V. 
buc. 10

— idem 120 V.—40 W. normale 
buc. 25

— Cablu cauciucat 1X0,6 
buc. 60

Condensatori 12 Kv. 
buc. 2

— idem 4700 PFX500 V.
buc. 76

— idem 220 PF—1000 V. 
buc. 49

— idem 0,02 MF—530 V. 
buc. 89

— Camere stingere STO 63 A. 
buc. 117

— Condensatori 260 MF—50 V. 
buc. 5

— idem 18 MF—200 V. 
buc. 2

— Conductor F. 500 0 1
m.l. 130

— Cablu ascensor 18X0,75
m.l. 39,800

— Corp iluminat 1X40 W.
CPA Buc. 83

— Cutii ebonită 5 Ky 285 
buc. 20

— Conductor F. 750 0 1 mm.
m.l. 2270

— Coturi 90° 13X15 buc. 172

— idem 90° 25X20 buc. 507

— Conductori TPO 2X1,4 
m.l. 715

— Condensatori 150 PF. 
buc. 5

— Comutatori cv F. 6 
buc. 30

— idem CIA 2 buc. 24

— Conductor F.S. FF.
2 Kg. 0 1,5 m.l. 2600

— Coloane redresoare
250—200 A. set 13

— Bec. B. 15 - pol 6V—35W 
buc. 186

— Cablu ACY ABY
3x240+120 m.l. 1090

— Cutii terminale ind. 15 Kv 
buc. 6

— idem terminale ind. 6 Kv 
buc. 5

— Codensatori 27 PF—500 V
buc. 320

— idem 4,7 PF—500 V 
buc. 371

— idem 12,7 NF—160 V 
buc. 117

— idem 2,2 NF—25 V 
buc. 383

— idem 20,5 NF—160 V 
buc. 51

— idem 50 MF—12 V 
buc. 360

— idem 200 MF—12 V
buc. 265

— Cablu NYY 3X70X35 
m.l. 450

— Cablaj imprimat
C. 869—C 6897 m.p. 1,615

— Cablu ASB 6 Kv
3X240 m.l. 145

— Corp iluminat CPA
2X40 buc. 191

— Cablu ASB 6 Kv 3x185
m.l. 455

— Capac cutie ASS RP
200—387 buc. 27

— Condensatori 4,7 NF—630
buc. 149

— idem 0,25 MF-1500
buc. 90

— idem 8/10 PA buc .15

— idem 2,2 MF—63 buc. 6

— idem 10 NF—65 V
buc. 237

— idem 22 NF—63 V buc. 78

— idem 47 NF—25 V buc. 63

— idem 15 NF—16 V
buc. 7

— Cablu CY ABY 3X50X25
mi. 430

— Conductori FYYP
2X2,5+1,5 m.l. 600

— idem AFPYY 2X4
m.l. 696

— idem AF 2 YY 0 6
m.l. 1000

— idem AF 2 YL 0 10
m.l. 174

— idem AF 2 Y 1 0 25
m.l. 428

— Cablu CYABY 3X150X70
m.l. 40

— idem CYABY 3X95X50
m.l. 172

— idem CYY 3X1,5 m.l. 130

— Conductor AF 2 Y 10 50
m.l. 294

— Cablu ACYY 3X70X35
m.l. 160

— idem ACYY 3X120X70
m.l. 430

— idem CYY 3X95X50
m.l. 100

— Contact fix CT 3. II S To
100 P. buc. 534

— Cablu ACYABY 3X185X95
m.l. 184

— idem ACYY 3X50X25
m.l. 298 

— idem ACYABY 3X35X16
m.l. 1195 

— idem CSYY 52X1 m.l. 280

— idem CSYY 24X1 m.l. 26



— Corp iluminat CRB 2X40 
buc. 6

— Cablu CSYY 12X1.5
m.l. 855 

— idem ACYABY 6 Kv
3X150 m.l. 680

— Cleme mobile 2,5 mm 
buc. 9800

— Cablu CSYY 37X2,5 
m.I. 375

— idem NYY 56X1,5 
m.l. 800

— Conductori AF 2 Y. 1 070 
m.I. 212

— idem AF 2 Y 10 95 
m.l. 131

— Cutii 4 Ky 285 m.l. 4

— Conductor AF 2 Yi. — 16 
m.l. 156

— idem AF 2 Y i.— 35 
m.l. 281

— idem FY 70 m.l. 184

— idem FY 25 m.I. 1300

— Condensator 700 MF—6 V 
buc. 20

— Corp iluminat fluorescent 
1X40 W FIA buc. 37

— idem iluminat fluorescent 
3X40 W FIA buc. 82

— idem iluminat fluorescent
3X65 W FIA buc. 74

— idem iluminat fluorescent
2X40 FIA buc. 75

— Contact mobil DITTU
100 amp. buc. 780

— idem DITTU 25 amp.
buc. 222

— Contact fix DITTU
25 amp. buc. 180

—- idem mobil AC. 3 100 amp. 
buc. 50

— Carcasă bobină dublă TCA
125—380 buc. 10

— Crapodine pentru nano
metre buc. 15

— Contact fix TCA 10 A 
buc. 50

— idem mobil TCA 10 A 
buc. 38

— Conductor AFPYY 3X2,5
m.I. 200

— Scurte cu slavută buc. 25 
m.l. 115

— idem ACYADY 3X170X70
m.l. 305

— idem ACYY 3X25X16
m.l. 100

— idem ACY ABW
3X95X6 Kw m.I. 300

— Disc asamblat 6—23.732
buc. 2

— Elemenți tracțiune 6 KY
380 buc. 136

— idem V Ky 225 buc. 5

— idem siguranță VI Ky
2,5—16 A buc. 98

— idem VI Kv 25—80 A.
buc. 163

— idem de tracțiune IV Ky
225 buc. 164

— Furci siguranță 35 A
buc. 80

— Hirtie condensator 
0,012—182 Kg. 49,200

— Izolatori IUP 10 Kv 0 100 
buc. 60

— Izolatori IUP 10 Kv 0 50 
buc. 250

— Izolatori trifazic 600 A 
buc. 1

— Lampă semnalizare LSL13 
buc. 37

— Limitator cursă 25 A. 
buc. 1

— idem cu furcă 6 A buc. 5

— Patroane siguranță 50 B 
buc. 3527

— Prize III aluminiu 63 A 
buc. 12

— Papuci cablu 30X25 buc. 36

— Pinion M. 15003611 
buc. 135

— Pîrghie legătură buc. 24

— Papuci 6X8,2 buc. 325

Perii colectoare :

— 16X32X65 buc. 105

— 12X20X30 buc. 165

— 29X12X28 buc. 148

— 25X12,5X25 buc. 192

— 25X32X50 buc. 1120

— 16X25X45 buc. 360 

— 20X12X30 buc. 159 

— 25X32X60 buc. 260 

— 25X12X35 buc. 220

— 12X20X28 buc. 100

— 11,5X36X40 buc. 51

— 22,5X32X45 buc. 304

— Placă bază MS 14,014
buc. 10

— idem E. 6 200.339 buc. 7

— Rezistențe egalizatoare 10 
buc. 53

— idem 20 buc. 127

— Reductor RSU 3 1500 R/M
10 Kv buc. 1

— idem RSO 3 1/50 buc. 4

— idem RSV 3 1/25 buc. 3

— idem FUL 52 1/50 buc. 2

— Soclu siguranță LS 60 
buc. 254

— idem Octal plastic 
buc. 259

— Șaibă contact redresor 
0 24 mm. buc. 504

— idem 0 25 mm. buc. 262

— Sîrmă ET 0,05 Kg. 0,415

— Soclu siguranță LS 100 A 
buc. 29

— Sîrmă ET 0 17 Kg. 5,140

— Siguranță FIN 6 Kv—6,3 A 
buc. 100

— idem 6 Kv—2,5 A buc. 40

— idem 6 Kv—25 A buc. 30

— idem 6 Kv—63 A buc. 143

— idem Iamelare 60 A
Kg 5,040

— idem FIN 6 Kv 40 A 
buc. 288

— Sirmă ET 0,10 mm
Kg. 56,830

— Siguranțe FIN 6 Kv—80 A 
buc. 100

— Separatori STIPU
10 Kv—630 A buc. 4

— Siguranțe STIN
10 Kv—630 A buc. 25

— idem FIN 5 Kv buc. 11

— Subansamblu releu termic
80 A buc. 29

— Sîrmă CE 013 Kg 3,880

— Subansamblu DITTU 25 A 
buc. 20

— Sistem mobil logometru
E. 527 buc. 10 

— idem E. 53—200.438 buc. 5

— Soclu variant pentru sigu
ranțe 250 V buc. 19

— Tub PESEL 0 14 mm
m.l. 274

— Textolit lagăr 0,5 mm
Kg. 185

— Trafo TM—20 5 A buc. 4

— Izolator cu suport buc. 135

— Izolator SA 6 Kw buc. 43

— Papuc presat AI 3,4 mm 
buc. 56

— Papuc aluminiu turnat
25 mm buc. 265

— Clemă de cupru 35 mm 
buc. 790

— idem 35 mm buc. 164

— Clemă de aluminiu 35 mm 
buc. 410

— Clemă aluminiu 50 mm 
buc. 218

— Clemă de legătură 1—12X
20 buc. 45

— Soclu siguranță LS 100 A 
buc. 65

— Corp iluin. flores. 3X65 W 
buc. 14

— Corp Noris 350 W buc. 54 

— Brațe lămpi buc. 10

— Ampermetru 600/5 A 
buc. 4

— Cablu ACYY 4X6 mm 
buc. 166

— Patroane MPR 250 A 
buc. 16

— Butoni reținere buc. 22

— Bandă sticlă ml. 900

— Dispozitiv DCTA buc. 15

— Lămpi Noria buc. 18

— Micafoliu 0,1 mm kg. 20

I. ELECTRICE :

— Aplică oblică pentru dulii
60 A buc. 15

— Bobină AC3—220 V—40A
buc. 6

— Buzere buc. 3

— Balastin B.V.A. 400 W
buc. 5

->



— Bobilă AC3—38V; 25A 
buc. 7

— Bobină AC3—220V; 25A 
buc. 35

— Idem 220V ; 25A buc. 15

— Idem 200V ; 200A buc. 8

— Idem 200V; 200A/R buc. 3

— Bobină LITU—10A—2200 
buc. 7

— Becuri infraroșii 230V 
buc. 10

— Idem 230V/15 W tip Bl 
buc. 158

— Buton comandă 6A 
buc. 10

— Buton de sonerie buc. 25

— Becuri semnalizare buc. 30

— Capace D2—25A buc. 50

— Contactor TCA—380U/250A 
buc. 1

— Contactor TCA—380V, 32A 
buc. 5

— Contactor TCA—380V ; 
125A buc. 1

— Contactor fix 40A buc. 30

— Contactor fix 63A buc. 30

— Contactor DITU 25 A 
buc. 90

— Contact fix AC3—200A 
buc. 1,5

— Idem 200A/R. buc. 18

— Idem TCA—100A buc. 30

— Contact mobil AC3—25A 
buc. 40

— Contact fix AC3—10A 
buc. 50

— Contact mobil AC3—63A 
buc. 15

— Contact fix AC3—25A 
buc. 7#

— Contact fix AC3—40A 
buc. 30

— Contact fix DITU—25A 
buc. 23

— Contactor cheie comandă
2 poziții buc. 4

— Contactor comutator buc. 4

— Dulii buc. 25

— Elemeuți siguranțe LF1 
buc. 40

— Fișă bipolară 6A buc. 59

— Fișă 25A—C.p. buc. 10

— întrerupător buc. 10

— Suporți siguranțe HPR
630 A buc. 10

— Idem MPR 400 A buc. 40

— Patroane siguranță 4A 
buc. 30

— Patroane siguranță 16A 
buc. 300

— Patroane siguranță 20A 
buc 200

— Patroane 25A buc. 100

— Patroane de MPR 500A 
buc. 15

— Patroane de MPR 315A 
buc. 38

— Patroane siguranță 10A
buc. 50

— Patroane fuzibile 200A 
buc. 30

— Patroane de PR 630A
buc. 70

— Priză bipolară 25 A CP 
buc. 30

— Priză SUCO ST buc. 25

— Priză și fișă bipolară 63 A 
buc. 30

— Idem 32 A buc. 20

— Priză îngropată 6A—ST 
buc. 10

CHIMICE • LEMN • HIRTIE

— Fosfat trisodic kg. 3786

— Vopsea nitro roșie kg. 422

— Vopsea ulei kg. 160

— Vopsea nitro roșie kg. 600

— Carbură de siliciu kg. 1000

— Dopuri A 1 kg. 29,85

Dopuri lungi polietilenă 
kg. 70,78

— Garnitură 1/2 cauciuc
kg. 32,30

— Lac 462 kg. 150

— Hidrat de potasiu kg. 300

4
— Parafină opacă kg. 50

— Polistiren expandat kg. 75

—I s F~~~
— Vopsea galbenă (nitro)

kg. 600 

— Idem roșie kg. 1000 

— Idem verde kg. 1200 

— Idem ulei albastru kg. 214

— Pâslă tehnică de 7 mm. 
kg. 1900

— Idem de 4 mm kg. 1090

— Vopsea ulei verde kg. 285

— Pelerine cauciucate buc.
30

— Scurte cu slăvută buc. 25

— idem buc. 5

— idem buc. 10

— Sticle ochelari per. 3 lz2

— Vizori securitate buc. 20

— Ochelari IIZ6 buc. 10

— Mantale cauciucate buc. 31

— Șoșoni pislari per. 3

— Fringhie siguranță buc. 9

— Amortizor piept buc. 7

— Antifoane buc. 10

— Căști antifon buc. 3

— Bocanci cu talpă lemn 
buc. 16

— Halate albe buc. 2

— Indispensabili buc. 13

— Căciuli piele buc. 2

— Mănuși electroizol. înaltă 
tens. per. 50

— Palmare cauciuc per. 25

— Cisme pîslari per. 25

— Bocanci minieri cu tp. 
piele per. 458

— Pantaloni doc buc. 64

— Haine vătuite buc. 56

— Pantaloni vătuiți buc. 60

— Halate doc buc. 15

— Scurte impermeabile cu 
slavută buc. 2

— -----r~—b—~————I ■—
— Fringhie sisal 0 22 mm

kg. 202

— Curea piele 160X4 mm
kg. 60,7

— Șorț doc buc. 100

— Șorț P.V.C. buc. 150

— Costume vătuite buc. 115

— Segmenți fcrodou 70X17X
203 buc. 125

— idem 100X17X293 buc.
50

— Garnituri ventil 1 1/2“
buc. 260

— idem 1“ buc. 70

— idem 2“ buc. 314

— Disc cuplaj cu ins. pană
tip 2973 buc. 6

— Lichid amortizor kg. 377,5

— Cablu el. CIIPBI 3X25
mmp 1 KV ml. 585

— Tambur cablu buc. 1

— Cablu el. CHPBI 3X129 
+70 mmp 1 KV ml. 331

— Tambur cablu tip E 22 
buc. 1

CURELE TRAPEZOIDALE

— Curea trapezoidală
850X13X8 buc. 18

— idem 900X20X12,5 buc. 7

— idem 900X32X20 buc. 55

— idem 1060X11X11 buc. 8



— 1250X22X14 buc. 14

— idem 1320x22X14 buc. 88

— idem 1500X13X8 buc. 16

— idem 1685X32x20 buc. 33

— idem 1900X22X14 buc. 20

— idem 3150X22X14 buc. 8

— idem 3550X22X14 buc. 95

— idem 5300X22X14 buc. 15

— idem 5625X32X20 buc. 5

— idem 5800X22X14 buc. 5

— idem 6000x22X14 buc. 32

— idem 6000X32x20 buc. 10

— idem 7500X32 X 20 buc. 11

— idem 8500X32X20 buc. 16

— idem 10000X32X20 buc. 30

RULMENȚI:

— 1211 buc. 22

— 1212 buc. 5

— 1306 buc. 7

— 1307 buc. 12

— 1510—2210 buc. 7

— 1514—2214 — buc. 1

— 2315 buc. 4 

— 2316 buc. 3 

— 2318 buc. 2

— 6007 buc. 4

— 6008 buc. 3

— 6012 buc. 4

— 6213 buc. 2

— 6217 buc. 2

— 6218 buc. 4

— 6219 buc. 12

— 6224 buc. 1

— 6226 buc. 1

— 6307 buc. 10 

— 6324 buc. 1 

— 6314 buc. 3 

— 6407 buc. 11

— 30215 buc. 6

— 30216 buc. 3

— 32207 buc. 13

— 32210 buc. 35 

— 32211 buc. 1 

— 32214 buc. 4 

— 32309 buc. 1 

— 32310 buc. 4 

— 32316 buc. 16 

— 22326 buc. 15 

— R M K 14 buc. 1 

— 51214 buc. 5 

— 109906 buc. 6 

— 804701 buc. 4

— 807813 buc. 2

— N G 160 buc. 5 

— N Y 312 buc. 2 

— Role buc. 200

PIESE SCHIMB CONCASOR 
tip. C 6040

— Capac 109.1.2.1. buc. 32

— Bucșă inferioară buc. 1

— idem buc. 1

— Blindaj buc. 3

— Blindaj pendul buc. 10

— Blindaj falcă fixă buc. 8

— Blindaj falcă fixă buc. 10

— Blindaj 109.2.22. buc. 12

— Butuc filet 108.1.12
buc. 2 

— Pendul 109.1.2.5.C buc. 4 

— Falcă mobilă buc. 72 

— Falcă fixă buc. 53 

— Falcă mobilă buc. 30 

— Ghidaj buc. 8 

— Placă reglare buc. 3 

— Placă presiune buc. 2 

— Pană reglare buc. 1

— Falcă fixă buc. 6

— Pană reglaj buc. 4

— Ax pendul buc. 2

— Roată dințată E
62.25.01.13.07 buc. 6 

— Falcă mobilă buc. 1

— Lagăr presiune buc. 8

— Suport placă presiune 
buc. 9

PIESE SCHIMB EXCAVA
TOR ELECTRIC 1,25 — 2,25

— Ax role buc. 3

— Bucșă conică inferioară 
buc. 1

— Centură frînă buc. 1

— Dinți cupă buc. 1

— Dinți cupă buc. 1

— Pinion arac buc. 2

PIESE SCHIMB CONCASOR
TIP. 9 A

— Lagăr presiune buc. 2

— Suport placă presiune 
buc. 2

PIESE SCHIMB CONCASOR 
TIP KLEMAN

— Falcă fixă buc. 20 

— Falcă mobilă buc. 22

— Lagăr presiune buc. 14

— Pană laterală buc. 14 

— Falcă mobilă buc. 4

PIESE SCHIMB CONCASOR 
TIP C 6 A

— Traversă buc. 2 

— Pană laterală buc. 3 

— Pană cu filet buc. 2 

— Fus reglare buc. 1

PIESE SCHIMB CONCASOR
TIP C 12 A

— Falcă mobilă buc. 2

PIESE SCHIMB
GRANULATOR MS

— Blindaj 5112 buc. 10

— idem 5136 buc. 10

— idem 5137 buc. 100

— idem 5137 buc. 7

— Ciocan spargere 5070
buc. 80

— Elemenți spargere 5114 
buc. 100

— idem 5135 buc. 40

PIESE SCHIMB LOCOMO-
TIVE DIESEL — UZ. 23

AUGUST

— Inel etanșare buc. 113

— Roată dințată buc. 2

— Port valeți buc. 27

— Roată dințată buc. 1

— Pinion demaror buc. 1

— Roată suport antrenare 
buc. 2

— Roată distanțare buc. 4

— Anticamere buc. 7

— Cruce cardanică buc. 2 •

— Disc debreierc buc. 1

— Element filtru ulei buc. 8

— Lamele interior buc. 10

PIESE SCHIMB AUTO 
DIFERITE TIPURI

— Arc auto buc. 6

— Bulon aer spate buc. 10

— Bucșe cercel buc. 10

— Cuzineți palier per. 6

— Carter punte față buc. 1

— Diuze buc. 8

— Disc ambreiaj buc. 6

— Element filtru bumbac
buc. 10

— Element pompă injecție 
buc. 4

— 6316 buc. 9

— 6411 buc. 4

— 6408 buc. 8

— Lagăr presiune buc. 3 

FIESE SCHIMB CONCASOR
TIP. 8 A

— Falcă fixă buc. 11

— Pană laterală buc. 8

— Saboți buc. 10

— idem buc. 4

— Geam parbriz buc. 1

— Geam semnalizare buc. 2

— 6413 buc. 7 — Falcă mobilă buc. 4 — Placă presiune față buc. 6 — Longeron buc. 2

— 22324 — 3624 buc. 6 — Ghidaj buc. 2 — Placă presiune spate buc. 4
■>



— Membrană frînă față 
buc. 6

— idem spate buc. 7

— Piston motor auxiliar 
buc. 2

— idem 4

Pompă benzină buc. 1

— Rotor pompă 80—95 buc. 3

— Rotor pompă 125X13 
buc. 4

— Tub supapă buc. 4

— Ax pompă apă buc. 1

— Arc față buc. 1

— Arbore cu came buc. 3

— Arbore intermediar 
buc. 4

— 6X10X1060 buc. 10

— Curele trapezoidale 
17X11X1500 buc. 30

— Idem 8X13X1000 buc. 50

— Idem 17X11X1800 buc. 100

— Idem 17X11X1210 buc. 100

— Idem 22X14X1160 buc. 10

— Idem 13X8X4250 buc. 10

— Idem 17X11X2240 buc. 30

— Bandă ferodou 110X11,5
kg. 75

— Lanț industrial 0 9,5
kg. 106

— Perii colectoare MGR
1025X40X45 buc. 308

— 1308 buc. 40 — 6311 N buc. 4

— Bolț piston buc. 4

— Cruce cardanică buc. 5

— Cuzineți bielă set. 1

— Plutitor carburator buc. 6

— Piston buc. 2

— Placă cercel buc. 6

— Radiator apă buc. 1

— Cuzinet palier buc. 8
---------------------------------------
— Carcasă rulment buc. 2

CURELE TRAPEZOIDALE

— 17X11X1320 buc. 50

— 17X11X1200 buc. 5

— 17X11X915 buc. 20

Rulmenți seria :

— 105 buc. 30

— Q 209 buc. 6

— Q 306 buc. 12

— 1201 buc. 30

— 1207 K buc. 26

— 1209 buc. 15

— 1209 K buc. 15

— 1210 K buc. 30

— 1211 buc. 24

— 1213 K buc. 6

— 1216 K buc. 20

— 1218 buc. 20

— 1304 buc. 12

— 1307 K buc. 20

13X8X1310 buc. 20

950 buc. 30

10X6X950 buc. 30

— 22X17X1180 buc. 50

— 10X8X1250 buc. 30

— 17X11X1250 buc. 10

17X11X1002 buc. 10

10X6X750 buc. 100

— 13X8X1800 buc. 10

— 13X8X1800 buc. 100

— 17X11X1400 buc. 31

— 17X11X3150 buc. 10

— 17X11X1400 buc. 30

— 13X8X1091 buc. 50

— 1310 K buc. 18

— 1312 K buc. 58

— 6404 buc. 13

— 6405 buc. 25

— 1313 buc. 30

— 2204 buc. 20

— 2207 buc. 5

— 2208 buc. 12

— 2211 buc. 12

— 2213 K buc. 40

— NU 2307 buc. 30

— 2308 buc. 4

— 2310 buc. 6

— N 2311 buc. 5

— 2313 buc. 2

— NN 3020 K buc. 1

— 3207 buc. 10

— 3205 buc. 10

— 3208 buc. 10

— 3210 buc. 6

— 6007 buc. 5

— 6209 buc. 30

— 6210 buc. 90

— 6212 buc. 15

— 6213 buc. 10

— 6214 buc. 60

— 6215 buc. 10

— 6216 buc. 7

— 6220 buc. 10

— 6310 buc. 15

— 6311 buc. 26

— 6407 buc. 9

— 7206 buc. 25

— 8311 buc. 3

— 21315 buc. 25

— 22215 buc. 30

— 22311 buc. 15

— 22314 buc. 11

— 22318 buc. 18

— 27709 buc. 2

— 30206 buc. 36

— 30208 buc. 30

— 30214 buc. 15

— 32317 buc. 6

— 51109 buc. 30

— 51134 buc. 9

— 51136 buc. 2

— 51202 buc. 33

— 51205 buc. 10

— 51214 buc. 20

— 51215 buc. 28

— 57707 buc. 18

— 64805 buc. 2

— 495406 buc. 3

— 588911 buc. 1

— 704904 buc. 2

— 922205 buc. 2

— 977909 buc. 14

I
Data___

___________________________ Nr._______________________
(denumirea și adresa unității)

I
„REVISTA ECONOMICA"-București

Calea Dorobanților nr. 11—25

în baza ofertei dv. nr. 1500/1975 dorim să înche-
* iem un număr de .... abonamente X 260 iei = ....

I Facem precizarea că acceptăm plata din contul
nostru nr............ ... . deschis la.........................  .
prin dispoziția de încasare

Contabil șef.
C Director.



CONSECINȚELE LIVRĂRII 
PRODUSELOR FĂRĂ CERTIFICAT 

DE CALITATEArt. 1 din Decretul nr. 282/1973 prevede că pentru asigurarea beneficiarilor cu bunuri de consum și mijloace de producție, lucrări și servicii care să îndeplinească pe deplin scopul pentru care au fost realizate, unitățile economice producătoare, executante de lucrări sau prestatoare de servicii, sînt obligate ca, odată cu celelalte documente de livrare, să elibereze și documente de certificare a calității : certificat de garanție, certificat de calitate, buletin de analiză sau altele asemenea, după caz.Certificarea calității reprezintă atestarea faptului că produsele, lucrările și serviciile îndeplinesc condițiile de calitate legale și contractuale. Ea angajează — conform art. 13 din decretul citat — răspunderea patrimonială a unității economice producătoare, executante de lucrări, prestatoare de servicii și a organizațiilor comerciale față de beneficiarii — persoane juridice sau fizice — care folosesc produsele, lucrările sau serviciile prevăzute în certificat.Acestea fiind efectele juridice pe care legea le recunoaște certificatului de calitate, urmează să examinăm problema consecințelor pe care le produce livrarea de produse fără asemenea certificat.Potrivit art. 2 din același decret, unitățile socialiste beneficiare sînt obligate să refuze la plată facturile pentru produsele livrate fără certificate de calitate.Prin exercitarea acestui refuz, obligația de livrare a furnizorului se consideră neîndeplinită, astfel că beneficiarul este în drept să pretindă penalitățile prevăzute de art. 1 lit. a din H.C.M. nr. 306/1970 pentru întîrzierea în predarea produselor contractate. Aceste penalități curg pînă la data îndeplinirii de către unitatea socialistă furnizoare a obligației de a trimite certificatul de calitate, în același timp, beneficiarul este îndreptățit să obțină penalități de 2% din valoarea produselor livrate fără certificat de calitate, conform art. 1 lit. f din aceeași hotărâre. Dreptul beneficiarului subzistă și în cazul cînd furnizorul îi trimite ulterior certificatul de calitate. Este de remarcat faptul că dreptul la acțiune privind aceste penalități se naște în mo

mentul primirii produselor fără certificat de calitate. El trebuie exercitat în termenul de 6 luni prevăzut de art. 4 lit. b din Decretul nr. 167/1958. în caz contrar, dreptul la penalitățile pentru netrimiterea certificatului de calitate se stinge prin prescripție.Consecințe particulare se produc în cazul cînd beneficiarul, nesocotind interdicția de mai sus, acceptă plata prețului produselor livrate fără certificat de calitate.în ipoteza în care asemenea produse au fost consumate de către beneficiar, credem că nu se poate pune problema obligării furnizorului la suportarea penalităților de mai sus. Dacă însă, produsele nu s-au consumat, beneficiarul, chiar dacă a achitat prețul lor, este în drept să obțină penalitățile amintite, întirucît, faptul de a nu se fi conformat îndatoririi de a refuza plata prețului, nu poate determina inaplicabilitatea sancțiunilor prevăzute de lege pentru cazul livrării produselor fără certificat de calitate.Este mai dificil de răspuns la întrebarea dacă — în condițiile date — beneficiarul este în drept să obțină penalitățile prevăzute de art. 1 lit. h din H.C.M. nr. 306/1970 pentru încasarea fără îndreptățire a contravalorii produselor de către furnizor. Faptul că furnizorul obține prețul produselor cu concursul beneficiarului care nu-și îndeplinește îndatorirea legală de a opune un refuz de plată pe motivul lipsei certificatului de calitate, nu constituie în opinia noastră, un argument suficient pentru a conchide în sens negativ. Unitățile socialiste au și în alte situații — cum ar fi cazul ne- primirii produselor — obligația de a re- ‘ fuza plata prețului, iar neexercitarea refuzului nu le răpește dreptul de a obține penalitățile datorate de către unitățile furnizoare pentru încasarea unei sume fără îndreptățire.Oricum, de la data cînd beneficiarul a reclamat lipsa certificatului de calitate, deținerea prețului de către unitatea furnizoare apare nejustificată, astfel că de la această dată i se cuvin indiscutabil beneficiarului penalitățile menționate.Certificatul de calitate avînd, așa cum s-a văzut, funcția de a atesta conformitatea însușirilor calitative ale produselor cu criteriile legale și contractuale de calitate, folosirea produselor primite fără asemenea certificat, expune pe beneficiar riscului de a suporta consecințele economice negative ocazionate prin utilizarea lor în producție.
I. ICZKOVITS

PRESCRIEREA DREPTULUI 
DE A PRETINDE PENALITĂȚIPrin H.C.M. nr. 306/1970, dată în aplicarea Legii nr. 71/1969, s-a stabilit că, în cazurile expres și limitativ menționate în textul normativ citat, unitățile culpabile datorează penalități.Art. 4 lit „b“ din Decretul nr. 167/111958 prevede că orice acțiune prin care se pretinde plata unor penalități se prescrie in termen de 6 luni, iar art. 6 din același decret prevede că prescripția începe să curgă de la data cînd se naște dreptul de acțiune. în cazul întârzierii plății prețului datorat, termenele încep să curgă de la data la care plata prețului trebuia efectuată, adică din momentul introducerii facturii în bancă de către furnizor ori de la data primirii produselor de către beneficiar, în calculul perioadei de prescripție se vor avea în vedere și prevederile Codului de procedură civilă, adică nu se va lua în calcul nici ziua în care trebuia achitat în care documentul de plată și nici ziua s-a efectuat plata, ci numai perioada dintre cele două date.Prevederile H.C.M. nr. 30611970 nu sînt în contradicție cu cele din Decretul nr. 416741958 care reglementează numai prescripția dreptului de a cere penalități. Altfel spus, penalitățile prevăzute de H.C.M. nr. 306/1970 se datorează pe toată perioada cuprinsă între data de cînd trebuia efectuată plata și momentul decontării, iar dreptul unității creditoare de a le pretinde se stinge, pentru trecut, dacă nu este exercitat, înăuntrul unei perioade de 6 luni. Dacă unitatea creditoare exercită acest drept în termenele prevăzute de Decretul nr. 167/1958, poate pretinde și încasa de la debitorul în culpă toate penalitățile datorate de acesta, pe întreaga perioadă, chiar dacă intervalul de timp depășește 6 luni. în situația în care o factură stă la cartoteca băncii și nu este decontată, un an unitatea creditoare poate cere prin acțiune arbitrată sau direct prin bancă, în baza unei dispoziții de încasare, penalități pentru primele șase luni iar apoi, printr-o altă acțiune sau dispoziție poate încasa și restul de penalități pentru următoarele șase luni.în cele de mai sus își va afla răspunsul dorit și tovarășul Cristea Ștefan — contabil șef la Secția de gospodărire comunală și locativă Găiești — județul Dîmbovița.

J. COSTIN
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COMERȚ EXTERIOR

COOPERARE

OBLIGAȚII VIZÎND ÎNCHEIEREA 
CORESPUNZĂTOARE A 

CONTRACTELOR EXTERNE ÎN 
MATERIE DE IMPORTSarcinile de import se realizează, de regulă, prin intermediul unităților cu a- tribuții de comerț exterior. Acestor unități le revine, în calitatea lor de intermediare, obligația de a corela în mod corespunzător contractele pe care le încheie cu furnizorii străini, pe de o parte, și cu beneficiarii de import, pe de altă parte.în privința primei categorii de contracte — contractele externe —< preocuparea u- nităților cu atribuții de comerț exterior trebuie să se îndrepte, în primul rînd, spre stipularea clauzelor a căror prezență în contractul extern este obligatorie potrivit art. 5 alin. 2 din Decretul nr. 686/1973. Este vorba de clauze privind determinarea obiectului contractului, a cantității și calității, a garanțiilor privind calitatea, ambalajul, marcarea, prețul, condiția și termenul de livrare, dispozițiile privind expedierea și transportul, ® recepția cantitativă și calitativă, condițiile de plată, termenele și modalitățile de soluționare a reclamațiilor cantitative și calitative, penalizări, clauze speciale și de jurisdicție.Față de caracterul imperativ al temeiului legai citat, socotim că unitățile cu atribuții de comerț exterior nu sînt îndreptățite să renunțe la stipularea vreuneia din clauzele menționate, afară de cazul în care, în raport cu felul prestației, prezența unor clauze ar fi inutilă. Astfel, în cazul produselor care se livrează neambalate, o clauză contractuală care să reglementeze modul de ambalare nu este necesară.Prin stipularea acestor clauze, obligațiile unităților cu atribuții de comerț exterior privind încheierea contractelor externe nu se epuizează.în adevăr, alături de prezența clauzelor menționate în contractele externe, interesează, în egală măsură, și conținutul acelor clauze, substanța lor, adică modul cum ele corespund necesităților beneficiarilor de import.Cu alte cuvinte, configurarea clauzelor contractelor externe în acord cu cerințele beneficiarilor de import, trebuie să constituie, și ea, o preocupare permanentă a unităților cu atribuții de comerț exterior. Corelarea clauzelor contractului extern cu cerințele acestor beneficiari constituie o condiție primordială pentru asigurarea eficienței importurilor.

Contractarea la extern în condiții de calitate neconcordante cu solicitarea beneficiarului de import ori la termene de livrare neadecvate necesităților acestuia, produce consecințe economice negative și poate ocaziona angajarea răspunderii patrimoniale a unității cu atribuții de comerț exterior pentru daunele cauzate.Uneori, contractul extern se încheie la sfîrșitul unor tratative prin discuții repetate sau schimburi de corespondență în cadrul cărora configurarea unor clauze contractuale se modifică prin ofertele și contraofertele făcute. De pildă, contractarea produselor în anumite sortimente este acceptată de furnizorul extern numai cu condiția livrării lor la un termen mai îndepărtat decît cel inițial. într-o asemenea situație, unitatea cu atribuții de comerț exterior nu poate hotărî singură, beneficiarul de import trebuind să fie consultat spre a-și exprima punctul de vedere față de noua poziție a furnizorului extern. Dacă opțiunea este exercitată de unitatea cu atribuții de comerț exterior fără contactarea prealabilă a beneficiarului și — în exemplul dat — se acceptă termenul de livrare mai îndepărtat pentru a se primi produsele în sortimentul solicitat, prestația — la data cînd se execută în conformitate cu clauzele contractului extern — s-ar putea să nu-i mai fie utilă benefiarului de import pentru îndeplinirea sarcinilor sale de plan. într-o atare situație, se poate pune atît problema dacă beneficiarul de import este obligat să preia și să achite prețul produselor, cît și problema daunelor izvorîte din faptul că neprimind, la termenul necesar, produsele din import, beneficiarul nu și-a putut îndeplini planul de producție și obligațiile contractuale asumate față de proprii săi beneficiari.în cadrul rezolvării unui litigiu s-a stabilit că la cererea unității cu atribuții de comerț exterior, furnizorul extern a remis o ofertă cuprinzînd parametrii dimensionali ai produselor. Oferta fiind trimisă beneficiarului de import, acesta a avizat-o ca fiind corespunzătoare necesităților sale. Fiind încheiat și executat contractul extern conform ofertei avizate, beneficiarul a refuzat să primească produsele și să achite contravaloarea lor pe motiv că ele n-au corespuns, totuși, dimensional necesității sale. Acest refuz s-a considerat nejustificat deoarece, în speță, faptul că s-au contractat și importat produse în alte caracteristici decît cele necesare s-a datorat beneficiarului de import care este ținut să suporte consecințele culpei sale. (Decizia P.A.S. nr. 2558/1974).
H. MATEI

INFRACȚIUNILE ȘI ABATERILE DIS
CIPLINARE CONTRA SIGURANȚEI 

CIRCULAȚIEI PE CAILE FERATENoul Cod penal, intrat în vigoare la data de 1.1.1969 prevede, într-un capitol distinct al Titlului VI din Partea specială „Infracțiunile contra siguranței circulației pe căile ferate".Infracțiunile prevăzute de art. 273, 274, 275 și 276 alin. 5 din Codul penal nu pot fi comise decît de personalul căilor ferate, iar infracțiunea prevăzută de art. 276 alin. 1—4 din Codul penal este o infracțiune comună, în sensul că poate fi comisă de orice persoană.în practică se ivesc adeseori situații cînd anumite fapte prin care se încalcă îndatoririle de serviciu sau disciplina muncii de către angajații ’•ailor ferate ar putea fi calificate fie ca infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate, prevăzute de Codul penal în articolele mai sus-ci-tate, fie ca abateri disciplinare, care se sancționează potrivit „Statutului disciplinar al salariaților din unitățile Ministerului Transporturilor", aprobat prin H.C.M. nr. 2/119711, care se aplică numai persoanelor încadrate în muncă care concură la siguranța circulației în transporturile feroviare. Funcțiile care concură la siguranța circulației sînt prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul M.T.Tc. nr. 55/1974.Se pune întrebarea, care sînt criteriile pe baza cărora se va putea stabili dacă ne găsim în fața unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare ?Pentru a putea delimita abaterile disciplinare de infracțiunile contra siguranței circulației pe căile ferate este necesar a se analiza în primul rînd care au fost sau care puteau fi urmările faptei comise.Faptele ce constituie infracțiuni au aptitudinea — cerută de lege, ca element constitutiv — de a crea un pericol, direct ori chiar indirect, pentru siguranța circulației feroviare; spre deosebire de ele, abaterile disciplinare din sectorul căilor ferate nu periclitează circulația pe căile ferate.Din această deosebire rezultă, în mod necesar, o diferențiere și pe planul periculozității sociale, deoarece periclitarea siguranței circulației feroviare imprimă infracțiunilor din art. 2173—2716 Cod penal, un alt grad de pericol social — sporit —, în raport cu acela al simplelor abateri disciplinare.
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Infracțiunile prevăzute de art. 273—276 Cod penal, au — în raport cu urmările vătămătoare produse — două forme agravate.Pentru existența acestora, este necesară prezența elementului de agravare, care constă în producerea unei tulburări în activitatea de transport pe calea ferată sau un accident, ori o catastrofă de cale ferată.Punerea în mișcare a acțiunii p-nale pentru formele simple ale infracțiunilor prevăzute de art. 273, 274 și 275 Cod penal, este condiționată de o sesizare specială făcută de organele C.F.R. competente.Instrucția nr. 3 a M.T.Tc. — Departamentul căilor ferate, pentru prevenirea și tratarea evenimentelor de cale ferată, prevede cazurile în care dosarele de cercetare a evenimentelor de cale ferată, se vor trimite organelor de urmărire penală pentru tratare.S-a apreciat astfel că, întrucît faptele respective — care nu au cauzat vreuna din urmările cerute pentru existența formelor agravate — sînt în legătură cu disciplina angajaților căii ferate, este indicat ca gravitatea acestor fapte să fie în prealabil apreciată de organele căii ferate, care sînt mai în măsură să cunoască dacă prin săvîrșirea lor s-a putut pune în pericol siguranța circulației feroviare.Organul C.F.R. competent a face sesizarea este Direcția regională C.F.R. pe a cărei rază teritorială s-a săvîrșit fapta.Lipsa sesizării implică — în cazurile în care sesizarea este obligatorie — nepune- rea în mișcare a acțiunii penale și, pe cale de consecință, înlătură răspunderea penală.Conform art. 221 alin. 2 Cod procedură penală, în lipsa sesizării de către organul C.F.R. competent, nu se poate începe urmărirea penală și nici efectuarea actelor premergătoare urmăririi.Dacă, totuși, s-a început urmărirea penală, în baza art. 10 lit. f și art. 11 pct. 1 lit. c din Codul de procedură penală urmează a se dispune încetarea acesteia, iar dacă a fost sesizată instanța de judecată, în baza art. 10 lit. f și art. Ill pct. 2 lit b din Codul de procedură penală urmează a se pronunța încetarea procesului penal.în încheiere, menționăm că plîngerile formulate împotriva sancțiunii „desfacerea disciplinară a contractului de muncă", de persoanele încadrate în muncă care concură la siguranța circulației în transporturile feroviare, se soluționează de consiliul disciplinar care funcționează la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, ele neputîndu-se soluționa de instanțele judecătorești.
Lucian THEODORU

RĂSPUNDEREA UNITĂȚILOR COOPE
RATISTE CARE EXECUTĂ REPARAREA 
BUNURILOR DE FOLOSINȚĂ ÎNDE
LUNGATĂ IN TERMEN DE GARANȚIEReparația bunurilor de folosință îndelungată vîndute prin rețeaua comercială este dată prin actele normative (H.C.M. nr. 753/1965 și Instrucțiunile nr. 800A/1965) unităților specializate ale cooperației meșteșugărești și unităților de industrie locală. Unele acte normative mai recente (cum este Legea comerțului interior) prevăd că și uzinele producătoare pot să-și organizeze unități proprii care să execute reparațiile în garanție la bunurile fabricate de ele.Ținînd seama însă de faptul că în prezent ponderea reparațiilor în garanție (circa 90%) o constituie reparațiile executate de unitățile cooperatiste și că Instrucțiunile nr. 800 A/1065 au fost elaborate de UCECOM împreună cu organele centrale interesate, ne vom referi in cele ce urmează la unele probleme mai deosebite ce rezultă din actele normative menționate și din aplicarea lor în practică.Unitățile reparatoare specializate execută lucrări de reparații și întreținere la o serie de bunuri de folosință îndelungată vîndute populației cu termen de garanție ca : aparate de radio, televizoare, frigidere, autoturisme, mobilă, ceasuri și multe altele.Unitățile sînt obligate să execute reparațiile bunurilor în garanție, în termenele legale. Termenele de executare a reparațiilor sînt următoarele: 5 zile pentru reparații, 1 zi pentru revizii (la toate bunurile cu excepția autoturismelor și mobilei). La autoturisme, termenul reviziilor III și IV este de 2 zile fiecare. Termenul de reparație la autoturisme și mobilă este de 30 zile, în care se cuprinde și efectuarea transportului pînă la unitatea reparatoare.Unitățile reparatoare sînt pasibile de penalități în cazurile în care reparațiile sînt necorespunzătoare și în cazul depășirii termenelor arătate mai sus. Conform actelor normative menționate, penalitățile sînt următoarele:— 25 lei pe zi de întîrziere, dar fără a se putea depăși 1 500 lei, pentru refuzul de a efectua reparațiile;— 15 lei pe zi de întîrziere, dar nu mai mult de il> 000 lei pentru următoarele abateri : neînscrierea în registrul special a reclamației formulată de cetățeanul posesor, neînscrierea mențiunile obligatorii în certificatul de garanție, nerespectarea ter

menelor de reparații sau revizii, efectuarea unor reparații necorespunzătoare (în acest caz penalitatea calcuilîndu-se de la data restituirii bunului și pînă la data repunerii lui în stare normală), neefectuarea probei de funcționare a bunului reparat, neefectuarea tuturor operațiilor care potrivit normelor legale sînt obligatorii (înlocuirea pieselor defecte și a subansam- blelor, efectuarea reviziilor periodice la bunurile pentru care reviziile sînt obligatorii).Constatarea situației de mai sus care sînt de natură a determina plata de penalități se face, fie de conducerile unităților în cauză (unitatea comercială care a vîndut bunurile, sau cooperativa executantă), fie de brigăzile mixte împuternicite în acest scop.în practică s-a pus problema dacă procesele verbale pot constitui titluri executorii pe baza cărora unitatea comercială să poată executa direct cooperativa. Unele unități comerciale au încercat astfel de executări. Practica arbitrală a statuat că procesele verbale încheiate de conducerile unităților comerciale sau de brigăzile mixte nu pot constitui titluri valabile pentru plata penalităților, întrucît legea nu le conferă valoarea de titluri executorii. Pe baza acestor procese verbale, organizația comercială poate introduce acțiune la Arbitrajul de stat, singurul organ competent de a obliga cooperativele la plata penalităților, în urma dovezilor administrate de ambele părți în litigiu.Este de precizat, de asemenea, că chiar după apariția Legii contractelor economice, penalitățile instituite de Instrucțiunile nr. 800 A/1965 în baza H.C.M. nr. 753/1965 au rămas în continuare în vigoare, întrucît se referă la un gen de contracte de natură cu totul specială care se încheie între cooperativele meșteșugărești și uzinele producătoare sau organizațiile comerciale.
Dr. Dimitrie GERASIM

CITITORII
Pentru a îmbunătăți conținutul rubricii 

Curier economic legislativ vă invităm să ne 
scrieți pe adresa redacției :

® Ce teme doriți să fie tratate ?

® La ce intrebări doriți să primiți consul
tații juridice ?

De asemenea, vă invităm să ne trimiteți 
comentarii sau adnotări privind soluții arbi
trate și judecătorești de interes general, 
care vor fi publicate.
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® T. NOVAC — Întreprinderea „Vic
toria" — Timișoara întreabă care este intervalul de timp în care se pot recupera orele lucrate peste programul normal în diferite situații (ofițer de serviciu, muncă suplimentară neretribuită etc.)?Codul muncii prevede două situații deosebite stabilind o reglementare distinctă.Astfel :— orele în care o persoană prestează muncă poate durata normală a timpului de luiaru (așa-cunoscutele ore suplimentare) se compensează, de regulă, cu timp liber corespunzător. Compensarea trebuie să aibă loc în următoarele 30 de zile, în baza dispoziției imperative a art. 120 din Codul muncii. Această prevedere se referă la orele suplimentare prestate în legătură cu interesele producției și ale muncii; ori acele efectuate în cazurile anume prevăzute în art. 11118 (1) din Codul muncii;— orele prestate de persoanele încadrate în muncă, peste programul de lucru, în scopul asigurării serviciului pe unitate, se compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile. De această prevedere cuprinsă în art. 1123 Codul muncii nu beneficiază persoanele care îndeplinesc- funcții de conducere a unităților.

® CHIRILOVICI VASILE — întreprin
derea „Victoria" — Timișoara întreabă cum sînt reglementate drepturile de retribuire ale conducătorilor de autocamioane atunci cînd aceștia fac transporturi de mărfuri — materiale în localitate ori în afara localității și nu au delegat sau însoțitor pentru primirea și eliberarea mărfurilor transportate.Potrivit anexei 3 a H.C.M. nr. 72/1975, dată în aplicarea prevederilor Legii nr. 57/1974 conducătorii auto au dreptul la o retribuție majorată cu condiția ca să nu aibă delegat sau însoțitor pentru primirea și eliberarea mărfurilor și dacă întocmesc în același timp și forme de livrare sau primire. în atare situații au dreptul la retribuțiile prevăzute în anexa nr. IV a legii. Ambele aceste condiții sînt obligatorii. Reglementarea are caracter general aplicîndu-se în toate sectoarele economiei naționale și nu numai în industria ușoară.

• CEREWEIU VIRGINIA — Lugoj. Potrivit prevederilor art. 33 (2) din Legea nr. 57/1974, persoanele care beneficiază de creșterea retribuției tarifare, ca urmare a majorării generale a acesteia, 

nu vor putea fi trecute in gradații superioare timp de 6 luni de la data majorării retribuției. în cazul dv. exploatarea la care lucrați a intrat în majorare de la 1 octombrie 1975. Drept urmare gradațiile se pot acorda de organul colectiv de conducere al unității după 1 aprilie 1A76.
• NICOLAE FIERARU — Balș. Art. 71 (4) din Legea retribuirii prevede majorarea cu 5—25% pentru personalul cu funcții de execuție și cel operativ care, prin natura muncii, lucrează peste programul normal de lucru. Legea prevede că procentul de majenare se stabilește, în raport cu timpul prevăzut a fi prestat, în medie lunară, peste programul normal de lucru. Din cele relatate de dv. ar urma ca orele lucrate în timpul delegării, peste programul normal de lucru, precum și orele lucrate, din dispoziția conducerii unității, peste acest program să se ia în considerare la stabilirea mediei orelor prestate peste program.
• NERON DUMITRU — București, întreabă dacă, în lumina îndrumărilor date de Plenul Tribunalului Suprem prin decizia de îndrumare nr. 5/1974, în cazul în care organul de control a indicat ca autor al pagubei o altă persoană decît cea reală, are a răspunde și conducătorul alături de organul de control ori numai una din aceste două persoane.Este adevărat că în decizia de îndrumare sus-amintită Plenul instanței supreme statuează că este răspunzător și acela care datorită faptului că nu s-a îngrijit să se facă cercetările pentru a se stabili în mod cert autorul pagubei, a emis decizie de imputare împotriva altei persoane decît cea vinovată. Textul citat vizează desigur pe conducătorul de unitate. Aceasta nu înseamnă însă că în mod automat, într-o asemenea împrejurare, directorul de unitate va răspunde material singur, sau alături de organul de control, ci numai în cazul în care se stabilește culpa sa. De altfel, culpa sa nu exclude vinovăția organului de control, vina ambilor fiind concurentă.De altfel, întreaga decizie de îndrumare citată, nu se poate interpreta și aplica decît în lumina prevederilor Codului muncii, care presupune cu necesitate existența culpei pentru existența răspunderii materiale a oricărei persoane încadrată în muncă.Despre răspunderea materială a organelor de control vă trimitem la Cartea întreprinderii vot. V.
• AUREL BOGDANOVICI — Tr. Măgu

rele. Atît Codul muncii (art. 114) cît și Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii (art. 72) se referă la programul de lucru zilnic. Dacă un munci

tor cu program normal de lucru, de 3 ore pe zi, lucrează în timpul nopții, 4 ore, are drept la sporul de 15% din retribuția tarifară, corespunzătoare orelor lucrate noaptea. Interpretarea eronată, la care vă referiți, ar duce la pierderea dreptului la spor, pentru toți muncitorii care lucrează în schimbul III, și care nu pot realiza o jumătate din orele de lucru, în timpul nopții. Sînteți deci îndreptățit să solicitați plata retroactivă a drepturilor cuvenite.
• FLOREA DUMITRESCU — Arad. Serviciul contabilitate financiar a aplicat corect reglementarea în vigoare. într-ade- văr, inițial, persoana la care vă referiți a ocupat în unitatea dv. un post pe baza unui contract cu durată determinată. Personalul încadrat cu un asemenea contract de muncă, n-are drept la alocație de stat pentru copii. Ulterior, de-abia la 29 august 1975, acest lucrător a fost încadrat cu contract pe durată nederminată, astfel că are drept la alocație după trei luni după această încadrare, respectiv de la 1 decembrie 1975.

C. J.

• Ghcorghe DRAGOMIR — București, împliniți 20 de ani vechime în cîmipul muncii la II decembrie 1975 și doriți să cunoașteți dacă în anul 11975 beneficiați de concediul de odihnă de 21 zile sau de 24 zile. Din tabelul prevăzut de art. 1 al Legii nr. 26/11967 rezultă, după cum știți, că durata concediului anual de odihnă se acordă în raport cu anumite etape (tranșe) de vechime în muncă. Cifra limitei superioare a fiecărei etape de vehime nu se ia îin calcul (nu se socotește), deoarece de la aceeași cifră începe etapa de vechime imediat următoare. De exemplu etapa de la 5 la 8 ani se înțelege pînă la 8 ani exclusiv, întrucât etapa următoare începe de la 8 ani împliniți pînă la lil ani. Cît privește penultima etapă, aceasta începe de la 17 ani și se sfârșește la 20 ani; acești 20 ani trebuie înțeleși, ca și în cazurile anterioare, tot exclusiv, iar în situația unei vechimi în muncă de 20 ani urmînd să se acorde concediul maxim de 24 zile lucrătoare. Aceasta este semnificația reală a modului de exprimare a legii prin tabloul amintit. împlinind deci 20 ani în anul 1975, vechimea în muncă ce trebuie să vi se ia în calcul este aceea pe care o împliniți în cursul acestui an calendaristic, oricare ar fi data la care in- trați în concediu anuali de odihnă în acest an. în consecință dreptul ila concediul de odihnă vi s-a născut odată cu începerea anului 1975.
Gh. T


