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TRUSTUL „ENERGOCONSTRUCȚIA" — BUCUREȘTI - CALEA DOROBANȚI, nr. 105

OFERĂ pentru închiriere, sau prin transfer, următoarele utilaje:

Total
Locul unde se găsesc

Denumirea utilajului buc. Bucu
rești

Brăila Deva Ravi nari Turceni Depozit 
central

Ascensor materiale și persoane Q 1000 H = 100 4 1 1 1 1
Aparat torcret 4,8 mc/h. 1 — — 1 — — —
Betoniere B.L. 500 „Steaua Roșie" 4 1 1 — — 2 —
Betoniere B.F. 500 „Steaua Rosie" 4 2 — — — 2
Bandă transportoare 15 m. mobilă 6 4 2 — — — —
Compactor picior oaie 12 to, 1 1 — — — — —
Ciocan perforator P 58 A. 37 — — 6 — — 31
Ciur vibrator 7,5 mp. 2 — — — — 1 1
Concasor cu fălci A 6 1 — — — — 1 —
Dozator agregate „Balanța Sibiu" Q = 1000 6 — — — 2 — 4
Dozatoare ciment „Balanța Sibiu" O 200 3 — — — 1 — 2
Grinzi extensibile 3—5 m. 106 — 106 — — —
Interferometru tip S; 3 2 1 — 1 — — —
Malaxor mortar 250 1. „Steaua Roșie" 9 5 2 2 — — —
Malaxor asfalt manual 5 4 1 — — — —
Macara gaz (trepied.) 3 3 — — — — —
Macara Pionier 0,7 to. 7 5 2 — — — —
Motopompe Cerna 200 — 4 TB — Q = 350; H 20 8 4 — 1 — 3 —
Motopompe incendiu M P U 1 -T — — 1 —
Pompe Hebe Q = 13; H = 80 11 1 3 6 — —- 1
Pompă cu motor electric 2 — 4” H 15 Q = 50 8 2 — 6 — —
Pompă cu motor electric, peste 4" H = 20 ; Q = 180 3 — — 6 — 2 —
Pompă cu motor electric 2 Vacuum — MILL 1250 4 — — — — — 4
Pompe gresat auto 2 1 — — — 1 —
Pompe electrice pentru beton 20 mc h. 1 — — — — 1 —
Sonete Delmag R.F.G. 2 2 — — — — —
Transformator energie 75 K V A 15/0,4 kV 2 — — 2 — — —
Transformator energie 250 — 400 KVA 15/0,4 kV. 3 — — 2 1 — —
Autopompă beton 40 mc./h. 1 1 — — — — —
Autobasculante SR 116 19 — 7 — 12 —

UZINA BUCUREȘTI
4

CIACUT — ÎNTREPRINDEREA
CIACUT — SECȚIA II

QQ TEHNOMETAL
Șos. Giurgiului. 3

“ Bd. Bucureștii Noi, 170
£$> Șos. Sălaj, 110

JILAVA Telefon : 80 30 80 ; 80 34 75
Telefon : 67 40 30

METALE
PHODHSE DIN METAL

— Cornier 130X130X12 
OL 37/N kg. 3014

— Exagon 12 mm OL 42 
kg. 470

— idem 15 mm OL 42 
kg. 669

— idem 50X16 OL 37 IN
kg. 5000

— idem 17 mm OLC 35 
kg. 700

— idem 30 OL 42 kg. 2000

— idem 30 OLC 35 kg. 815

— idem 50 OL 50 kg. 1204

— idem 50 OL 42 kg. 1015

— idem 55 OL 50 kg. 4291

— idem 55 OL 60 kg. 450

— Lat. 50X14 OL 37 IN
kg. 2000

— idem 60ăl4 OL 37 2 k 
kg. 1500

— Bandă oțel arc 90X3 
kg. 409

— Lat 90X10 OL 37 kg. 1000

— idem 90X30 OL 38 kg. 400

— Lat arc 2 k 18159 150X2 
kg. 388

Rotund :

— 0 20 13 CN 30 kg. 882

— 0 25 OL 60 kg. 100

— 0 25 OLC 45 kg. 4000

— 0 25 21 MoM C 12
kg. 1700

— 0 25 33 MoC 11 kg. 7000



— 0 28 OL 37 kg. 3600

— 0 28 OL 42 kg. 5000

— 0 28 OL 50 1 k kg. 5277

— 0 28 OLC 60 kg. 4871

— 0 28 OLC 45 kg. 16750

— 0 29 rul 2 kg. 572

— 0 30 OLC 45 kg. 1865

— 0 32 OL 42 kg. 2500

— 0 45 OL 38 kg. 9375

— 0 48 OLC 60 kg. 2586

— 0 48 18 MC 10 kg. 900

— 0 90 13 CN -30 kg. 1311

— 0 100 41 MoC 11 kg. 2825

— Tablă 5 OL 374 k kg. 540

— idem 15 OL 37 kg. 4450

— Hexagon 24 m OL 50
kg. 3000

— idem 30 OLC 45 kg. 2000

Rotund :

— 0 25 0242 kg. 2880

— 0 28 OL 50 tras kg. 30000

— 0 48 OLC 45 kg. 1000

— 0 50 OL 42 I N kg. 5000

— 0 60 OL 50 kg. 15000

— 0 90 18 MoC N 13
kg. 1000

— 0 100 18 MoC N 13
kg. 2000

— 0 100 33 MoC 11 kg. 2000

— 0 110 41 MoC 11 kg. 500

— 0 150 18 MOCN kg. 2000

Pătrat:

— 25X25 OLC 35 kg. 1000 

— 25X25 OL 50 kg. 2000 

— 40X40 OLC 15 kg. 800 

— 40X40 OL 50 kg. 2000 

— 60X60 OL 35 kg. 3000

— 200X200 21 MOMC 12 
kg. 4000

400X400 15 CO 8 kg. 3000 

— 400X400 40 C 10 kg. 10000

— Tablă 8 mm OL 50 1 k 
kg. 2482

— idem 35 mm OL 37 
kg. 2000

— idem 114X4 OLT 45 
ml 700

— idem 57X5 OLT 35 
ml 400

— Cornier 50X50X5 OL 38 
kg. 2571

— idem 50X50X10 OL 38 
kg. 756

— idem 60X60X10 OL 38 
kg. 2702

— idem 70x70X9 OL 42 3 k 
kg. 300

— idem 90X90X9 OL 38
kg. 1382

— idem 90X90X11 OL 37 2 k 
kg. 3070

— idem 90X90X11 OL 42 3 k 
kg. 500

— idem 130X130X12 OL 38 
kg. 833

— idem 150X150X12 OL 38
kg. 595

— Hexagon 15 OL 50 
kg. 160

— idem 24 OLC 45 kg. 1000 

— idem 24 OL 50 kg. 3000 

— idem 30 OL 42 kg. 500 

— idem 30 OLC 45 kg. 900 

— idem 38 OLC 45 kg. 2500 

— idem 38 OL 50 kg. 2000 

— INP 140 OL 37 kg. 756 

— idem 200 OL 38 kg. 234

— idem 220 OL 37 2 n 
kg. 1250

— Lat 50X14 OL 37 1 n
kg. 5847 

— idem 50X16 OL 37 kg. 4430

— idem 70X16 OL 37 2 k 
kg. 1884

— idem 90X30 OL STAL
37—2 kg. 1000 

— idme 100X10 OL 37 IN
kg. 2000 

— idem 100X40 OL 37
kg. 483

— idem 120X10 OL 37 
kg. 4000

Rotund :

— 0 22 Arc 7 kg. 400

— 0 25 21 MOMC 12
kg. 1590

— 0 25 33 MOC 11 kg. 1010

— 0 25 4 OC 10 kg. 2678

— 0 25 41 MOC 11 kg. 660

— 0 25 OL 42 kg. 526

— 0 25 OLC 45 kg. 3147

— 0 25 OL 50 1 k kg. 1250

— 0 25 OL 60 kg. 1000

— 0 26 OL 60 kg. 2700

— 0 28 15 CO 8 kg. 420

— 0 28 17 MC 10 kg. 1000

— 0 28 40 C 10 kg. 2635

— 0 28 OL 37 kg. 3000

— 0 28 OL 42 kg. 7960

— 0 28 OLC 45 kg. 6000

— 0 28 OL 50 tras kg. 2000

— 0 30 15 CO 8 kg. 706

— 0 30 40 C 10 kg. 2765

— 0 30 21 MOMC 12 kg. 2440

— 0 30 OLC 15 kg. 1833

— 0 OL 50 i k kg. 3180

— 0 32 13 CN 30 kg. 349

— 0 32 18 MC 10 kg. 2500

— 0 32 MOMC 12 kg. 509

— 0 40 13 CN 30 kg. 1011

— 0 40 21 MOMC 12 kg. 511

— 0 42 10 MC 10 kg. 695

— 0 42 21 MOMC 12
kg. 350

— 0 42 OL 37 kg. 1500

— 0 45 13 CN 30 kg. 799

— 0 45 18 MC 10 kg. 2535

— 0 45 20 MC 13 kg. 500

— 0 48 OLC 45 kg. 1090

— 0 48 MOC 11 kg. 1300

— 0 50 18 MOC N 13 kg. 456

— 0 50 33 MOC 11 kg. 590

— 0 50 OL 42 iN kg. 1090

— 0 56 MOC 13 kg. 1000

— 0 56 MOMC 12 kg. 1010

— 0 60 21 MOMC 12 kg. 400

— 0 65 OL 37 LN kg. 1090

— 0 65 18 MOC N 13
kg. 1975

— 0 65 18 MC 10 kg. 2000

— 0 65 21 MOMC 12 
kg. 2588

— 0 70 MC 10 kg. 1000

— 0 70 18 MOCN 13 
kg. 1978

— 0 75 18 MOCN 13
kg. 3099

— 0 75 41 MOC 11 kg. 6000

— 0 90 18 MC 10 kg. 1636

— 0 90 33 MOC 11 kg. 3000

— 0 100 13 CN 30 kg. 657

— 0 100 18 MOCM kg. 1403

— 0100 33 MOC 11 kg. 927

— 0 110 OL 37 kg. 2000

— 0 110 13 CN 35 kg. 4000

— 0 110 18 MOCM 13 
kg. 551

— 0 110 18 MC 10 kg. 3530

— 0 110 21 MOMC 12 
kg. 5000

— 0 110 35 MOCN 15
kg. 895

— 0 130 13 CN 35 kg. 1543

— 0 130 33 MOC 11 kg. 2000

— 0 130 OL 37 kg. 2135

— 0 130 40 C 10 kg. 725

— 0 130 41 MOC 11 kg. 478

— 0 140 21 TMC 12 kg. 1010

— 0 150 13 CN 35 kg. 737

— 0 150 18 MOCM 13 
kg. 841

— 0 150 15 CO 8 kg. 12243

— 0 150 40 C 10 kg. 2500

— 0150 41 MOC 11 kg. 962

— 0 170 OL 42 kg. 2680

— 0 180 18 MC 10 kg. 830

— 0 180 18 MOCN 13
kg. 3500

— 0 180 OL 37 kg. 2500

Pătrat :

— 5X5 OL 37 kg. 227

— 25X25 OLC 35 kg. 1290 

— 25X25 OL 50 1 k kg. 1000 

— 30X30 OLC 45 kg. 400 

— 40X40 OLC 15 kg. 1015



— 40X40 OL 50 kg. 1400

— 45X45 OL 38 kg. 414

— 50X50 OL 50 kg. 388

— 60X60 OL 38 kg. 792

— 70X70 M 35 kg. 205

— 70X70 C 45 kg. 225

— 80X80 OLC 45 kg. 2108

— 80X80 OL 50 kg. 842

— 80X80 OL 50 1 k kg. 212

— 80X80 OL 60 1 k kg. 578

— 140X140 OLC 35 kg. 1361

— 200X200 21 MOMC 12
kg. 3700

—200X200 OL 50 kg. 1500

— 220X220 OLC 45 kg. 2780

— 220X220 41 MlOC 17
kg. 1240

— 250X250 35 M 16 kg. 1750

— 270X270 OL 60 kg. 515

— 340X340 OL 38 kg. 2200

— 400X400 40 C 10 kg. 7150

— 400X400 15 CO 8 kg. 2970

— 400X400 21 TMC 12
kg. 2400

— Tablă 0,3X1000X2000 OL
37 kg. 441

— idem 0,6X1000X2000 OL
37 kg. 201

— idem 2X1000X2000 oțel 
arc kg. 243

idem 12X1000X2000 arc 2
kg. 101

— idem 20X1800X6000 OL
37 1 k kg. 1900

— idem 24x1800X6000 OL
42—2 k kg. 2765

— idem 24X1800X6000 OL
50 1 k kg. 1686

— idem 25X1800X6000 OL
50 kg. 8121

— idem 30X1800X6000 alia
tă kg. 342

— idem 30X1800X6000 OL
37 4 k kg. 1619 

— idem 45X1800X6000 OL
52 3 k kg. 2770 

— Alamă hexagon 17 Am
631/2T kg. 87

— idem 0 10 Am 63 112 T 
kg. 150

— idem 36 Am 631/2T kg. 48

— idem 0 10 Am 63 112 T
kg. 150

— idem 0 12 Am 63 112 T
kg. 222

— idem 0 14 Am 63 112 T
kg. 71

— idem 0 25 Am 63 112 T
kg. 1315

— Aluminiu bloc ATCU 4
kg. 1315

— idem 8 kg. 3624

— idem 5 kg. 815,5

— Tablă alamă 2 mm Am
63 T kg. 124

— idem 2 mm kg. 47

— Țeavă cupru 8X1 Cu 5
1/2 T kg. 127

— Țeavă alamă 2X500X2000
Am 63 T kg. 35

— Țeavă cupru 14X1,5 Cu
5‘/2 T kg 99,6

— idem 14X1 kg. 90

— idem 6el,5 kg. 300

— Tablă cupru 3X1000X2000
1/2T kg. 35

—I al—~
NEFEROASE :

— Nichel granule kg. 0,700

— Antimoniu kg. 80

— idem kg 316

— Ilare alamă Am 631''t 0 10
kg. 39,50

— idem 0 22 buc. 65

— idem 0 38 kg. 59

— idem 0 121 kg. 283

— idem 1/2 hex. 9 kg. 2,74

— idem Am 58—1/2 t 15X4
kg. 37,10

— idem 18X5 kg. 100

— idem 25X5 kg. 22,51

— idem 25X15 kg. 71

— idem 35X10 kg. 63

— idem 40X10 kg. 4 

— idem 40X10 kg. 55,50 

— Țevi alamă Am 63 1/2 t
0 10X1 kg. 30 

— idem 0 25X1 kg. 30

— idem 0 35X2,5 kg. 150

— idem 0 35X3 kg. 50

— idem 40X2 kg. 64

— idem 42X3 kg. 55,46

— idem 45X2 kg. 121,30

— idem 45X3 kg. 144,50

— idem 48X2 kg. 175,00

— idem 70X3 kg. 343,75

— Benzi alamă Am 63 1/2 t
25X2 kg. 15,85

— Tablă alamă 0,6X500X2000
kg. 40

— idem 2,5X500X2000
kg. 142

— idem 3,5X500X2000
kg. 65

— idem 6X500X2000 kg. 52

— Bare cupru 5 1/2T 0 5
kg. 7

— idem 0 8 kg. 26

— idem 0 20 kg. 75

— idem 0 22 kg. 23

— idem 0 28 kg. 118

— idem 0 60 kg. 454

— idem 22X22 kg. 15,50

— idem 50X50 kg. 20,20

— idem 30X10 kg. 17.90

— idem 50X5 kg. 31

— idem 60X10 kg. 56

— idem 60X20 kg. 17,50

— Bare cupru Cu 5 1/2 t
kg. 13

— Țevi cupru Cu 9 1/2 t
0 6X0,5 kg. 34

— idem 0 6X1 kg. 40

— idem 0 10X1 kg. 20

— idem 0 11X3 kg. 10,30

— idem 0 13X1,5 kg. 14,40

— idem 0 16X3 kg. 36,29

— idem 0 20X1 kg. 65,08

— Benzi cupru Cu 9 1/2 T
de 0,5 kg. 79 

— Tb. cupru Cu 9 1/2 t de
0,8X560X2000 kg. 24 

— Tablă cupru Cu 9 1/2 t
de 1,5X1000X2000 kg. 80

— Tablă cupru Cu 9 1/2 t 
de 2X1000X2000 kg. 50

— Tablă cupru Cu 9 1/2 t
de 3X1000X2000 kg. 160

— Tablă cupru Cu 9 1/2 t
de 7 kg. 11

— Tablă cupru Cu 9 1/2 t
de 10 kg. 159

— Bare alum. Al 99 1 2 t
0 10 kg. 9,50

— idem 0 25 kg. 30

— idem 0 28 kg. 25

— idem 0 30 kg. 53

— idem 0 35 kg. 24,90

— idem 0 38 kg, 40

— idem 0 40 kg. 30,30

— idem 0 40 kg. 36

— idem 0 50 kg. 7,30

— idem 0 50 kg. 13

— idem 0 80 kg. 46

— idem 0 90 kg. 31,70

— idem 20X5 kg. 11,50

— idem 30X8 kg. 31,60

— idem 30X10 kg. 41.59

— idem 40X10 kg. 34,50

— idem 80X8 kg. 23

— Tablă alum. Al 99 1 2 t
10 kg. 29

— idem 12 kg. 80

— Tv. alum. Al 99,5 12 t
0 25X2 kg. 29,60

— idem 0 30X1 kg. 19,85

— idem 0 40X1 kg. 50,43

— idem 0 40X1,5 kg. 10,55

— idem 0 42X5 kg. 50

— idem 0 42X5 kg. 10,85 

— idem 0 50X5 kg. 5,60 

— idem 0 50X8 kg. 18,15 

— idem 0 35X1 kg. 30

ȘURUBURI STAS 4272 : 

— 4X16 buc. 5000 

— 4X20 buc. 10000 

— 4X25 buc. 8000 

— 4X30 buc. 8000 

— 4X35 buc. 1000 

— 5X30 buc. 12000



— 5X35 buc. 1000

— 5X40 buc. 3000

— 5X45 buc. 3000

— 10X50 buc. 1000

— 4X20 buc. 4000

STAS 920 : 

— 12X10 buc. 1000

STAS 6219 : 

— 10X55 buc. 500

STAS 4845 :

— 8X10 buc. 5000

— 8X14 buc. 2000

— 10X25 buc. 5000

STAS 6220 :

— 5X45 buc. 1000

— 10X120 buc. 1000

— 5X25 buc. 4000

— 6X30 buc. 4000

— 8X16 buc. 3000

STAS 3954 — Cap cilindric 
crestat :

— 3X12 buc. 15000

— 3X16 buc. 12000

— 3X20 buc. 7000

— 4X25 buc. 6000

— 4X30 buc. 3000

— 5X18 buc. 4000

— 8X20 buc. 2000

— 10X30 buc. 2000

STAS 5144 :

— 6X16 buc. 20000

— precise 6X25 buc. 4000

— cap cil. 6X30 buc. 3000

— locaș hex. 6X50 buc. 3000

— 6X20 buc. 1000

— 8X14 buc. 500

— 10X65 buc. 500

— 12X45 buc. 700

— 12X100 buc. 700

— 16X50 buc. 700

— 16X55 buc. 300

— Oțel 41 CM 12 0 8 
kg. 76,50

— Oțel 13 CN 3o 0 18
kg. 48,50

— Oțel 15 CN 15 0 25 
kg. 53,00

— Oțel 41 MoC 11 0 34 
kg. 62,00

— Oțel 33 MoC 11 0 36 
kg. 175,00

— Oțel 34 MoC N 15 0 36 
kg. 30,00

— Oțel crom 6 0 45 
kg. 27,00

— Oțel 13 CN 35 0 50 
kg. 45,00

— Oțel 33 MoC 11 0 60 
kg. 246,00

— Oțel 41 MoC 11 0 60 
kg. 332,00

— Oțel 41 MoC 17 0 150 
kg. 564,00

— Bandă alamă 0,35X50 
kg. 1 131,00

^ONSTRIICȚII • INSTALAȚII

' HtCIRICFSSHUMI«■■■■■■■■

' -- 1 % | ~
FITINGURI DIN FONTA 

MALEABILA :
— Curbe cu filet int. ext.

3/8“ buc. 306

— Balosturi B.I.A. 40 W 
buc. 20

— Balosturi B.I.A. 65 W 
buc. 20

— Becuri 220 V X 300 W 
buc. 185

— Becuri 220 V X 500 W 
buc. 15

— Becuri 220 V — 1000 W 
buc. 25

— Conductor NGA aluminiu
2,5 mm buc. 200,00

CIACUT — SECȚIA REPA
RAȚII MAȘINI DE CALCUL
— ȘOS. N. TITULESCU

nr. 79, Sector 8,
Telefon : 18 20 84

Piese de schimb pentru ma
șini de calculat din birou 

ASCOTA 117 :

— Motor mașină de scris 
buc. 2

— Motor transmisie zeci 
buc. 1

— Butoni mașină de scris 
buc. 4

— Butoni car MGSE buc. 4

— Calculator buc. 1

— Calculator complet buc. 1

— Grup calculator cu bare 
duble buc. 1

— Carcasă Ascota 117
buc. 10

— Capac spate buc. 1

— Matrix față buc. 1 

— Matrix spate buc. 1 

— Perforator cartele buc. 2 

— Capac față Ascota buc. 1 

— Cărucior cu știft buc. 1

Piese de schimb pentru ma
șini de facturat FRIDEN :

— intrerupător reversibil 
buc. 1

— bobină buc. 1

— arc buc. 1

— condensator 630 buc. 2

— frînă tabulator buc. 1

— roată antrenare buc. 1

— arc buc. 1

— pîrghie dințată buc. 4

— idem buc. 5

— idem buc. 5

— lamele contact buc. 3

— contacte buc. 3

— idem buc. 3

— idem buc. 3

— idem buc. 3

— conector buc. 1

— microșaltcr magnetic
buc. 5

— pîrghie reglabilă buc. 2

— bolț buc. 1

— siguranțe buc. 20

— idem buc. 20

— idem buc. 20

— idem buc. 20

— șuruburi buc. 20

— întrerupător reversibil cu 
lampă buc. 1

— șuruburi buc. 20

— fișe de conexiune buc. 130

— șaibe buc. 5

— bucșe crestate buc. 5

— piulițe buc. 5

— șaibe fixare buc. 5

— șuruburi buc. 5

— cleme buc. 5

— șuruburi înecate buc. 3

— arc buc. 1

— pîrghie reglabilă buc. 5

— punte redresoare buc. 1

— idem buc. 1

— condensator 1000/10/400
buc. 20

— articulație brațe buc. 10

— electromagnet 1905/23 
buc. 4

— bobine buc. 2

— tranzistori buc. 3

— idem 2 N 1305 buc. 10

— diode buc. 12

— idem buc. 2

— idem buc. 2

— siguranțe 250 buc. 5

— lampă buc. 1

— siguranțe 2 A buc. 20

— idem 250 buc. 5

— idem 250 buc. 5

— curea buc. 1

— idem buc. 1

— siguranțe 125 buc. 5



ASPECTE DERIVÎND DIN LIVRAREA 
PRODUSELOR ÎNAINTE DE TERME

NUL CONTRACTUALLivrarea produselor anticipat față de termenele convenite prin contractele economice este posibilă în condițiile îndeplinirii înainte de termen a sarcinilor de plan. O atare îndeplinire răspunzînd cerințelor economiei noastre naționale, legiuitorul a reglementat (art. 19 Legea nr. 71/ 1969) condițiile în care produsele contractate se pot livra anticipat. Această reglementare are în vedere necesitatea de a se asigura utilitatea livrării produselor înainte de termenul fixat prin contract. Mai precis, s-a prevăzut necesitatea existenței acordului părților în privința efectuării unor asemenea livrări pentru ca beneficiarul, primind produsele anticipat, să nu întîmpine dificultăți în ce privește descărcarea, folosirea, depozitarea sau plata prețului produselor primite.Pe linia preocupării legiuitorului de a preveni eventualele neajunsuri pe care le-ar produce beneficiarului primirea anticipată a produselor, praotica arbitrală a stabilit că acordul de principiu dat de beneficiar, cu prilejul încheierii contractului, asupra efectuării livrărilor anticipate, nu scutește pe furnizor de obligația obținerii acordului beneficiarului în legătură cu fiecare livrare care are loc înainte de termen. Această practică este pe deplin justificată, dacă avem în vedere, însemnatele consecințe negative, ca plata de taxe de locații, crearea de stocuri su- pranormative sau lipsa mijloacelor circulante necesare achitării prețului pe care asemenea livrări le pot ocaziona pentru beneficiar.Cunoscînd această orientare a practicii arbitrate, unii furnizori înscriu în proiectele de contract pe care te întocmesc o clauză în sensul că beneficiarul acceptă livrările anticipate fără să mai fie necesară o nouă solicitare a furnizorului în acest sens și se obligă, totodată, să achite prețul produselor livrate anticipat.Credem că stipularea unei asemenea clauze contractuale nu contravine dispozițiilor normative în vigoare și îl dispensează pe furnizor de obligația de a obține, din nou, în cursul executării contractului, acordul beneficiarului pentru fiecare livrare anticipat în parte.într-adevăr, art. 19 din Legea nr. 71/1969 prevede o singură condiție pentru livrarea anticipată a produselor : existența acordului părților. Ceea ce interesează, pînă la 

urmă, nu este faptul dacă acordul intervine de la început global, pentru toate livrările, sau pe parcursul executării contractului, în legătură cu fiecare livrare în parte. Interesează dacă acordul cerut de lege s-a manifestat cu privire la toate consecințele livrărilor anticipate. Adică, dacă, beneficiarul, în deplină cunoștință de cauză, a acceptat fără rezerve atît primirea anticipată a produselor, cît și achitarea prețului în termenul de plată raportat la data primirii efective a produselor.în atare situație, cerința legii fiind îndeplinită, socotim că obținerea a doua oară, în cursul executării contractului, a acordului beneficiarului pentru fiecare livrare anticipată în parte ar fi superfluă. Din moment ce acest acord s-a manifestat cu ocazia încheierii contractului sub toate 
aspectele, adică atât în privința primirii tuturor produselor livrate anticipat, cît și în privința plății prețului acestor produse cu precizarea expresă că nu este necesară solicitarea unui nou acord în cursul executării contractului, nu s-ar mai justifica nici din punct de vedere economic și nici din punct de vedere juridic, obligativitatea unui nou acord al beneficiarului pentru fiecare livrare în parte.Desigur, că, asemenea clauze propuse în proiectele de contract întocmite de către furnizori, urmează a fi acceptate de către beneficiari numai după o analiză temeinică a tuturor implicațiilor livrărilor anticipate. Dacă ele nu sînt acceptate, livrările anticipate se vor putea efectua numai cu condiția acordului dat de beneficiar pentru fiecare livrare în parte.

COMENTATOR

VALORIFICAREA PRETENȚIILOR 
DERIVÎND DIN VICII ASCUNSEPretențiile unităților economice privind viciile ascunse ale produselor ce le-au fost furnizate se impun a fi valorificate înlăuntrul termenului de prescripție de 6 luni prevăzut de art. 5 din Decretul nr. 167/1958.Cu privire la momentul începerii curgerii acestui termen, art. 11 din același decret precizează că ..prescripția dreptului la acțiune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrări executate începe să curgă de la data descoperirii viciilor, însă cel’ mai tîrziu la împlinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrării".în legătură cu termenul de un an menționat mai sus, practica arbitrală este stabilită în sensul că acesta reprezintă un termen limită pentru descoperirea viciilor ascunse. Dacă viciile ascunse nu sînt descoperite înlăuntrul acestui ter

men, dreptul la acțiune se consideră pierdut, iar prescripția nici nu mai începe să curgă.De pildă, în cazul unui produs livrat la 23 septembrie 1973, cu viciile ascunse descoperite la 1 noiembrie 1’974, acțiunea introdusă la 30 decembrie 1974 s-ar ,’espinge nu pe motiv de prescripție, ci Pe considerentul că dreptul la acțiune s-a pierdut, datorită faptului că viciile ascunse au fost descoperite după împlinirea termenului de un an prevăzut de art. 11 din Decretul nr. 167/1958.Am reamintit această orientare a practicii arbitrate deoarece în literatura de specialitate s-au exprimat diferite pinii în această privință, printre care ș: părerea că prin împlinirea termenului de un an în discuție, fără ca viciile ascunse să fie descoperite, beneficiarul nu ar C decăzut din dreptul de a acționa pe furnizor. Potrivit acestei concepții, indiferent dacă viciile ascunse au fost descoperite sau nu, la împlinirea termenului de un an, prescripția prevăzută de art. 5 din decretul citat ar începe să curgă, beneficiarul fiind în drept să-și valorifice pretențiile pe caile de acțiune, chiar dacă a descoperit viciile ascunse după împlinirea termenului de un an. însă cu condiția introducerii acțiunii în 6 luni, socotit de la data împlinirii termenului de un an menționat.în exemplul dat, cete 6 luni de prescripție s-ar considera că au început să curgă — în această concepție — de la 23 septembrie 1974, astfel că acțiunea formulată la 30 decembrie 1974 ar apare introdusă în termen.Nu este locul să înfățișăm argumentele ce se invocă în sprijinul celor două opinii- Pentru unitățile economice este util să cunoască rezolvarea dată problemei de practica arbitrală.Art. 11 din decretul amintit mai prevede că „prin dispozițiile prezentului articol nu se aduce nici o atingere termenelor de garanție legale sau convenționale” .Efectul practic al acestei prevederi este că, în ipoteza cînd, pentru produsul respectiv există un termen de garanție stabilit prin act normativ sau prin înțelegerea părților, termenul astfel stabilit înlocuiește termenul de un an prevăzut de art. 11 din decretul menționat pentru descoperirea viciilor. După cum termenul de garanție este mai mare sau mai mic de un an, va fi afectată perioada în care beneficiarul este ținut să descopere viciile ascunse.în legătură cu prescripția aplicabilă pretențiilor întemeiate pe transmiterea 



onor produse avînd vicii ascunse s-a mai pus problema efectelor pe care le produce recunoașterea furnizorului și convenția de remediere intervenită între părți.Astfel, in unele cazuri unitatea furnizoare, sesizată de viciile ascunse constatate de beneficiar, recunoaște pretențiile acestuia și declară că înțelege să le satisfacă.O atare atitudine poate determina ne- -troducerea în termen a acțiunii de către beneficiar, în ipoteza cind nu se respectă promisiunea dată.Asemenea situații nu schimbă momentul începerii curgerii termenului de prescripție și nici nu justifică depășirea ter- 'fițpnului de introducere a acțiunii în- trucît, în raporturile dintre organizațiile socialiste, recunoașterea datoriei nu întrerupe curgerea prescripției.în alte cazuri, între părțile contractante intervine o convenție de remediere sau de înlocuire, în virtutea căreia furnizorul se obligă ca înlăuntrul unui anumit termen să remedieze ori — după caz — să înlocuiască produsele la ca'?e s-a- descoperit vicii ascunse.O atare convenție nu schimbă nici ea, potrivit practicii arbitrate, momentul prevăzut de lege pentru începerea curgeri. termenului de prescripție. Totuși, s-a coosaderat că existența unei asemenea convenții poate constitui temei pentru adccrrerea unei cereri de repunere în —iec conform art. 19 din Decretul nr. 1671J68. in ideea că pînă la data con- —r pentru remedierea sau înlocuirea proănseior este temeinic justificată ne- it •- jrerea acțiunii din partea bene-a se beneficia de repunere în nr- acțiunea trebuie introdusă în ter- —•ec > o lună de la data cînd reme- : crea sau înlocuirea trebuia să aibă 
tec

I. ICZKOVITS

■TIZ1RI PRIVIND SUPRAVEGHE- 
KZ \ TEMPORARĂ A PLĂȚILORSWvnt pct. 144 din Normele metodo- «e» t - -..-.d creditarea pe termen scurt * ^toCC-area plăților între unitățile socia- -*te. - r 1 1972, „la întreprinderile care«rn-zsK vitt.i importante imobilizări de •pijm c-e r.rculante prin aprovizionări ne- aOur-tj» realizare de produse fără des- hnrt asigurată, cheltuieli neeconomicoa- w *»-.. rare încalcă frecvent disciplina •r >-»• -. financiară și nu îndeplinesc stabilite pentru remedierea si- *-a.s« la aprecierea conducerii unității 

băncii, se va institui supravegherea temporară asupra efectuării plăților, în vederea prevenirii acordării de credite (inclusiv din limita de creditare) pentru achiziționări de stocuri peste necesitățile producției".în cadrul acestei măsuri, organele bancare sînt îndreptățite să refuze admiterea la creditare a documentelor de decontare depuse de către furnizori pentru încasarea prețului produselor livrate. Acest refuz este urmat, în dese cazuri, de formularea unor acțiuni arbitraje prin care se solicită obligarea beneficiarilor la plata prețului și a penalităților datorate pentru întârzierea în plată.Practica arbitrată, cristalizată în aplicarea acestor dispoziții normative, este în sensul că întîrzierea în plată, determinată de refuzul băncii de a efectua — în cadrul măsurii supravegherii temporare— decontarea contravalorii produselor livrate, este imputabilă beneficiarului- debitor, acesta datorînd penalitățile prevăzute de art. 1 lit. g din H.C.M. nr. 306/ 1970. Această rezolvare constantă a practicii arbitrate are în vedere faptul că, deși refuzul nu se exercită de către bene- ficiarul-debitor, măsura instituită de bancă este urmarea activității defectuoase a acestuia.Problema care se pune este aceea dacă, sesizat fiind cu o acțiune prin care se pretinde plata prețului a cărui decontare s-a refuzat de organul bancar în condițiile arătate, arbitrajul poate admite o atare acțiune în ipoteza în care banca își menține refuzul și în cursul soluționării litigiului.Potrivit unui punct de vedere posibil, arbitrajul nu ar fi îndreptățit să pronunțe soluții de admitere a pretențiilor la plata prețului atîta timp cît organele bancare refuză în cadrul măsurii dispuse, decontarea. Un atare punct de vedere s-ar sprijini pe ideea că refuzul menționat se exercită în cadrul atribuțiilor conferite băncii, iar organele arbitrale nu sînt îndreptățite să pronunțe soluții care, nesocotind măsura supravegherii temporare ar infirma refuzul băncii de a proceda la decontarea prețului. Cu alte cuvinte, arbitrajul n-ar putea statua intr-un mod care să impieteze asupra unei probleme date în competența băncii. De asemenea, s-ar putea invoca eficiența discutabilă a hotărârilor arbitrale de admitere a pretențiilor la plata prețului, în condițiile în care banca nu ar executa asemenea hotărâri decît în urma aprecierii— în cadrul măsurii de supraveghere temporară — că în raport cu situația financiară a unității debitoare sînt întrunite condițiile pentru efectuarea plății.Argumentele expuse nu rezistă în fața altora pe care le înfățișăm în continuare.Prin ipoteză, furnizorul-creditor livrând produsele, a procedat la executa

rea obligațiilor derivând dintrun contract economic valabil încheiat. în cazul contractelor încheiate pe bază de repartiție el îndeplinește astfel, sarcina de plan concretă trasată de organele competente. Executarea în acest fel a sarcinilor de plan și contractuale trebuie să fie urmată, în mod firesc, de achitarea prețului prestației. în aceste condiții, fumizorul-credi- tor nu ar putea fi lipsit de acest preț pentru motive ce țin de activitatea deficientă a beneficiarului-debitorului.O altă împrejurare importantă o constituie faptul că potrivit normelor metodologice citate, atunci cînd refuză decontarea prețului în condițiile de mai sus, organele bancare restituie documentele de decontare furnizorului-creditor. In atare situație, se creează incertitudine asupra momentului în care se va putea realiza creanța prin decontare bancară. Măsura supravegherii temporare menți- nîndu-se vreme mai îndelungată, furnizorul-creditor poate fi expus riscului de a i se prescrie dreptul la acțiune privind plata prețului.Așa fiind, considerăm că organele arbitrale sînt în drept să pronunțe hotărîri de admitere a pretențiilor la plata prețului chiar și în situația în care organele bancare își mențin refuzul de a proceda la decontare în condițiile supravegherii temporare asupra plăților. în acest fel, furnizorul-creditor obține un titlu executor care — spre deosebire de factură sau alte instrumente de decontare — sînt reținute în bancă pentru a fi decontate, fie la data cînd unitatea plătitoare face dovada lichidării imobilizării respective, fie la încetarea supravegherii temporare, respectîndu-s-e ordinea de preferință prevăzută de pct. 145 din normele citate.
H. MATEI

ANUNȚ IMPORTANT
Pentru a veni în ajutorul abonați- 

lor redacția a organizat difuzarea la 
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• „VÎNZAREA COMERCIALA IN
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• „COOPERAREA ECONOMICA 
INTERNAȚIONALĂ",
prin „Cartea prin poștă".
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dividuale care vor fi onorate, în li
mita stocului disponibil, cu plata la 
primirea coletului (ramburs).

Prețul celor două volume este de 
40 lei.
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• întreprinderea de confecții, Arad, ne adresează mai multe întrebări, la care răspundem:1. Absolvenții învățămîntului superior încadrați în primul și al doilea an de activitate sînt retribuiți corespunzător funcțiilor ocupate în urma repartizării (ingineri, economiști etc.). Condițiile de acordarea retribuției, în funcție de îndeplinirea integrală a sarcinilor sînt aceleași cu cele prevăzute pentru restul personalului de execuție, cu studii superioare, din unitatea unde lucrează.2. In Anexa a 3-a la H.C.M. nr. 72/1975, se prevede posibilitatea acordării unei retribuții suplimentare muncii șoferilor și distribuitori-gestionari — care iau în primire de la două sau mai multe unități, în timpul aceleiași curse sau distribuire pe parcursul aceleiași curse la două sau mai multe unități (sau gestiuni) sortimente diferite de materiale, mărfuri sau alte produse; preiau de la beneficiari mărfurile pentru expediție și le predau la magaziile stațiilor C.F.R. sau la stațiile auto sau preiau mărfurile sosite în magaziile menționate și le predau la beneficiari, întocmind formele de primire- predare.Din cele relatate de dv. rezultă că șoferii la care vă referiți nu îndeplinesc aceste condiții.3. în art. 71(4) din Legea nr. 57/1974 s-a prevăzut posibilitatea ca personalul cu funcții de execuție și cel operativ, care prin natura muncii, lucrează peste proa gramul normal de lucru, să primească în locul retribuției pentru ore suplimentare, o retribuție tarifară mai mare cu 5—25%, care se stabilește în raport cu timpul prevăzut a fi prestat în medie, lucrează peste programul normal de lucru. în Anexa nr. 5 la H.C.M. nr. 69/1975 sînt prevăzute activitățile, categoriile de personal și procentul cu care se majorează retribuția tarifară, conform prevederilor sus-menționate ale legii. între categoriile de personal, figurează și șoferii de pe autovehicule, pe baza listei nominale stabilită de către comitetul respectiv al ministerului.
@ ION MIREA, Slobozia — în măsura în care din actele existente la dosarul dv. rezultă că la 1 ianuarie 1972, erați încadrat, conform normelor legale în vigoare la acea dată, ca economist principal, potrivit art. 68 din Legea nr. 12/ 1971 puteți să fiți menținut în această funcție.Conducerea unității, are competența de a trece personalul menținut în funcții 

cu derogare la îndeplinirea condițiilor de studii, în alte funcții pentru care îndeplinește aceste condiții, dacă apreciază că personalul în cauză nu mai îndeplinește, în mod corespunzător, sarcinile ce îi revin.
• MIHAI TARASCU, Fălticeni — Indemnizația pentru concediul anual de odihnă se calculează, potrivit art. 17 din Legea 27/1967, pe baza retribuției medii zilnice pe ultimele 12 luni, premergătoare plecării în concediu.In retribuția medie se include retribuția tarifară realizată în cursul perioadei de referință. In consecință, această retribuție poate fi mai mică sau mai mare decît retribuția tarifară de încadrare, după cum, în unele luni, personalului i s-au diminuat retribuțiile, ca urmare a nerealizării unor sarcini (indicatori) decurgînd din planurile unităților unde lucrează sau, dimpotrivă, li s-au majorat aceste retribuții, ca urmare a depășirii sarcinilor stabilite.
• ING. LUDOVIC IERCAN, Petroșani— Dacă ați fost pensionat la cererea dv., nu este obligatorie desfacerea contractului de muncă și încheierea unui nou contract de muncă. Unitatea este competentă să mențină contractul de muncă încheiat înainte de pensionare. în această situație sînteți îndreptățit să beneficiați de sporul de vechime, corespunzător a- nilor de vechime neîntreruptă în aceeași unitate. Dacă înainte de pensionare ați beneficiat de un spor de 10%, acest spor vi se cuvine, în continuare. Puteți solicita plata retroactivă a sporului de la 1 septembrie 1974.în ceea ce privește retribuția tarifară, precizăm că în art. 33 din Legea nr. 57/1974 se stabilește că retribuția tarifară de încadrare stabilită pe gradații constituie un drept cîștigat, atît timp cît personalul este încadrat în aceeași funcție ori în funcții echivalente, dacă se aplică același nivel de retribuire în unitatea respectivă. Dacă vi s-a menținut gradația avută, unitatea a procedat corect, clasa de retribuire fiind modificată ca urmare a trecerii institutului în altă grupă de ramură, respectiv la un alt nivel de retribuire.
• EMIL POPA, Craiova — Potrivit Legii nr. 57/1974 absolvenții învățămîntului superior pot fi retribuiți, în primul an de activitate, din fondul de retribuire al muncitorilor. Atunci cînd lucrează în acord individual sau colectiv cu dreptul la retribuția corespunzătoare depășirii normelor în acord li se garantează însă retribuția stabilită pentru primul an de activitate, chiar și atunci cînd nu realizează normele de muncă.■z' ..

Absolvenților încadrați și retribuiți din fondul de retribuire al muncitorilor, nu li se aplică prevederile Legiii nr. 57/1974 în ce privește condițiile de majorare sau de diminuare a retribuției personalului tehnic, economic sau de altă specialitate, în raport de îndeplinirea sarcinilor și indicatorilor care decurg din planul unității.
• C'OSTEL CIORNEI, Bacău — Potrivit legii retribuirii (art. 200 alin. 3) pensionarii de invaliditate și pentru limită de vîrstă, reîncadrați cu contracte de muncă pe durată determinată sau nedeterminată în condițiile păstrării vechimii neîntrerupte în muncă, au dreptul ca, după o perioadă de 30—90 zile de la reîncadrare, cît timp au fost retribuiți la nivelul de bază să li se stabilească, pe baza verificării, calităților și aptitudinilor profesionale un număr de trepte sau de gradații, după caz. La stabilirea treptelor de retribuire sau a gradațiilor se ține seama de categoria tarifară avută sau de funcția ocupată anterior pensionării și de nivelul de retribuire ale acestora, precum și de îndemînarea în meserie (specialitate) și de necesitatea asigurării u- nei juste corelări cu retribuția tarifară de încadrare a personalului din unitatea respectivă, încadrat în aceleași categorii tarifare, respectiv funcții.
• STAN APETREI, Iași — Pentru absolvenții care au fost trecuți dintr-o unitate unde s-au aplicat prevederile Decretelor nr. 1(70 și 2(44/1974 într-o unitate unde, pînă la 1 noiembrie 1975, nu s-au aplicat aceste prevederi, fiind în primul sau al doilea an de activitate, cu retribuții fixe (nu pe gradații) nu există posibilitatea stabilirii unui nivel de retribuire care nu se regăsește la funcția respectivă, în primii doi ani de activitate.
• ILIE STAMATE, Cluj-Napoca. — Personalul care în aplicarea Decretului 244/ 1974 și a Legii nr. 57/1974 beneficiază, concomitent, atît de majorarea cu caracter general a retribuției tarifare cît și de unele corecturi — în plus — stabilite pentru unele funcții, prin nomenclatoarele prevăzute în legea retribuirii, păstrează dreptul la alocația de stat pentru copii, în condițiile avute anterior aplicării, în unitatea unde lucrați, a prevederilor nr. 244/1974. în ipoteza în care, în același timp sau ulterior, acest personal este promovat într-o categorie sau funcție superioară sau este trecut în trepte de retribuire, respectiv gradații, alocația de stat pentru copii se acordă în raport de noua retribuție tarifară, încetînd aplicarea prevederilor art. 7 din Decretul susmenționat.

I. S.



VĂ PREZENTĂM: NOUA SERIE DE CONVERTIZOARE OE MEDIE FRECVENTĂ REALIZATE DE

UZINA DE MAȘINI ELECTRICE BUCUREȘTI
In urma unor îndelungate studii teoretice 

și experimentale, Uzina de mașini electrice 
București, a dezvoltat și pus in fabricație 
0 nouă serie de convertizoare de medie 
frecvență verticală cu răcire cu apă.

Este binecunoscut faptul că la ora actuală 
metalurgia și construcția de mașini nu 
mai pot exista fără folosirea energiei elec
trice de medie frecvență.

Topirea metalelor feroase și elaborarea 
de oțeluri superioare, topirea metalelor ne
feroase, încălzirea metalelor în vederea 
forjării, brazarea și lipirea, sudarea cu 
frecvență medie, tratamentele termice ca 
detensionarea sudurilor, călirea superficia
lă, iată numai cîteva întrebuințări ale ener
giei de medie frecvență și deci ale conver
tizoarelor noastre de medie frecvență. Ope
rații ca de exemplu călirea, care înainte, 
durau ore, s-au redus la minute prin folo
sirea energiei de medie frecvență.

La elaborarea noii serii de convertizoare 
de medie frecvență, Uzina de mașini elec
trice s-a străduit pe bază de studii și ex
perimentări, să îmbunătățească substanțial 
performanțele acestor mașini, să mărească 
mult siguranța lor in funcționare și să înlă
ture o deficiență generală la aceste tipuri 
de mașini și anume zgomotul.

Toate aceste îmbunătățiri s-au putut rea
liza fără ca dimensiunile mașinilor, precum 
și prețul lor să crească. Este cunoscut, de 
exemplu, faptul că în general indusul gene
ratorului convertizorului necesită o compen
sare a reactanței lui interne printr-o capa
citate (condensator) in serie, ceea ce este 
un dezavantaj, deoarece se pot produce 
supratensiuni și supracurenți. De cele mai 
multe ori acest dezavantaj esie compensat 
prin micșorarea întrefierului, ceea ce evident 
poate duce la frecarea rotorului de stator 

și la distrugerea mașinii, ceea ce repre
zintă alt dezavantaj.

Convertizoarele UMEB din noua serie 
sînt caracterizate tocmai printr-o mare sigu
ranță in funcționare, fiind realizate cu un 
intrefier mare și fără să necesite condensa
tor montat în serie cu indusul.

Randamentul energetic este ridicat și si- 
lențiozitatea excepțională, astfel incit con
vertizoarele de medie frecvență UMEB pot 
fi instalate chiar in vecinătatea procesului 
de lucru. Astfel, de exemplu, la convertizoa
rele pînă la 125 kW inclusiv zgomotul nu 
depășește 64 dB (A).

UVE©
Grupurile UMEB de același tip pot func

ționa in paralel între ele, astfel incit exploa
tarea lor poate fi condusă cu eficacitate 
energetică mult mărită și poate fi rapid 
adaptată la numeroase cerințe.

Convertizoarele de medie frecvență UMEB 
sint protejate prin brevete in principalele 
țări din lume : Anglia, S.U.A., Franța, R.D.G. 
etc.

CONSTRUCȚIA

Generatorul și motorul formează o con- \ 
strucție monobloc avind carcasa și arborele 
comun. Nu există nici o legătură cu aerul 
exterior, răcirea convertizorului fiind asigu
rată printr-o circulație de apă. întreaga 
mașină este acoperită cu o capotă perfect 

închisă, căptușită cu material antifonic, astfel 
incit in afară nu mai răzbate zgomotul. în 
plus, mașina este total protejată contra a- 
pei, prafului și contra atingerilor. Protecția 
realizată este IP44 conf. STAS 625—63 (sau 
normelor DIN corespunzătoare).

Generatorul este de tip Guy îmbunătățit, 
care s-a dovedit a fi azi cel mai convena
bil din punct de vedere al gabaritului și al 
funcționării în exploatare. Poate suporta 
foarte bine suprasarcini mari. Bobinajul are 
izolație de clasa F.

Motorul de antrenare este de tip asincron 
trifazat cu rotorul în colivie cu bare înalte. 
Motoarele prevăzute pentru alimentare la 
tensiune joasă (pină la 600 V) pot fi por
nite y / A, iar cele cu alimentare la tensiu
ne inaltă 6000 V direct.

Constanta de timp a bobinajului de exci
tație este foarte mică, convertizoarele UMEB 
pretindu-se foarte bine la o funcționare va
riabilă automatizată.

Răcirea grupurilor convertizoare UMEB 
este asigurată prinir-o circulație de apă 
in circuit deschis și una de aer in circuit 
inchis. Acest aer predă căldura unui schim
bător de căldură aer-apă situat in interio
rul mașinii.

CARACTERISTICI

Noua serie de grupuri convertizoare de 
medie frecvență UMEB este dezvoltată 
pentru moment pentru două frecvențe me
dii : 2500 și 8000 Hz, cele mai solicitate. 
La cerere, uzina poate livra mașini pentru 
oricare alte frecvențe și putere.

Z. EMIL
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GEF-AV {25/2500 2,5 0,9 125 75O//5O6 HO 5,5 137 3606 0,89 25b 168 600 83.5 30-00 2200
GEF-AV300/2500 2.5 1 300 700//LOO 220 6,f 326 3806 0,9/ 593 39/ 900 86.5 2x/35-tf) 0200
GEF-AV300/2500 2,5 1 300 70O/ILCO 220 6,f 326 6OOCY 0,9 38,9 LOO f5O 63.5 2x(35-L0) U5O Je va//vroa7/H97t
GEF-AV ^50/2500h *» 2,5 1 L50 eso/noo 250 7 L88 60007 0,9! 56,8 590 220 8b 2/50-55) 5000 le va livro a/n/977
GEF-AV 50/8000 8 0,9 50 700 31 /£ 57 3eo& a ea HO 73.5 250 0.8 20-35 M2O
GEF-AV 56/8000 8 0,9 56 375/750 90 L,5 6L 3300 0,85 /2â âi,5 260 78 20-35 M5O
GEF-AV 100/8000 8 0,9 !OO 700 35 >2,5 HO 3300 039 2/2 M) 590 805 3O-LO 2200
GEF-AV HO/'8000 8 0,8 HO 750 79 L,5 >25 3608 0,69 237 152,5 600 81 25-35 2/50
GEF-AV300/8000 *’ 8 0,9 300 60O//2O/} 230 6,5 330 3600 0,9/ 598 395 150 93 2Ă35-M) <550 Se va /Zvna c/a !9 76
GEF-AV300/8000 h 8 0,9 300 6OO//200 230 6,5 330 6000Y 0.9 39 L05 155 82 2/35-LO) 1)600 Se va h'v/oam /976
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de execuție, de specialitate, așa cum apare și în organigrama unității unde lucrați.Modificarea organigramei, aprobată de organele superioare, nu aste de competența organului de conducere a unității.
• IONEL GOROVEANU, Craiova — întrucît dv. vă referiți la unele împrejurări care trebuie verificate, nu este posibil să se stabilească dacă măsura disciplinară ce s-a luat în cazul d>v. este sau nu justificată. Precizăm însă că potrivit Legii nr. 1/1970, nici o sancțiune disciplinară nu poate fi dispusă fără o cercetare prealabilă și fără luarea în considerare a susținerii personalului care urmează a fi sancționat.Vă puteți adresa organului de jurisdicție a muncii, precum și organelor sindicale, cerînd să se reanalizeze măsura luată.

I. S.

• I. ȘTEFAN — Focșani, întreabă dacă comanda urmată de executare are valoarea unui raport juridic valabil stabilit în cazul cînd s-a omis a se indica în cuprinsul comenzii prețul produselor.Prețul fiind un element esențial al contractului, se impune un răspuns diferențiat după cum acest preț este fixat pe cale normativă ori urma să fie stabilit prin acordul părților. în primul caz, faptul că nu s-a indicat în cuprinsul comenzii prețul produselor rămîne fără consecințe asupra valabilității raportului juridic întrucît prețul aplicabil fiind cel legal în vigoare la data livrării, comanda se completează de drept cu acest preț. în cel de-al doilea caz, lipsind prețul care urma să fie stabilit prin acordul părților, cu respectarea procedurii legale, raportul juridic nu poate fi considerat valabil.i* D. BARTA — Ploiești, întreabă dacă o unitate socialistă căreia i s-au expediat produse necontractate și necomanidate are obligația să le descarce și să le păstreze și daică poate fi ținută răspunzătoare în legătură cu degradarea mărfurilor primite în asemenea condiții.Deși argumentele deduse de dv. din reglementările juridice care stabilesc izvoarele obligațiilor sînt, în principiu, juste, întrebarea nu-și poate găsi răspuns adecvat numai în lumina acestor reglementări: Fiind vorba de raportul dintre unitățile socialiste, îndatorirea de a apăra avutul obștesc conduce la un răspuns pozitiv. Deci, obligația de a descărca și păstra produsele necomandate și necontrac- tate derivă din îndatorirea menționată. 

Neîndeplinirea corespunzătoare a acestei obligații, care determină degradarea produselor, este de natură să duică la angajarea răspunderii unității în culpă.
• M. MORARIU — Bechet, se interesează de condițiile în care trebuia constatată degradarea mărfurilor primite de la o unitate socialistă furnizoare.Din relatările corespondentului nostru reiese că la deschiderea vagonului, destinatara a constatat, prin comisia sa de recepție, avarierea mărfurilor datorită încărcării lor necorespunzătoare în mijlocul de transport. Constatarea cu cărăușul nu s-a făcut însă, la ușa vagonului, în aceeași zi, ci a doua zi, în depozitul pîrîtei, ceea ce înseamnă că mărfurile au fost în întregime descărcate și transportate în depozit.în acest fel, s-au încălcat dispozițiile art. 54 din Regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959, potrivit cărora în cazul în care la locul de primire de la cărăuș se constată diferențe de greutate, avarii, pierderi, destinatarul va cere șefului unității de transport să procedeze potrivit dispozițiilor art. 96 din același regulament, adică la constatarea deficiențelor înainte de descărcarea mărfurilor din vagon.în speță, unitatea destinatară nu a procedat conform celor de mai sus, ci a făcut constatarea la ușa vagonului, fără participarea cărăușului, iar procesul verbal semnat de cărăuș s-a încheiat ulterior, la depozit. O atare constatare, efectuată a doua zi după descărcarea mărfurilor, în depozit, nu este opozabilă, fiind posibil ca spargerile să se producă în timpul descărcării, în timpul transportului mărfii Ia depozit sau chiar în depozitul unității destinatare.
• T. STANCIU — Timișoara, se interesează de regimul juridic al suprafețelor de spațiu locativ închiriate între unități socialiste și întreabă dacă aceste unități pot conveni ca o anumită cotă din cheltuielile de reparație a imobilului să fie suportată de către unitatea chiriașă.Regimul juridic aplicabil în perioada care vă interesează este cuprins în Legea nr. 10/1968 și H.C.M. nr. 1651/1968. După cum arătați și dv., lucrările care nu reprezintă reparații, ci înlocuiri nu sînt în sarcina chiriașului, ci a proprietarului. Ca atare, o convenție intervenită între două unități socialiste prin care se nesocotesc criteriile prevăzute de dispozițiile normative în vigoare în privința repartizării unor asemenea cheltuieli este nulă și deci, lipsită de efecte juridice.
• I. LUNGU — Cisnădie, întreabă dacă o unitate socialistă beneficiară, consta- tînd diferențe cantitative în minus la 

mai multe transporturi, poate acționa pe cărăuș totalizînd pretențiile sale într-o singură acțiune ori trebuie să formuleze cite o acțiune separată pentru fiecare transport.Practica arbitrală a admis că se poate formula o singură acțiune pentru mai multe transporturi dacă acestea provin de la un singur furnizor.în aplicarea principiului că nu se pot pretinde, prin aceeași cerere, drepturi ce decurg din raporturi juridice deosebite și fără legătură între ele, s-a stabilit că nu se pot formula în fața Arbitrajului acțiuni care să antreneze răspunderea cărăușului pentru transporturi care provin de la mai mulți furnizori privind contracte de furnizare și de transport diferite.
• G. FEHER — Făgăraș, întreabă dacă lipsa repartițiilor de materii prime poate justifica nelivrarea unor produse contractate care nu fac parte din categoria acelora pentru care se emit repartiții.în privința efectelor lipsei de repartiții pentru materii prime și materiale, practica arbitrală face distincția, în mod constant, de gradul de concretizare a sarcinii de plan care formează obiectul contractului de furnizare a produselor finite. Astfel, dacă aceste produse nu fac parte din cele pentru care se emit repartiții, se consideră că furnizorul nu trebuia să procedeze la încheierea contractului înainte de a obține repartițiile de materii prime și materiale. Drept urmare, în situația relatată de dv., lipsa repartițiilor de materii prime nu justifică nerespectarea obligațiilor contractuale.
• L. GRtîNBERG — Iași, întreabă dacă Calea Ferată este îndreptățită să încaseze taxe de magazinaj în situația cînd mărfurile sosite pe adresa unei unități socialiste au fost descărcate și depozitate pe un teren închiriat pe perimetrul stației de destinație de către o altă unitate socialistă.Potrivit Ordinului D.M.C. nr. 174/910/ 1959, mărfurile descărcate și depozitate pe loturile C.F.R. închiriate sînt supuse taxelor de magazinaj dacă mărfurile respective aparțin altor unități socialiste, afară de cazul cînd pentru depozitarea acelor mărfuri pe lotul închiriat există consimțămîntul scris al unității care a închiriat terenul și al șefului stației C.F.R. de care aparține terenul închiriat.Deci, răspunsul la întrebarea dv. este în funcție de faptul dacă depozitarea mărfurilor pe terenul închiriat de o altă unitate socialistă s-a făcut cu sau fără consimțămîntul dat în condițiile menționate.

H. M.



Întreprinderea JUDEȚEANĂ
DE INDUSTRIE LOCALĂ - MEHEDINȚI
Avind sediul central in municipiul Dro- 

beta-Turnu Severin — str. Banovița nr. 
131, tel. 13908—11472 — întreprinderea 
județeană de industrie locală-Mehedinți 
mai are unități de producție și pe cu
prinsul județului, în orașele Vinjiu Mare, 
Strehaia, Orșova etc.

Sectoarele de activitate ale întreprin
derii mehedințene cuprind o multitudine 
de preocupări în ramuri importante ale 
economiei , cum sînt :

• metalurgie

• industria lemnului

• materiale de construcții

• produse alimentare

• confecții etc.

Dintre produsele din ramura metalurgie, 
ce sînt livrate cu promptitudine către 
unitățile agricole, trebuie reținută.

MAȘINA DE FI BRAȚ

GROSIER

Cu această mașină orice unitate agri
colă își poate asigura un furaj corespun
zător pentru animale. Mașina de fibrat 
grosier se folosește la tocatul și măci
natul tuturor furajelor și are o copaci--' 
tate de producție de 2,5—6 tone pe oră.

Un alt produs cu caracteristici și per-; 
formanțe superioare livrat de I.J.I.L. Me
hedinți este și

DISTRIBUITORUL FILTRU
Șl SEPARATOR

pentru manipulatul cimentului în vrac 
din vagoane și silozuri.

In cadrul sectorului metalurgic se re
marcă însă și posibilitățile multiple ale 
întreprinderii de a coopera cu industria 
republicană. De pildă, în prezent, se lu
crează la axele triunghiulare pentru va
goane, în cooperare cu Întreprinderea de 
vagoane din Drobeta-Turnu Severin și 
Întreprinderea de osii și boghiuri din 
Balș ; la pârtiile de șalandă ale șantie
rului naval din localitate ; la remorcile 
dormitor pentru întreprinderea mecanică 
Topleț.

I.J.I.L. Mehedinți așteaptă și alte so
licitări.

Un sector important al întreprinderii 
care vine direct in sprijinul populației 
este ce1! al lemnului.

Majoritatea noilor locuințe din Drobeta- 
Turnu Severin, Orșova și celelalte loca
lități din județul Mehedinți, sau limitro
fe sînt mobilate cu produse ale între
prinderii pe care o prezentăm în această 
pagină.

Beneficiarii mobilei produse la I.J.I.L. 
Mehedinți au remarcat calitatea irepro
șabilă a sortimentelor livrate, acuratețea 
finisajului, în general, bunul gust al meș
terilor tîmplari. Din nomenclatorul mobi
lierului livrat pieței menționăm :

• Sufrageria „Romanița"

• Camera de zi „Adriana"

• Holul „Stela"

• Bucătăriile „Cerna" și „Păltiniș".

Sint fabricate, de asemenea, diverse 
tipuri de canapele extensibile, combine 
muzicale, discoteci, birouri, cuiere etc.

Pentru unitățile interesate se execută 
mobilier pentru cămine de nefamiliști, 
pentru școli și, in general, pentru toate 
unitățile social-culturale.

Mobilierul confecționat la I.J.I.L. Mehe
dinți se remarcă prin calitate, funcționali
tate, adaptabilitate.

Din sufrageria „Romanița“ prezentăm numai bufetul. Toate piesele 
sint confecționate stil, din cherestea furniruită cu furnir exotic, lustruite 
oglindă și au elemente decorative metalo-plastice.

Este o mobilă adecvată noilor apartamente.

Un procent important in activitatea 
întreprinderii are și sectorul materiale
lor de construcții. Oriunde îți arunci 
privirea, asupra unui bloc sau cartier de 
locuințe, șantier etc. nu se poate să nu 
remarci munca lucrătorilor de la între
prinderea de industrie locală care scor
monesc pămintul și livrează constructo
rilor nisip, piatră spartă și brută, pietriș. 
Se confecționează și :

• Cărămizi normale

• Bolțari pentru mine

• Elemente prefabricate din beton 
(garduri industriale, stilpi, borduri, mese 
de piață, garaje auto, șpalieri pentru 
vița de vie etc.).

Așa cum arătam la începutul prezentă
rii noastre întreprinderea județeană de 
industrie locală-Mehedinți produce și li
vrează și o serie de articole alimentare 
și diferite confecții.

Specialiștii întreprinderii sînt gata să 
dea toate explicațiile necesare în legă
tură cu gama produselor și a serviciilor 
oferite, garantînd calitatea acestora și o 
bună colaborare.

Emil ZAMF1RESCU


