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* Buletinul Oficial partea I nr.
105 din 14 octombrie 1975 publică:

— Decretul prezidențial nr. 210/ 
1975 modifică anexa nr. 2 la De
cretul nr. 683/1973;

— Ordinul nr. 129/1975 al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare privind aprobarea nor
melor de muncă in agricultură, 
unificate pe economie.

* Buletinul Oficial partea I nr.
106 din 23 octombrie 1975 publi
că :

— H.C.M. nr. 959/1975 pentru 
aprobarea Convenției dintre gu
vernul nostru și guvernul Republi
cii Populare Bulgaria privind rea
lizarea unei întreprinderi comune 
pentru construcții de mașini în zo
na Giurgiu — Ruse ;

FIȘIERa

LEGISLATIV
— H.C.M. nr. 960/1975 pentru 

aprobarea Convenției dintre 
M.I.C.M.G. din R.S. România și Mi
nisterul Construcțiilor de Mașini și 
Metalurgiei din R.P. Bulgaria;

— H.C.M. nr. 979/1975 pentru 
aprobarea Acordului dintre guver
nul nostru și guvernul federal al 
Austriei privind transporturile aeri
ene civile.

® Buletinul Oficial partea I nr.
107 din 25 octombrie 1975 publi
că :

— H.C.M. nr. 976/1975 privind 
recensămîntul mijloacelor de trans
port auto și tehnicii de construcții 
din economia națională ;

— H.C.M. nr. 987/1975 privind 
aprobarea participării I.S.C.E. Ro- 
magrimex la constituirea, împreună 
cu Departamentul Agriculturii din 
Republica Zair, a societății mixte 
româno-zaireze ZA1ROM.

* Buletinul Oficial partea I nr.
108 din 27 octombrie 1975 publi
că H.C.M. nr. 992/1975 pentru a- 
probarea Acordului dintre guver
nul nostru și guvernul Republicii 
Franceze privind cooperarea în do
meniul turismului, precum și textul 
acestui acord.

ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE 
IZOLATOARE-VASLUI

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

oferă spre vînzare:
® DEȘEURI DE CARTON BITU'MAT de tipurile CA 300 ; CA 360 ; 

CA 400 ; CA 500 :

— preț de livraire : 1 leu/kg:
— preț cu amănuntul : 2 lei/kg.
— rabatul comercliial : 22%,

Produsul are următoarele caracteristici : lungiimea 1-3 m ; margini 
regulate ; structura și calitatea este aceea a produsului de bază.

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

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

— margii'ni neregulate, spărturi etc. folosibile drept combustibil;

— livrarea se face îin vrac ;

— prețul de livrare și prețul ou amănuntull : 0,25 lei/kg.

Alte Informații se pot obține la sediul întreprinderii, biroul desfacere-

Cartea întreprinderii vol. VI
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sub tipar |

• comentarii
• norme de drept

• instrucțiuni p.a.s.
• practică arbitrală

Comenzile vor fi remise pe 
adresa redacției.
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COMBINATUL DE PRODUSE
SODICE — GOVORA

Serviciul aprovizionare
2

M.I.U. — C.I.B.
I.I.S. TEXTILA TELEORMAN 

ROȘIORI DE VEDE 
Str. Oltului nr. 59

Telefon: 467
3

ÎNTREPRINDEREA
JUDEȚEANĂ DE INDUSTRIE 

LOCALA — GALAȚI
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16

Telefon: 14601 ; 13883

.    " ——............................ . ...... ■

X. METALE' 
PRODUSE DIN METAL

dem 1265 0 32 buc. 30

dem 1266 0 15 buc. 35

dem 1266 0 16 buc. 55

idem 1266 0 17 buc. 25

idem 1266 0 21 buc. 25

dem 1266 0 22 buc. 50

idem 1266 0 23 buc. 30

idem 1266 0 24 buc. 30
Oțel pătrat 300X300 călit.
OLC 45 kg. 3 540

— Tablă oțel al. călit. W 7147 
3X1000X2000 kg. 1000

— Tablă neagră 6X1300X6000 
călit. OL 70 kg. 13 000

— Burghie 574 0 15,5 buc. 13

— idem pt. lemn 0 16 buc.
200

— idem pt. lemn 0 18 buc. 
181

idem 1266 0 26 buc. 20

— Oțel inox 0 140 călit. 2H
13 kg. 617

— idem 1266 0 27 buc. 7

— idem 1266 0 28 buc. 30

— Oțel inox 0 150 călit. 3H
13 kg. 451

Alezor 1266 0 30 buc. 10

— idem 1266 0 38 buc. 5
— Oțel inox 0 160, călit.

211 13 kg. 104 — idem 1266 0 40 buc. 3

Tablă comercială 04X1000
X 2000 călit. OL 32 kg.
6 850

— idem 1266 0 44 buc. 1

— idem 1266 0 45 buc. 4

Tablă comercială 045X1080
X 2000 călit. OL 32 kg. 
10 000

— idem 1266 0 50 buc. 3

— idem 2646 0 40 buc. 10

— idem 2646 0 50 buc. 5
— Tablă groasă 4X1500X6000 

călit. OL 52-2K kg. 5 800 — idem 2647 0 16 buc. 2

— idem 3456 0 25 buc. 20

St'lift

— Alezor STAS 590 0 
buc. 10

idem reglabil 27,5—31,5
buc. 2

— Alezor reglabil 18—21 
buc. 2

— Freze STAS 2763 Mi. 1.75 
buc. 48

— idem 2763 2,75 buc. 48

— idem 590 0 7,5 buc. 18

— idem 590 0 14 buc. 25

— idem 590 0 17 buc. 25

— idem 590 0 20 buc. 10

— idem 590 0 21 buc. 18

— idem 590 0 25 buc. 50

— idem 590 0 26 buc. 25

— idem 1263 0 13 buc. 2

— idem 1265 0 ÎS! bue. 5

— idem 1265 0 21 buc. 90

— idem 1265 0 24 buc. 100

— idem 2763 3 buc. 64

idem 2763 5,5 buc. 24

idem 3092 Md. 1,5 buc. 10

— idem 3092 3 buc. 10

— idem 3092 3,3 buc. 11

— idem 3092 4,5 buc. 10

— idem 3092 5 buc. 10

— idem 3092 5,5 buc. 15

idem 3092 8 buc. 10

— idem 3092 9 buc. 10

Burghie STAS 574 0 14
buc. 18

— idem pt. lemn 0 20 buc.
180

— Filiere M2 buc. 2

— idem STAS 2216 70X65
buc. 2

— Freze STAS 2217 63X40
buc. 3

— idem 2217 100X50 buc. 3

— Micromctru pt. tablă 0—15 
mm buc. 1

— Tarozi STAS 1882 3'8 buc.
5

— idem 1822 3'4 buc. 18

— idem 1822 lz8 buc. 4

— idem 1822 llz4 buc. 8

— idem 1824 1 buc. 3

— idem 2730 3Z4 buc. 9

— idem 2793 1 buc. 9

— idem 2739 1 1'2 buc. 9

— idem 2739 2 buc. 9

— Pietre polizor 500X5x28
buc. 8

— idem ICI 45X80 buc. 5

— idem DITA 60 A 220 V 
buc. 5

— idem DITU 60 A 380 V 
buc. 50

— idem CI III 100 A 380 V 
buc. 4

— idem DITU 100 A 380 V 
buc. 38

— Cutii terminale 30X50X35 
buc. 30

— idem ICI 16X35—30X70 
buc. 24

— Cleme inox mari și mici 
kg. 15

— Culegători elastici 100 A 
buc. 19

— Camere stingere DITA 25 
A buc. 164

— idem 60 A buc. 217

— idem AC 3 60 A buc.

— Contact mobil DITU 60 A 
buc. 27

— idem fix DITU 60 A buc. 
100

— Contact fix DITA 60 A 
buc. 79

— idem mobil DITA 25 A 
buc. 293

— Bobine TRIP 25 A buc. 26

®NSTR( tCȚII 9 INSTALAȚII 1

ELECTRICE

L>. f

— Becuri
90

semnalizoare buc.

— idem DITA 25 A 220/380
V buc. 36

— idem DITU 25 A 220 V 
buc. 20

— idem CI III 25 A 380 V 
buc. 54

— idem DITA 60 A 220 V 
buc. 10

— idem fix DITA 200 A buc.
10

— Deget contact pt. pod. rul. 
buc. 50

— Manșoane leg. ML 50 buc.
6

— idem 70X120 mm buc. 9

— Plafoniere ebonită buc. 51

— Plăci borne PM 21736 buc.
5

— idem 35448 buc. 10

— idem 35684 buc. 2

— Subansamblu contact 63 A 
buc. 59



— Ampermetre 0-J-150 A buc.
20 

— idem 0-250 A buc. 20

Contactor automat A 660 A 
buc. 3

— Electromotor 55 KW/1000 
r'm 380 V buc. 1

— idem 45 KWz750 r/m 380
V buc. 1

— întrerupător 
buc. 1

— Vacumetru D 150 0100
buc. 2 

— Voltmetru 30-150 A buc. 1 

— Regulator RSMB buc. 2 

— idem presiune buc. 1

— Siguranțe fuzibile 6 KV 
buc. 1

— Diacetil diosein X 250 
buc. 1

— Manometru
buc. 3

pneumatic

— idem 3425 buc. 6

— Micabandă SI. MSi. 0,10
mm kg. 1 777

— Dofenil tiocarbon X 10 
buc. 1

O LEMltf ® HlRTIE J

REACTIVI

— Diaminofenol X 100 buc.
1

— Azotat de sodiu X 250 
buc. 5

— Acid olenic X 500 buc. 1

— Azbestum natr. om X 250 
buc. 1

Amberlit X 1000 buc. 1 

— idem X 1000 buc. 1 

— Alizarin X 50 gr. buc. 1

— Alfanaftolphtaleină X 25 
buc. 7

— Anhidridă succinică x 100 
buc. 1

— Acetat de cadmiu X 100 
buc. 2

— Acid ortofosforicum X 
1000 buc. 3

— Acid fercloric X 500 buc.
1

— Balsam de Canada X 1000 
buc. 1

— Brom p.a. X 100 buc. 2

— Butii anain X 250 buc. 
12

— Bicromat de amoniu X 250 
buc. 6

— Cremphtalexan X 5 buc.
5

monofazic — idem X 25 buc. 1

— Cerium sulfuricum X 100 
buc. 2

— Clorură de litiu X 250 
buc. 1

— Cărbune activ X 1000 buc.
5 

— Cromazurol buc. 1

— Dibutil amin X 100 buc.
10

— Difeniltiocarbazom X 50 
buc. 2

— Fosfat disodic X 250 buc.
30 

— Fenol roz X 5 buc. 2 

— Hidrazină X 250 buc. 2 

— Mixtura de magneziu X
250 buc. 4 

— Site moleculare X 500 buc.
2

— Magneziu uraniu X 10 
buc. 2

— Metil amino fenol X 1000 
buc. 1

— Mangan peloseidat X 100 
buc. 2

— Exolat de sodiu X 1000 
buc. 2

— Oxid de amoniu X 500 
buc. 6

— Săpun alb X 10 gr. buc.
3

Suifatilic acid X 100 buc. 1

— Veste vătuite buc. 1842
— Fire filamentare polieste- 

rice tehnice
1100/200 dtexX4/60 ZX3/80 
S kg. 42200

— Fire filamentare poliami- 
dice tehnice :
840/140 dtex X 1
1.000 kg.

— 1260/210 dtex X 2
6.400 kg.

— 1680/280 dtex X 3
12.700 kg.

TEXTILE o PIELE 
\ ' CAUCIUC.

— Carbonimetil de sodiu buc.
2

ECHIPAMENT DE PROTEC
ȚIE

— Capișoane forestiere buc.
50

— Centuri siguranță Tip B 
buc. 82

— Centuri de siguranță tip C 
buc. 2

— Centuri siguranță Tip D 
buc. 12

— Ghete din piele per. 92

— Galoși eiectroizolanți IT
per. 32

— Galoși eiectroizolanți JT
per. 3

— Halate de molton buc. 10

— Haine vătuite buc. 150

— Jambieri din piele buc. 50

— Măști gaze tip cagulă buc.
200

— Mănuși eiectroizolante IT
per. 20

— Mînecuțe din piele tip A
per. 36

— Măști sudor pentru cap
buc. 50

— Pelerine cauciucate f. mî-
necă buc. 25

— Pantaloni vătuiți buc. 150

— Șorț pt. sudori scurte pie
le buc. 108

— Ochelari cu coșuleț buc.
250

— Cartușe filtrante pt. amo
niac buc. 23

— Filtru tubular PNA 0 140z
3 ml. 1000

— Filtru tubular PNA 0 160/
3 ml. 1000

— Pîslă lină fină 5-25 mm 
kg. 200

— Pîslă din desen 10-20 mm
kg. 300

— Pînză hesian ml. 2500

— Postav filtru 830.C4 ml. 
3400

— Pînză filtru stramin m. 
5500

— Pernițe ungere kg. 449

— Curele trapezoidale 1383X 
22X14 buc. 49

— idem 1400X10X6 buc. 88

— idem 6300X38X25 buc. 15

— idem 7500X32X19 buc. 24

— idem 7500X32X36 buc. 36

— idem 800X10X6 buc. 75

— idem 800X17X11 buc. 20

— idem 1000X10X6 buc. 24

— idem 1060X17XH buc. 33

— idem 1320X10X6 buc. 33

— idem 1400X10X6 buc. 30

— idem 1400X13X8 buc. 12

— idem 1700X22X14 buc. 1

— idem 1800X10X12,5 buc.
45

— idem 2350X13X8 buc. 20

— idem 2360X17X1 buc. 42

— idem 2800X22X18 buc. 30

— idem 2800x32X19 buc. 9

— idem 3550X22X14 buc. 13

— idem .4000X22X14 buc. 36

— idem 4500X32X19 buc. 25

— idem 4750X22X14 buc. 4

— idem 4750X32X19 buc. 10

— idem 5000X32X20 buc. 17

— idem 6300X22X14 buc. 30

— idem 6300x22X14 buc. 5

— Benzii orange X 5 buc. 4 — Eprubete HAGNIN buc. 20 — Umerare de doc buc. 147 — idem 6300X32X19 buc. 6



'teE nf: SCH!M!î

-- idem 608-EL 8 buc. 4

— idem 6902-102 buc. 5

— idem 6290 Z-60200 buc. 25

— idem 6204-125 buc. 10

— idem 6204 ZNR buc. 5

— idem 6205 N-50205 buc. 7

— idem 620 7N-50207 buc. 42

— idem 620 7P 62 buc. 30

— idem 6211 N-50211 buc. 8

— idem 6213 N-50213 buc. 3

— idem 6215 Z buc. 6

— idem 6215 Z buc. 6

— idem 6215 N-50215 buc. 5

— idem 6218 N-50218 buc. 2

— idem 6226-226 buc. 14

— idem 6226-C4 buc. 2

— idem 6302-ZZ—80302 buc.
29

— idem 6304 Z buc. 3

— idem 6310-TBP 6 buc. 8

— idem 6311 M-50311 buc. 4

— idem 6312 P 63 buc. 11

— idem 6314 C 4 buc. 9

— idem 6317 N-50317 buc. 9

— idem 6407N-50407 buc. 1

— idem F 8-6008 buc. 4

— idem F 13.6013 buc. 4

— idem 7201-36201 buc. 20

— idem 7204-speciai buc. 6

— idem 7206 ATBP 4 buc. 2

— idem 7211-36211 buc. 8

— idem 7306-36306 buc. 2

— idem 3203-3056203 buc. 2

— idem 3211-3056211 buc. 4

— idem 3310-3056310 buc. 10

— idem 1008-1303/NA 108
buc. 7

— Rulment seria 22222 K 
buc. 3

— idem 1209 buc. 3

— idem 1211-K-11210 buc. 1

— idem 1214 buc. 10

— idem 1215 buc. 4

— idem 2205 buc. 6

— Bucșe pentru ruimenți H
2332 buc. 4

— Rulment seria 1304 buc. 1

— idem 1309 K buc. 2

— idem 1312 buc. 23

— idem 1315 buc. 9

— idem 1317 buc. 8

— Bucșe pentru rulmenți
1319 buc. 13

- idem 1322 buc. 5

— Rulmenți seria 2311 buc. 5

— Rulmenți seria 2312 buc.
24

— Rulmenți 2316 K buc. 19

— Rulmenți seria 2136-16162
buc. 6

— Bucșe H 2316 buc. 13

— Bucșe H 311 buc. 25

— Bucșe H 313 buc. 11

— Rulmenți 204 (NU) 32204 
buc. 3

— Rulmenți NU 206-32206 
buc. 5

— Rulmenți NUP 206-92206 
buc. 1

— Rulmenți seria NJ 207 buc.
3

— idem NU 209-32-2C9 buc.
21

— idem NU 211-32211 buc.
4

— idem NJ 211-42211 buc. 5

— idem NU 212-32212 buc. 78

— Rulmenți NJ 212-42212 
buc. 2

— Rulmenți NU 213-32213 
buc. 11

— Rulmenți seria NUP 213-
92213 buc. 2

— idem NU 214-32214 buc. 9

— idem NUP 216-92216 buc.
17

— idem NJ 218 buc. 3

— idem NU 222-32222 buc. 18

— idem NUP 2206-92506 buc. 
8

— idem NJ 305 buc. 3

— idem NUP 307 buc. 4

— idem NJ 309-42309 buc. 9

— idem NJ 311-42311 buc. 19

— idem NJ 311-42311 buc. 19

— idem NJ 313 buc. 2

— idem NUP 314-92314 buc. 6

— Rulmenți seria NU 320- 
32320 buc. 12

— idem NJ 324-42394 buc. 2

— idem NJ 2304 buc. 1

— idem NUP 305-92605 buc. 
8

— idem NJ 2306 buc. 10

— idem NU 2320-32620 buc.
10

— Rulmenți NU 2322-32622 
buc. 6

— idem NN 3020-KP 51 buc.
4

— idem 30211-7211 buc. 2

— Rulmenți seria 30219-7219
buc. 15

— idem 32206-7506 buc. 3

— Rulmenți 32207-7507 buc.
2

— Rulmenți seria 32214-7514 
buc. 10

— idem 32215-7515 buc. 38

— idem 32224-7524 buc. 2

— idem 32230-7530 buc. 2

— idem 32236-7536 buc. 8

— idem 30311-7311 buc. 45

— idem 30317-7317 buc. 2

— idem 31309-27309 buc. 3

— idem 32312-7612 buc. 23

— idem 32320-7620 buc. 2

— idem 32324-7624 buc. 3

— idem 23036-BKC-3 buc. 1

— idem 22217-3517 buc. 6

— idem 22219-3519 buc. 1

— idem 22220 K buc. 3

— idem 22230-3530 buc. 11

— idem 21306-3306 buc. 15

— idem 22309 K buc. 8

— idem Q 211 buc. 10

— idem 22320-3920 buc. 3

— idem 22322 K buc. 8

— idem 51100-8100 buc. 2

— idem 51106-8106 buc. 14 *

— idem 51112-1112 buc. 2

— idem 51114-8114 buc. 6

— idem 51115-8115 buc. 30

— idem 51201-8201 buc. 12

— idem 51202-8202 buc. 2

— idem 51208-8208 buc. 28

— idem 51218-8217 buc. 2

— idem 51218-8218 buc. 19

— idem 51224-8224 buc. 5

— idem 51306-8306 buc. 4

— idem 51209-8309 buc. 1

— idem 51313-8313 buc. 2

— idem 51322-8322 buc. 4

— idem 51414-38414 buc. 2

— idem N 210-2210 buc. 2

— idem N 230-2230 buc. 1

— idem 2309-N309 buc. 2

— idem N 314-2314 buc. 8

— idem 20703 buc. 11 •

— idem 64706 buc. 2

— idem 922205 buc. 10

— idem 704702 buc. 5

— idem 704904 buc. 15

— idem 804701 buc. 26

— idem 804705 buc. 29

— idem 7815 buc. 3

— idem 807813 buc. 11

— idem 226905 buc. 2

— idem 70306 buc. 2

— idem 35914 buc. 3

— idem 7721 buc. 2

— idem 7728 buc. 6

— idem 94705-9430/25 buc.
2

— idem 06960/24823 buc. 4

— idem Q 475 buc. 2

— idem Q 216 buc. 1

■>



— idem Q 224-Q A 120 buc. 
3

— idem Q 305 buc. 13

0— idem Q 307 buc. 15

— idem Q 312 Q B 6 buc. 5

— idem Q 318 buc. 1

— idem QJ 319-Q 319 buc. 4

— idem Q 320 QB 100 buc. 2

— idem P 530206 K 1 Cl buc. 
2

— idem 67512 buc. 2

— idem 7'16 D21 m 11 buc. 
100

— idem 18 tip S180552 buc. 1

— idem 7X17,5 buc. 140

PIESE SCHIMB AUTO
M. 461

— Carburator buc. 14

— Butuc roată TV 4 buc. 4

SR 101 

— Cuzineți bielă set 2

— Cuzineți palier set 2

0— Grup conic buc. 1

— Corp pompă benzină buc. 6

— Axă planetară buc. 2

— Arbore pinion buc. 1

— Arc față buc. 1

— Ax pinion sateliți buc. 1

— Bulon bielă cu piuliță buc. 
buc. 12

— Bucșe arc spate buc. 6

— Bindix buc. 1

— Foaie arc T față buc. 8

— Fulie arbore cotit buc. 1

— Fulie pompă apă buc. 1

— Foaie arc II spate buc. 3

— Foaie arc I spate buc. 3

— Grup conic buc. 1

— Grup conic buc. 2

— Pinion planetar buc. 4

— Pinion reductor buc. 1

— Pinion sateliți buc. 5

— Pinion arbore secundar 
buc. 1

— Pinion angrenare buc. 1

— Șaibă pinion sateliți buc.
12

— Șaibă pinion planetar buc.
4

— Pinion reductor buc. 1

— Arbore cu came buc. 1

— Pinion ax sateliți buc. 1

— Cap barbă buc. 2

— Segmenți motor buc. 5

— Pinion ax secundar buc. 1

— Jigler carburator buc. 2

SR. 131

— Arbore primar buc. 1

— Aripă laterală buc. 2

— Bucșe arc buc. 8

— Bușon rezervă benzină 
buc. 2

— Bucșe cercel arc spate 
buc. 14

— Cercel arc spate buc. 2

— Pompă ulei buc. 1

— Placă intermediară are 
buc. 8

— Pinion planetar buc. 14

— Pinion arbore intermediar 
buc. 1

— Pinion arbore buc. 2

— Disc ambreaj buc. 3

— Ax satelit buc. 16

— Garnituri cilindru spate 
buc. 54

— Curele trapezoidale 1250 X 
17X11 buc. 20

— Arbore intermediar buc. 1

— Suport motor buc. 4

— Tambur roată față buc. 1

— Grup conic buc. 2

— Aripă laterală față dreap
ta buc. 2

— Bucșe suspensie față
buc. 10

— Arc spate buc. 3

— Arbore planetar buc. 1

— Cruci cardan buc. 2

— Casetă sateliți buc. 2

— Aripă spate buc. 1

— Arc spate buc. 2

— Ferodou țesut 100X10 m.l.
10,5

— idem 60x5 m.l. 70

— idem 80X8 m.l. 25

— idem 50X5 m.l. 39,5

— idem 100X10 m.l. 11

— Palex 21 mm mc. 27

— Burghie 0 9 buc. 131 

— idem 0 10 buc. 35

— Cuțite strung lemnărie 
buc. 52

PLANUL DE APROVIZIONARE 
TEHNICO-MATERIALA.

CARACTERISTICIDintre multiplele secțiuni ale planului național unic, un loc de frunte îl ocuipă fără îndoială planul de aprovizionare tehnico-materială. Fundamentarea temeinică și realizarea întocmai a prevederilor înscrise în această secțiune de plan, cum bine se știe, se reflectă direct, pozitiv, într-o serie de alte secțiuni, printre care amintim planul de producție industrială, agricolă, investiții-construcții, transporturi etc.

Conținutul, metodologia și realizarea planului de aprovizionare tehnico-miate- rială sînt reglementate de următoarele acte normative :• Legea cu privire la dezvoltarea eco- nomico-socială planificată a României (nr. 8 1972) care, pe lîngă principiile generale privind planul național unic, cuprinde o secție specială privind planificarea aprovizionării tehnico-materiale ;® Legea cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionării tehnico-materiale (nr. 14/1971) care consacră planificării și realizării a- provizionării tehnico-materiale capitolul VI; de asemenea, cuprinde în mod detaliat atribuțiile organelor centrale, ale centralelor industriale și ale întreprinderilor privind planificarea și aprovizionarea tehnico-materială ;

• Legea cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat (nr. 11 1971) care reglementează în mod unitar atribuțiile și competența centralelor industriale și ale întreprinderilor privind planificarea și realizarea planurilor de aprovizionare tehnico-materială;® Legea contractelor economice (nr. 71/1969) care, prin normele de drept pe care le conține, reglementează aspectele privind activitatea de executare a planului, prin intermediul contractelor economice care se încheie între furnizori și beneficiari ;• Decretul privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului
---->



Gospodăririi Fondurilor Fixe (nr. 303/1971, republicat în B. Of. nr. 8/1975), act normativ care conține norme de drept privind competența acestui minister în planificarea și urmărirea realizării aprovizionării tehnico-materiale ;• Hotărîrea Consiliului de Miniștri, privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Legii contractelor economice (nr. 1011/197.2) prin care se stabilesc situațiile în care se emit repartiții, obligația încheierii contractelor în termenele | prescrise, precum și răspunderea contra- | vențională în cazul nerespectării obligați- ' ilor stabilite.Planul de aprovizionare tehnico-mate- rială este partea componentă a planului | de stat prin care se asigură baza materială a sarcinilor de plan, concordanța dintre resursele economiei și nevoile de | consum în perioada respectivă, urmărin- I du-se : valorificarea completă a poten- j țialului tehnico-productiv al întreprin- ; derilor ; dimensionarea necesarului prin | norme și normative de consum și de stoc cu fundamentare tehnică-științifică ; stabilirea de rezerve economice, care să permită desfășurarea în bune condiții a proceselor de producție, să preîntîmpine efectele negative ale unor eventuale întreruperi ale aprovizionării, să asigure desfășurarea ritmică a producției.Realizarea în condiții optime a scopului întocmirii planului impune perfecționarea activității de planificare a aprovizionării tehnico-materiale, îndeosebi în următoarele două direcții : elaborarea unor norme și normative de consum științific fundamentate și controlul riguros privind aplicarea lor întocmai ; utilizarea rațională a resurselor materiale de care dispune economia prin folosirea la maximum a materiilor prime, a materialelor și înlocuitorilor indigeni în vederea reducerii continue a importurilor.Elementele componente ale planului de aprovizionare tehnico-materială sînt : balanțele materiale ; normele și normativele de consum.La baza acestui plan — așa cum precizează și Legea nr. 8/1972 — trebuie să stea și un complex de măsuri care se situează, în timp, cu mult înainte de elaborarea definitivării balanțelor materiale. Avem în vedere aici acțiunea largă de prospectare a pieței interne și externe, a beneficiarilor și furnizorilor, de constituirea portofoliului de comenzi, de cunoaștere a tendințelor progresului tehnic și a implicațiilor lor în aprovizionarea tehnico-materială. Rezultatele prospectării pieței, sînt instrumente puternice de orientare a planului de aprovizionare. Prospectarea științifică a pieței, prin utilizarea metodelor și tehnicilor de marketing, orientează pe producător asupra desfacerii prezumate care se concretizează 

ulterior în comenzile primite. Ordinea în care se desfășoară acțiunea de întocmire a planurilor de aprovizionare tehnico-materială este stabilită de art. 34 din Legea nr. 8/1972, care prevede că „e- laborarea planului de aprovizionare tehnico-materială se desfășoară în cadrul activității de întocmire a planurilor de stat de dezvoltare economico-socială, pe toate treptele organizatorice, pornind de la întreprinderi și centrale".
Gli. ȚIGAERU

FINANCIAR

PUNEREA ÎN FABRICAȚIE A UNOR 
MAȘINI ȘI UTILAJE

FARA PREȚ LEGAL APROBATLegea nr. 19/197.1, cu privire la regimul prețurilor și tarifelor a urmărit perfecționarea și statornicirea unor reguli și criterii de bază pentru aplicarea prețurilor în economie, precum și stabilirea cadrului juridico-economic în care se desfășoară întreaga activitate a acestui domeniu.Art. 128 din lege consacră .principiul potrivit căruia este interzisă introducerea în fabricație a produselor și prestarea serviciilor cu caracter de serie sau de masă, înainte de a se fi stabilit prețurile și tarifele legale. Acest principiu, cu trăsătură .fundamentală în materie, are însă și excepții, determinate de împrejurări speciale. Astfel, organele de conducere ale ministerelor, celelalte organe centrale și organele locale, centralele industriale și celelalte unități, cu statut de centrală, vor .putea dispune punerea în executare a unor produse și servicii noi, urmînid ca stabilirea prețurilor și tarifelor să se facă ptoă cel mai târziu la prima livrare (sau prestare). De asemenea, în cazuri excepționale, în care datorită tehnologiilor .noi de fabricație nu se pot determina cu anticipație cheltuielile Ide producție sau la care stabilirea prețurilor nu se poate face prin comparare cu alte produse, se pot stabili prețuri, cu acordul beneficiarului, pe bază de postcalculație, prețuri care pot fi fixate și retroactiv. Considerații de ordin economic și practic interzic însă stabilirea cu efect retroactiv a prețurilor cu amănuntul și a .tarifelor pentru serviciile prestate populației.Problema introducerii în fabricație a produselor .care nu au prețuri legale aprobate interesează deopotrivă și domeniul producerii de mașini și utilaje. în vederea respectării prevederilor legale, 

Comitetul de Stat pentru Prețuri și Inspectoratul General de Stat pentru Directive și Control în Proiectarea și Execu-* tarea Construcțiilor au stabilit, de comun acord, Reguli pentru determinarea valo
rii mașinilor, utilajelor, echipamentului 
și instalațiilor fabricate in țară, destinate 
investițiilor (Buletinul Oficial nr. 41 din 30 aprilie 11975). Actul normativ respectiv, după cum însuși titlul .său o arată, are un conținut mai cuprinzător, interested toate aspectele legate de determinarea valorii produselor pe care le reglementează.. Reținem însă prevederile privitoare la .ceea ce ne interesează aici.în conformitate cu punctul 5 din Regulile citate, .titularii de investiții, împreună cu furnizorii de .mașini și utilaje, sânt obligați ca, înainte, sau în termenul cel mai scurf, după aprobarea studiului tehnico-economic (STE) să .elaboreze proiecte de execuție ale acestora, astfel ca pe baza lor producătorul să treacă de îndată la întocmirea documentației care să constituie .temei al calculării prețului și să le înainteze organelor competente, în vederea aprobării lor.Atunci cînd se întocmește documentația, pe baza căreia se stabilesc prețurile este necesar să se respecte, cu strictețe, dispozițiile referitoare la fixarea și aplicarea prețurilor la mijloacele de producție industrială prevăzute la Capitolul III<| al Legii nr. .119/19711, în sensul de a se ține seama de corelațiile necesare între prețurile diferitelor produse, corelații care să exprime raporturile dintre valorile de întrebuințare ialle acestora, concretizate în caracteristicile tehniCe-func- ționale, de durabilitate, estetice;, și .alte asemenea caracteristici, avîndu-se în vedere costurile de producție, beneficiul și, după caz, impozitul pe circulația mărfurilor.în sfârșit, în cazuri cu totul excepționale, cînd pentru unele .mașini și utilaje nu se pot determina cu anticipație cheltuielile de producție sau stabilirea prețurilor nu se .poate face prin comparare cu alte produse, lansarea .lor în fabricație ș.i autorizarea stabilirii prețului pe bază de postcalcul, vor fii supuse aprobării în mod expreș, odată cu studiul tehnico-e- conomic al investiției. Fixarea momentului de solicitare a aprobării constituie o precizare care caracterizează procedura respectivă față de situațiile similare ale celorlalte produse.Regulile citate precizează totodată că furnizorii de mașini și utilaje produse în țară nu vor putea emite facturi decît pentru produsele admise la recepție și livrare și numai dacă au preț legal aprobat. Se respeotă astfel și principiul potrivit căruia livrarea oricărui produs fără preț legai stabilit, este interzisă.

Vasile ATANASIU



RETRIBUȚIA PERSOANELOR PROMO
VATE ȘI A CELOR TRECUTE ÎN ALTE 

FUNCȚII ECHIVALENTEO dată cu aplicarea Legii nr. 5741974 — care consacră pentru prima oară în legislația noastră trecerea definitivă în alte funcții în interesul serviciului — s-a născut necesitatea de a deosebi aceste două instituții juridice mai ales în ceea ce privește retribuirea.Așa cum s-a arătat în Cartea Întreprinderii vol. IV, prin promovare se înțelege încadrarea persoanelor unității în- tr-o funcție superioară celeia deținute anterior. Prin funcție superioară se înțelege aceea care — în raport de alta — are limitele de retribuire mai mari cu una sau mai multe clase. Spre a exemplifica, o funcție care are limitele de retribuire între clasele 14—126 este considerată superioară aceleia care are limitele cuprinse între clasele li4—'25.Trecerea definitivă în altă muncă în interesul serviciului poate avea loc numai în aceleași funcții ori în funcții ^echivalente. Prin funcții echivalente se înțeleg acele funcții care necesită același grad de pregătire (fie studii medii, fie studii superioare și a căror retribuție tarifară de încadrare este cuprinsă între aceleași olase de retribuire.Evidențiem cu totul enunțiativ și alte deosebiri dintre aceste două instituții juridice.Pentru promovare este necesar ca persoana în oauză să se prezinte la examen sau concurs, potrivit prevederilor Legii nr. 1'2/1*971. dat fiind că cel în cauză vizează o funcție superioară care presupune mai multe cunoștințe de ordin profesional și nu mai mare grad de pregătire. Pentru trecerea în interesul serviciului într-o altă funcție nu este necesară examinarea aptitudinilor profesionale dat fiind că funcția ce urmează a fi îndeplinită în viitor este echivalentă cu aceea prestată anterior și ca atare nu presupune un alt nivel de cunoștințe profesionale..Atât promovarea cît și trecerea în altă muncă pot avea loc oricînd în cursul anului, deoarece sînt determinate de nevoile unității (interesul serviciului), ne- fiind influențate de majorarea generală a retribuției tarifare. Prevederea art. 32(2) din Legea nr. 57/1974 (fraza finală) dispune că timp de 6 luni de la data majorării generale a retribuției tarifare nu se poate proceda la acordarea de gradații superioare. Ori, atât trecerea în altă 

muncă cît și promovarea nu pot fi confundate cu acordarea de gradații superioare.în ce privește retribuirea persoanelor promovate sau trecute în altă muncă în interesul serviciului sînt de făcut precizările de mai jos :— în caz de promovare în funcții superioare, potrivit art. 33(3) din Legea nr. 57/ 1974, persoana în cauză se încadrează la nivelul de bază. In cazul în care retribuția tarifară, la nivelul de bază, este mai mică sau egală cu cea avută, încadrarea se va face la o gradație care să-i asigure o oreștere a retribuției tarifare cu o clasă. Spre a exemplifica: o persoană încadrată la clasa de retribuire 21 are dreptul în caz de promovare la clasa 22. Aceasta reprezintă un drept al persoanei constituind în același timp o obligație a unității. încălcarea acestei prevederi poate da loc la un litigiu de muncă de competența comisiei de judecată în baza art 208(1) din Legea nr. 57 1974 ;— în cazul în care personalul este încadrat în funcții echivalente ca urmare a trecerii în altă muncă retribuția tarifară de încadrare constituie un drept cîștigat, conform prevederii exprese din art. 33(4) dim Legea nr. 57/1974. Spre a relua același exemplu de mai sus persoana care este încadrată la clasa 21 de retribuire va păstra această retribuție tarifară de încadrare. încălcarea art. 33(4) din Legea nr. 5711974 poate constitui obiectul unui litigiu de muncă de competența Comisiei de judecată.
Dr. C. JORNESCU

------------------------------------------------------------------ --

AMBALAJE • TRANSPORT I

OBLIGATIVITATEA STABILIRII CAN
TITĂȚII MĂRFURILOR PRIN DOUA 

ELEMENTE DE DETERMINARE 
CANTITATIVĂPotrivit art. 12 alin. 2 din Regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959, determinarea cantității mărfurilor și înscrierea ei în actele de livrare și documentele de transport se face prin două elemente de determinare, în funcție de natura mărfurilor. Legiuitorul a considerat că determinarea cantității prin două elemente, oferă, atît furnizorului cît și destinatarului, posibilitatea stabilirii cu o mai mare precizie a cantității mărfurilor care se livrează. La stabilirea cantității mărfurilor prin două elemente de determinare se referă de asemenea și art. 20 care precizează în alineatul 2 obliga

ția expeditorului — în cazul livrării unor mărfuri a căror determinare cantitativă se face volumetric —, să niveleze suprafața și să indice în actele de livrare înălțimea încărcăturii, începînd de la podeaua vagonului; totodată să indice în foi specificative întocmite pentru fiecare mijloc de transport în parte, elementele de determinare a cantității.în cazul transportului mărfurilor în vrac (cereale, semințe oleaginoase, minereuri și alte produse vărsate sub formă de pulbere) în afara greutății, un al doilea element de determinare a cantității nu este sigur, deoarece poate suferi modificări pe timpul transportului; ne referim la determinarea cantității prin stabilirea volumului (cubare), care se poate schimba prin tasări sau modificări în suprafață. Este o situație de excepție, în care, de regulă, răspunderea cu privire la cantitate se discută numai în raport de elementul greutate, stabilită prin cîntărire, potrivit prevederilor din regulament. în orice caz, destinatarul are obligația să stabilească la destinație cantitatea mărfurilor prin aceleași elemente prin care s-a determinat greutatea la expediere.Problema neindicării celui de-al doilea element la transporturile de cereale în vrac a fost discutată și de către organele arbitrate ou ocazia consfătuirii pe țară în 1963, stabilindu-se punctul de vedere că, în cazul transporturilor de cereale în vrac fără indicarea celui de-al doilea element și în cazul cînd cărăușul a primit să efectueze transportul fără să facă obiecții cu privire la lipsa celui de-al doilea element de determinare, nu creează în mod automat prezumția, prevăzută de art. 23 în cazul constatării unor lipsuri la destinație, că lipsurile se datorează expeditorului.Deci, în cazul mărfurilor care se ta- sează pe timpul transportului, nu este absolut obligatorie stabilirea cantității și prin cubaj. Determinarea volumului încărcăturii la expediere apare fără sens, deoarece este evident că măsurătorile efectuate la destinație nu vor concorda cu cele de la expediere. Prin urmare, expeditorul care nu indică pentru asemenea produse și volumul nu poate fi considerat în culpă, după cum nici destinatarul nu va putea fi considerat în culpă pentru nedeterminarea volumului (chiar dacă expeditorul a indicat și volumul). Bineînțeles că și în cazul stabilirii cantității pe baza unui singur element de determinare, . destinatarul are obligația să respecte procedura prevăzută de art. 36, 54, 59—61 și 70 din regulamentul amintit.Prin cele de mai sus am răspuns și Combinatului de îngrășăminte chimice Valea Călugărească — Prahova.
GH. ȚIGĂERU



• VASILE BODEANU — Brașov. A- preciem în mod deosebit, scrisoarea dv. interesantă, care ridică unele probleme privind aplicarea Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii. Unele din neclaritățile la care vă referiți, au fost însă precizate prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 69/1975, pe care credem că ar fi trebuit s-o consultați, întrucît legea, la ant. 46 alin. (3) face trimitere expresă la această hotărîre.în anexa 3 la Hotărîrea sus-menționată se prevede (la pct. 2) că „pentru fiecare procent de depășire sau de nerealizare a indicatorilor stabiliți, luați în retribuția personalului se majorează sau se diminuează, pentru cadrele de conducere cu 4% în timp ce pentru personalul tehnic, economic și de altă specialitate încadrat pe funcții de execuție, cu studii medii, acesit procent este de numai 1,5%. Propunerea dv. de a se. stabili diferențiat, cotele de majorare, respectiv de diminuare a retribuției, amplu argumentată în scrisoarea dv., este deci de mult rezolvată.Funcțiile administrative au fost precizate în Decretul nr. 162/1973, astfel că, nu era cazul aa în legea retribuirii să se repete o reglementare în vigoare, care trebuie cunoscută de toate cadirele de specialitate care răspund de aplicarea corectă a legii.în ce privește alte funcții decît cele administrative, care nu contribuie nemijlocit la realizarea sarcinilor ce decurg din planul unității, altele decît cele nominalizate la art. 43 din lege, precizarea lor este de competența exclusivă a organelor centrale interesate cu acordul Ministerului Muncii. Această reglementare este prevăzută la pct. 5 al anexei nr. 3 la Hotărîrea 69/1975, astfel că temerea dv. privind rezolvarea neunitară a acestei reglementări apare fără obiect, întrucît nu lucrătorii din fiecare întreprindere sînt competenți să stabilească personalul în cauză, ci numai organele centrale de resort și aceasta pentru toate unitățile din economie.Sîntem de acord cu dv. că ar fi fost mai indicat ca art. 196 din lege să fie precizat că sporul de vechime se ia în considerare la acordarea indemnizațiilor „plătite din fondul asigurărilor sociale de stat".Soluțiile „contradictorii" la care vă referiți în cazul acordării alocației de stat pentru copii, nu au acest caracter, la o atentă studiere a actelor normative în vigoare. Intr-adevăr, Decretul 285/1960, se referă la absentarea unor zile întregi și nu la absentarea de la programul de lucru a unor ore. în cazul unor aseme

nea absențe Legea nr. 1/1970, prevede posibilitatea sancționării disciplinare a personalului vinovat, inclusiv cu reducerea treptelor de retribuire, respectiv a gradațiilor, cu trecerea temporară într-o funcție inferior retribuită etc. Nu este cazul ca aceeași abatere să fie sancționată și pe linia acordării alocației de stat pentru copii, un drept care ține seama de necesitatea sprijinirii familiilor cu copii.De asemenea, nu există o contradicție în aplicarea Decretului 170/1974, în ce privește menținerea dreptului la alocație, în cazul majorării retribuției pe baza decretului sus-menționat, respectiv a decretului nr. 224/1974. în exemplul dat de dv. (doi copii născuți anterior aplicării decretului, iar al treilea după aplicarea acestuia) menținerea cuantumului alocației privește pe primii doi copii, pentru cel de-al treilea acordîndu-se alocația corespunzător retribuției majorate (situația a doua din cele trei ipoteze arătate de dv.). Prevederile art. 7 din Decretul nr. 170/1974, fiind categorice, ne surprinde faptul că ați desprins trei soluții posibile în aplicarea aceleiași dispoziții legale.în sfîrșit nu există o contradicție între Hotărîrea 880/1965 și precizările Ministerului Muncii, privind întreruperea concediului de odihnă în cazul concediului medical acordat pentru îngrijirea copilului bolnav, în vîrstă de pînă la 3 ani. în toate cazurile de concediu medical, concediul de odihnă se întrerupe, în condițiile prevăzute de art. 2 din Hotărîrea sus-menționată. O mai bună organizare a dispozițiilor legale în acest domeniu ar fi fost de dorit, prevederea art. 2 (ultimul alineat) avîndu-și locul la capitolul „dispoziții finale".
• VASILE AMARIEI — Iași. Din scrisoarea dv. rezultă că atît înainte de alegerea ca președinte al C.A.P. cît și ulterior, ați ocupat, la aceeași unitate, funcția de contabil șef, retribuită în bani (nu cu zile muncă). în această situație perioada cîrt ați fost ales în funcția de conducere a C.A.P. fiind retribuit, ca atare, nu determină pierderea dreptului la vechime neîntreruptă în aceeași unitate, întrucît această situație este prevăzută la art. 9 lit. e din Legea nr. 1/1970.
• ELENA TRIFAN — Tg. Jiu. Soluția adoptată de comisia de judecată este contrarie prevederilor art. 75 din Legea nr. 57/1974. Intr-adevăr, indemnizația de transfer egală cu 1/4 din retribuția lunară pentru fiecare membru de familie, precum și indemnizația prevăzută la lit. c din art. sus-menționat, se acordă cu condiția mutării efective în localitatea unde personalul a fost transferat.Din scrisoarea dv. rezultă că în timp ce persoana în cauză a fost transferată în orașul Tg. Jiiu, unde are noul loc de 

muncă, s-a mutat în comuna Bălești, jud. Gorj. Se va putea acorda indemnizația solicitată numai cînd cel în cauză se va* muta în Tg. Jiu.Potrivit prevederilor Codului muncii urmează să faceți cuvenita plîngere, pentru anularea hotărîrii comisiei de judecată, ca netemeinică și nelegală. Faptul că nu i s-a oferit spațiul locativ necesar în Tg. Jiu, nu este de natuiră să modifice reglementarea instituită prin lege. Lucră/torul transferat putea refuza însă transferul, avînd un motiv justificat pentru acest refuz.
• C. CIIIRILA — Orăștie. Dacă, în cazul întreprinderii unde lucrați, unde s-au stabilit 3 indicatori în funcție de care se acoirdă retribuția din care unul „îndeplinirea planului de punere în funcțiune a investițiilor" se prevăd numai două obiective cu termene de punere în funcțiune (31 martie 1975 și 31 decembrie 1975) în trimestrele II și III, cînd nu aveți asemenea termene, limitele de majorare sau diminuare, cu pînă la 20% din retribuția tarifară de încadrare pentru fiecare indicator se modifică în mod corespunzător (pentru fiecare din ceilalți doi indicatori, în loc de 6,7% limita stabilită devine 10%).
• DUMITRU PANAITESCU — Slatina. Condițiile și răspunderile contabilului șef* de la C.A.P. (retribuit de stat) sînt diferite de cele ale contabilului șef al întreprinderii agricole de stat. Din această cauză, ținînd seama și de retribuirea stabilită anterior Legii nr. 57/1974, diferența de retribuire, față de aceea stabilită pen/tru inginerii șefi din C.A.P. este mai mare decît aceea reglementată pentru contabilul șef din întreprinderile agricole de stat.
• DOBLETE CONSTANTIN — Țesăto- 

ria Codlea. în anexa nr. 2 a H.C.M. nr. 69/1975 dată în aplicarea prevederilor Legii nr. 57/1974 sînt stabilite condițiile de acordare a retribuției tarifare pentru personalul transferat în interesul serviciului.în cazul dv., transferul în interesul serviciului a avut loc în aceeași funcție. Dacă unitățile au același grad de organizare, adică dacă funcțiile au același nivel minim și maxim de retribuție, trebuie să vi se acorde același număr de gradații cu cele avute la vechea unitate.Dacă unitatea nouă are niveluri de retribuire miai mari, încadrarea se poate face cel mult la gradațiile avute, ținîn- du-se seama de calitățile și aptitudinile profesionale ale celui în cauză. Acordarea gradației nu constituie un drept al persoanei, ci o simplă vocație și nici o obligație pentru noua unitate.
I. S.


