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TRUSTUL „ENERGOCONSTRUCȚIA" — BUCUREȘTI — CALEA DOROBANȚI, nr. 105 
OFERĂ pentru închiriere, sau prin transfer, următoarele utilaje:

Locul unde se gâsesc

Denumirea utilajului
Total 
buc.

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

Bucu- Brăila Deva Rovinari Turceni Depozit 
rești central

4 — 1 — 1 1 1
1 —= — 1 — — —
4 1 1 — — 2 —
4 2 — — — — 2
6 4 2 — — — —
1 1 — — — — —

37 — — 6 — — 31
2 — — — — 1 1
1 — — — — 1 —
6 — — 2 — 4
3 — — — 1 — 2

106 — 106 — — — —
2 1 — 1 — — —
9 5 2 2 — — —
5 4 1 — — — —
3 3 — — — — —
7 5 2 — — —
8 4 — 1 — 3 —
1 — — — 1 — —

11 1 3 6 — — 1
8 2 — 6 — — —
8 — — 6 — 2 —
4 — — — — — 4
2 1 — — — 1 —
1 — — — — 1 —
2 2 — — — — —
2 — — 2 — — —
3 — — 2 1 — —
1 1 — — — — —

19 — 7 — — 12 —

Economiști!
Formarea stocurilor de produse neutilizabile in procesul ime

diat de producție generează cheltuieli neeconomicoase și blo
chează importante valori materiale necesare economiei națio
nale. Ca urmare, asemenea situații constituie fapte negative in 
administrarea valorilor materiale și bănești încredințate unității 
în care activați.

Dacă pentru formarea unor stocuri de produse disponibile se 
pot aduce unele justificări, nici un argument nu poate fi in
vocat pentru inacțiunile privind lichidarea lor.

Calea sigură, operativă, pentru repunerea unor asemenea 
stocuri de produse în circuitul economic este ofertarea lor, la 
nivel macroeconomic, prin coloanele SUPLIMENTULUI săptămî- 
nal editat de „REVISTA ECONOMICĂ".

Economiști!
Dacă din motive obiective sau subiective s-au format stocuri 

de produse disponibile în unitatea în care activați, nu întir- 
ziați să le comunicați revistei noastre, care vor fi publicate, in 
vederea repunerii lor in circuitul economic, in următoarele 
condiții:

• Listele de produse care vor fi remise redacției, într-un 
singur exemplar, trebuie să fie grupate pe următoarele grupe 
de produse : 1) Metale, produse din metal; 2) Motoare, utilaje, 
scule : 3) Piese de schimb, rulmenți ; 4) Construcții, montaj, 
electrotehnice ; 5) Chimie, hirtie, lemn ; 6) Textile, piele, cauciuc; 
7) Diverse :

• Potrivit condițiilor contractuale, listele sosite Ia redacție 
pină in ziua de simbătă, vor fi publicate in numărul ce apare 
in ziua de vineri a săptămînii viitoare.

• Pentru stimularea publicității efectuate prin intermediul 
SUPLIMENTULUI „REVISTEI ECONOMICE" redacția percepe un 
tarif redus cu aproximativ 80%, față de tarifele privind reclama 
comercială; tariful perceput este de 10 lei pentru fiecare poziție 
de produs ofertat, indiferent de spațiul pe care îl ocupă.

Economiști!
Apelind la serviciile noastre publicitare veți realiza :
• Valorificarea stocurilor de produse disponibile
• Acoperirea capacităților de producție de care dispuneți
• Lansarea de produse noi, prin informarea beneficiarilor 

potențiali
• Popularizarea profilului de producție al întreprinderii pe 

care o conduceți și, implicit, facilitarea relațiilor comerciale.



ÎNTREPRINDEREA
. DE MAȘINI-UNELTE
1 ȘI AGREGATE — BUCUREȘTI

Bd. Muncii, 250; telefon 43.37.67

ÎNTREPRINDEREA DE PODURI
METALICE ȘI PREFABRICATE 

Q DIN BETON — PITEȘTI
Str. Tudor Vladimirescu, 115 

telefon 30800

ÎNTREPRINDEREA 
DE MATERIALE 

% IZOLATOARE — VASLUI
Zona industrială Rediu 

telefon: 11141—11140—11143

ÎNTREPRINDEREA
A INDUSTRIEI CĂRNII — ILFOV

4* Str. Filimon Sîrbu, 11; Sect. I
BUCUREȘTI telefon; 50 46 95

COOPERATIVA

„ELECTROMETAL" — ORADEA

Calea Clujului, 283

I.S. RECLAMA COMERCIALA 
BUCUREȘTI

V Str. Sergent Nuțu Ion, 2
telefon : 3127 38

ÎNTREPRINDEREA
— DE UTILAJE ȘI PIESE
j/ DE SCHIMB — REGHIN

Str. Axente Sever, 6; telefon 166

~ ÎNTREPRINDEREA DE BERE

PITEȘTI

ÎNTREPRINDEREA DE STAT 
PENTRU IMPRIMATE 

Q ȘI ADMINISTRAREA
PUBLICAȚIILOR — București 
Piața Scânteii, 1; telefon 18 05 31

. METALE 
PRODUSE DIN METAL

Oțel pătrat:

— 15MOCN12 30X30 kg. 1000

— 18MOCN13 36X36 kg. 1500

— 18MOCN13 45X45 kg. 1500

— 34MOCN15 45X45 kg. 1500

— 21MOCN12 45X45 kg. 500

Oțel lat:

— 18MOCN13 45X8 kg. 300

— 15MOCN12 45X14 kg. 800

— 18MOCN13 30X20 kg. 1000

— 18MOCN13 40X20 kg. 2000

— 34MOCN15 40X20 kg. 2000

— OL37 60X10 kg. 1500

— OL37 60X25 kg. 1000

— OL37 70X10 kg. 1000

— OL45 70X14 kg. 1000

— OL15 70X30 kg. 4000

— OL37 80X12 kg. 5000

— 18MOCN13 80X40 kg. 2000

— OL37 90X16 kg. 3000

— OLC 6 100X16 kg. 1200

— OLC 60 100X25 kg. 2000

— OL37 120X12 kg. 2000 

— OLC60 120X16 kg. 1300 

— OEC60 130X16 kg. 900

4
— Oțel pătrat OL.42

140X140 mm kg. 862 

— Plumb TC.2. kg. 84 

— Bronz bloc kg. 21,5

— Bare trase OLC 45 
0 15 mm kg. 2847

— Bare trase AM 1/2 t 0 5
mm kg. 675

— Bare trase Am 1/2 t 0 18
mm kg. 255

— Bandă Am 0,4X270 mm
kg. 508

— idem Bz 0,3X300 mm 
kg. 300

— idem jaconet 15 mm 
ml. 263727

— Piulițe normale M 5
kg. 2 000 

— idem M. 6 kg. 48 000

Sîrmă trasă lată OL 60
7X2,2 mm kg. 500

— Sîrmă AL 99,5 M 0 3 mm 
kg. 500

— Sîrmă Am 0 3,5 mm 
kg. 277

— Sîrmă bobinaj ET 2 0 0,2 
mm kg. 2 820

— idem 0 0,7 mm kg. 2 783

— idem 0 1,25 kg. 15 729

— Tablă Cu 1/2 t 1,5 mm
kg. 5 000

— idem fără remanen. 2,5 mm
kg. 20 650

— idem Pb. 5 mm kg. 840

— Zinc cuptor kg. 5 000

£
— Bară aluminiu 0 60 

kg. 126

— Plăcuțe T MU-M-P 20 
strung buc. 30

— Șuruburi 10X100 stas 4272 
buc. 1786

— Plăci aluminiu— 
400X350X35 buc. 16

— Tablă oțel inox
H—1X 6X1,1 kg. 750

— Tablă neagră II 14 mm —
6000X1100 kg. 593

—h l—~
— Tablă inox W 4541

4X1000X2000 kg. 819

— idem 6X1000X2000 kg. 635 

— idem 8X1000X2000 kg. 123 

— Aluminiu bloc kg. 343

— Țeavă cupru 581/2 T 0 
70X3 kg. 1294

— Țeavă cupru 581/2 T 0 
80X3 kg. 79

— Tablă aluminiu
10X1000X2000 kg. 326

— Motoare execuție internă:

— 0,15 kw 3000 r/m 6 MP 
buc. 5

— 0,75 kw 1000 r/m 220/380 V 
flanșat buc. 4

— 1,1/1,8 kw 750/1500 r/m
380 V talpă buc. 2

— 1,5 kw 1500 r/m 220/380 V
50 Hz flanșat buc. 25

— 3 kw 1500 r/m 220/380 V
50 Hz flanșat buc. 30

— 4 kw 1000 r/m 220/380 V
50 Hz flanșat buc. 1

— 4 kw 1500 r/m 220/380 V
50 Hz FI. buc. 10

— 5,2/6,5 kw 1500 r/m 3000
r/m 380 V talpă buc. 5

— 7,5 kw 1500 r/m 220/380 V
50 Hz talpă cu niv. re
dus de vibrații buc. 12

— 10 kw 1500 r/m 220/380 V
flanșat buc. 1

— 11 kw 1500 r/m 380 660 V
50 Hz flanșat buc. 10

— 13 kw 1500 r/m 220/380 V
50 Hz flanșat buc. 2

— 15 kw 1500 r/m 380/660 V
flanșat buc. 3
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— 22 kw 1500 r/m 220/380 V
50 Hz Flanșat buc. 3

— Motoare execuție export:

— 0,37 kw 1500 r/m 220/380 V
50 Hz Flanșat buc. 6

— 1,1 kw 1500 r/m 440 V
50 Hz Flanșat buc. 8

— 1,1 kw 1500 r/m 415 50 Hz
Flanșat buc. 23

— 1,1 kw 1500 r/m 415
60 Hz Flanșat buc. 6

— 1,5 kw 1000 r/m 440 V
50 Hz Flanșat buc. 1

— 1,5 kw 1000 r/m 415 V
50 Hz Flanșat buc. 3

— 1,5 kw 1000 r/m 500 V
50 Hz Flanșat buc. 1

— 1,5 kw 1500 r/m 440 V
60 Hz Flanșat buc. 1

— 2,2 kw 1000 r/m 220/380 V
60 Hz Talpă buc. 14

— 2j2 kw 1000 r/m 415 V
50 Hz Talpă buc. 2

— 2,2 kw/2,8 kw 1500 3000
r/m Flanșat buc. 2

— 3 kw 1000 r/m 415 V
50 Hz ax modif. Talpă
buc. 5

— 3 kw 1500 r/m 415 V
50 He Flanșat buc. 8

— 4 kw 1000 r/m 220/380 V
50 Hz 2 cap. ax Talpă
buc. 15

— 4 wk 1000 r/m 220/380 V 
60 Hz 2 cap. ax Talpă 
buc. 2

— 1 kw 1000 r/m 415 V
50 Hz 2 cap. ax talpă 
buc. 5

— 5,5 kw 1500 r/m 415 V
50 Hz cu talpă și nivel 
redus de vibrații buc. 2

— 7,5 kw 1000 r/m 220 380 V
50 Hz 2 cap. ax talpă 
buc. 24

— 7,5 kw 1000 r m 220/380 V 
60 Hz 2 cap. ax talpă 
buc. 11

— 10/13 kw 1500 r/m/3000 
r/m 220 V 60 Hz FI. buc. 2

— 11 kw 1500 r/m 415
50 Hz Flanșat buc. 3

— 13 kw 1500 r/m 220 380 V
60 Hz Flanșat buc. 1

buc. 3

— 13 kw 1500 r/m 500 V
50 Hz Flanșat buc. 2

— 15 kw r/m 220/380 V
50 Hz Flanșat buc. 13

— 18,5 kw 1500 r/m 415 V
50 Hz Flanșat buc. 1

— 30 kw 1500 r/m 220/380 V
50 Hz Flanșat ax canelat

60 Hz talpă buc. 3

— 30 kw 1500 r/'m 415 ▼
50 Hz talpă buc. 1

— 30 kw 1500 r/m 415 V
60 IIz talpă buc. 1

— 30 kw 1750 r/m 440 V

60 Hz talpă buc. 1

— 0,3 kw 1500 r/m 440 V
50 Hz Flanșat TH buc. 3

— 0,75 kw 1500 r/m 440 V

— 45 kw 1500 r/m 440 V
50 Hz talpă buc. 4

— 45 kw 1500 r/m 220/380 V

TH buc. 1

50 Hz Flanșat TH buc. 4

— 0,75 kw 3000 r/m 220 380 V
60 Hz Flanșat buc. 1

— u
50

kw
Hz

1500 r/m 440 V
Talpă TH buc. 3

— 3 kw 1500 r/m 220 380 V
50 Hz Flanșat TH buc. 1

— 3 kw 1500 r/m 415 V
50 Hz Flanșat TH buc. 1

— 7,5 kw 1000 r/m 220/380 V
50 Hz 2 capete ax talpă

Electropempe — pentru uz 
intern

— 30 kw 1500 r/m 440 V
50 Hz talpă TH buc. 5

— PCL 1/2" cu motor de 
0,15 kw 3000 r/n 220 380 V 
50 Hz buc. 10

— Pompă PCII 40—16 cu 
motor 1,5 kw 1500 r/m 
buc. 1

— PCS 1/2” cu motor de 
0,15 kw 3000 r/m 415 V 
50 Hz Export buc. 9

— PCS 1/2” cu motor de 
0,15 kw 3000 r/m 220/380 V 
50 Hz Export buc. 40

— PCL 1/2” cu motor de 
0,15 kw 3000 r/m 220/380 V 
50 Hz Export buc. 30

— PCL 1/2” cu motor de 
0,15 kw 3000 r/m 
220/380 V 60 Hz Export 
buc. 1

— Freze ungh. cu met. dur
60356 TH 20

— 0 130—60° buc. 5

— T.H.10 0 130—60° buc. 4

— K20 0 130—60° buc. 12

— K10 0 130—60° buc. 10

Cuțite șevăre :

— m = 1,5 Z = 119 buc. 1

— m => 2 Z = 113 buc. 1

— m = 2,25 Z = 103 buc. 3

— m = 2,5 Z = 89 buc. 1

— m « 2,75 Z = 61 buc. 1

— m = 3 Z = 73 buc. 7

— m = 3,5 Z = 67 buc. 2

— m = 4 Z = 41 buc. 2

— m - 4,5 Z = 37 buc. 2

Pietre poliz: stas 601 Eu L. 
bachelită

— 0 400x40X127 buc. 12

— L. ceramică 0 400 x 50X127 
buc. 6

— 0 400X40X127 buc. 35

— 0 400 X 40X127 buc. 5

— 0 400 X 60X127 buc. 5

— 0 400X60X203 buc. 1

— 0 900X50 x 305 buc. 2

— Chei cu clinchet S13
Cod 2876 buc. 5

— Chei tubulare 36—41 
cod 2865 buc. 18

— Șurubelnițe în cruce
315 mm buc. 30

— idem 160 mm buc. 20

— Șurubelnițe unghiulare 
cromate buc. 25

— M2 5 kw, X 750 tm. 
buc. 1

— M2 5 kw, X 1000 t/m. 
buc. 1

— M2 7,5 kw. X 750 t/m. 
buc. 6

— M2 AIFM 10 kw. X 750 
t/m. buc. 2

— 11 !kw. X 600 tf. buc. 2

— M2 60 kw. X 100 t/m. 
buc. 1

— ASI 0,75 kw. 6 100 t/m. 
buc. 4

— ASI 0,75 kw. X 1500 lin. 
buc. 2

— ASI 1,1 kw. X 3000 t/m. 
buc. 2

— ASI 2,2 kw. X 1500 t/m. 
buc. 2

— M2 11 kw. X 1000 t.f. buc. 4

Rezistențe pornire :

— TR. .LI. buc. 7

— TR 1.3. buc. 25

— TR 1.6. buc. 6

— TR 1.7. buc. 1

— SR 1.7. buc. 7

— SR 1.1. buc. 2

— SR 1.8. buc. 1

— SR IX buc. 1

— ZR 7.I.C. buc. 4

— ZR 7.3.C. buc. 16

— ZR 7.5. buc. 5

— ZR 7.6. buc. 1

— ZR 7.8. buc. 4

— Cărucior tip II pt. elec-
tropalan 1,6 t. tip Satu
Mare. buc. 1

— Ventilator V 433/3 Q 1500 
B480 buc. 1

— idem V 474 O 15000
H 127 — buc. 1

— idem V 474 Q 10000
H 126 — buc. 2

— idem V 433 Q 2800
H 420. buc. 2

Reductoare :

— 1 H 200X4,5—1 buc. 2

— 2 H 180X40—1 buc. 1

— 2 H 180X7,1—1 buc. 1

— 2 H 285X40—1 buc. 2

— 3 H HI 770X71—0 buc. 1

— Reductoare 4 BH 1/40 ctg.
tip UMT buc. 3

— idem RV 280 1/5,07 buc. 2

— idem RV 377 1/22,2 buc. 2

— idem RV 525 88,2 buc. 4

— idem RV 590 35,5 buc. 2

— idem RH 590 39,3 buc. 1

->



— idem RH 726 77,9 buc. 3

— idem RH 726 97,6 buc. 4

— Reductoare tip Orăștie
RS 02 1/25 buc. 2

— idem RS 03 1/50 buc. 1

— idem RSV 3 1/15 buc. 3

— Cutie cu contactori C 141 
buc. 1

— idem C 122 buc. 11

— Bloc protecție C 104 buc. 5

— Cutie cu contactori C 121
buc. 12

— idem C 142 buc. 2

— Bloc protecție C 201
buc. 12

— Cutii cu contactori C 131 
buc. 3

— idem C 111 buc. 3

— Bloc protecție C 101
buc. 4

— Cutii cu contactori PC 3 
buc. 6

— Cărucior electric
T. 1694.80/20 t.f. buc. 1

1
— Electrocompresor ECR 350 

buc. 6

— Articulație cardan cu git 
buc. 303

I

^NSTRUCfll • INSTALAȚII I 
ELECTRICE |

Țevi construcții :

— 0 18X1,5 kg. 500

— 0 40X11,5 kg. 1500

— 0 43X11 kg. 500

— 0 51X2,8 kg. 800

— Bec 6/3 139 buc. 100

— idem 6/15 B 15 1 p buc. 100

buc. 50

— idem 24/25 B 51 p buc. 100

— idem 12/3 B 9 buc. 300

— idem 12/2 B 7 buc. 50

— idem 12/40X45 P 45

— Lămpi monobloc buc. 18

— Bec 220/25 E 27 buc. 500

— idem 220/40 E 27 buc. 200

— idem 220/40 E 27 resort
buc. 150

— Globuri heliograf buc. 38

— Pompe mecanice PS 140 
tip Plopeni buc. 50

4
— AV 25 Amp 24 v. buc. 11

— Apometru 50, 30, 20 mm 
buc. 8

— Cremoane aplic, buc. 76

— Cremoane ingr. buc. 30

— Mufe PVC instr, electr.
buc. 280

— Globuri fără filet buc. 93

— Conductori Fy 4 mm m.l.
4080

— idem 6 mm ml. 536

— Conductori inteng. 3X2,5
mm ml. 570

— Țeava lăcuită 3 4
buc. 588

— Oale condens 3/4” buc- 24

— Papuci stanțați per. 37

— Ponsoane buc. 62

— Racord furtun 2” buc. 11

— Robineți hidranți buc. 5

— Sifoane Țj8” buc. 5

— Scurte doc cauciuc
buc. 150

— Scurte impermeabile 
buc. 50

— Termometru Danfos buc. 7

— Tub Pantzer 36 mm
ml. 100

— Motor picup buc. 90
— Motor Sonet DVO buc. 15

— Motor Lesa 40/5 pt. jucării 
buc. 32

-- -| f ]-----
— Întrerupătoare PAC 63 A 

buc. 156

— idem PAC 25 A buc. 74

— idem PAC 250 A buc. 83

— Voltmetru 250 V buc. 22

— Micanită 0,3 mm kg. 120

— idem 0,1 mm kg. 120

— Lămpi PVA 400 W buc. 46

— Lămpi PWA 250 VV
buc. 85

— Capace siguranță 63 A 
buc. 1300

— întrerupător tripolar
buc. 57

— Patroane MPR 400 A
buc. 490

— Patroane MPR 80 A 
buc. 500

— idem 200 A buc. 790

— idem MPR 160 A buc. 700

— idem 125 A buc. 800

— idem 315 A buc. 160

— Contactori 200 A cu car
casă metalică buc. 13

CHIMICE e LEMN • HIRTIE

— Covor PVC pe suport tex
til mp. 3000

— Covor PVC deșeuri 
kg. 1600

— Dextrină kg. 10000

— Poliacetat de vinii (aracet) 
kg. 18000

— Sare degresare-elec.
kg. 5 360

— idem zincare kg. 1 808

— - (o) ““

— Film ORWO. D. 16 mm.
negativ cutii buc. 294

— Peliculă pozitivă MAG. 
sonet mag. 16 mm. nega
tiv ml. 4392

— Peliculă reversib. UP.
15—16 role. mm. 96

— Peliculă reversib. UP. 21
role. 96

— Proces 41 kit Agfa-Gewa- 
ert set. 140

— Email crem 5001 kg. 41

— Email galben 5001 kg. 146

— Nitro roșu kg. 206

— Bitro galben kg. 428,3

— Negru plastisol kg. 76,70

— Tub warnisch (Export
0 10 ml. 302

TEXTILE © PIELE
- f CAUCIUC

6
— Olandină Adina de 90 lat. 

ml. 168,20

| d‘
Curele trapezoidale :

— 10X6X400 buc. 70

— idem 775 buc. 99 

— idem 1000 buc. 118 

— idem 2000 buc. 10 

— 13X8X500 buc. 14

— idem 12/5 sofit buc. 200

— Carton prespan 0,8 mm 
kg. 600

— idem 1060 buc. 216

— idem 1250 buc. 485
— idem 12 10 sofit buc. 200

— idem 12/15 sofit buc. 300

— idem 12/5 B 151 p. buc. 300

— idem 24/5 B 15 buc. 90

— Condensatori 2x32 MF 
buc. 201

— întrerupător automat 
100—100 19 OL 4100 
buc. 1

— Geam far auto 0 130 
mm buc- 30 617

— Sare alămuire kg. 929

— idem 1900 buc. 7

— 13X10X1800 buc. 81

— 17X11X630 buc. 22



— idem 750 buc. 59 

— idem 925 buc. 20 

— idem 950 buc. 23

— idem 975 buc. 30

— idem 1000 buc. 50

— idem 1120 buc. 20 

— idem 1180 buc. 93

— idem 1600 buc. 29

— idem 1900 buc. 53

— 22X14X1000 buc. 1

— idem 1100 buc. 19 

— idem 1180 buc. 20 

— idem 1200 buc. 31 

— idem 1600 buc. 33 

— idem 1700 buc. 50 

— idem 2120 buc. 5 

— idem 3550 buc. 28 

— idem 4250 buc. 5

Placă cauciuc :

— 4 mm kg. 107

— 6 mm kg. 254

— 10 mm kg. 331

Șnur cauciuc :

— 0 3,5 mm kg. 34

— 0 4 mm kg. 117

— 0 5 mm kg. 163

— 08 mm kg. 69

— 0 14 mm kg. 45

— Profil cauciuc K 120 
kg. 146

— Tub PVC 0 5 mm 
ml. 9400

— Tub cauciuc 0 6X2 mm 
kg. 46

Tub carburant transparent:

— 010X2 mm kg. 143

— 0 8X3 kg. 30

— 0 30X40X 5 kg. 428

— 0 19X25 kg. 1284

Tub icauciuc inaltă presiune:

— 13X23 mm ml. 710

— 19X32 mm ml. 520

Furtun absorție :

— 0 75 mm ml. 100

Curele mătase :

— 850X40 buc. 6

— fără sfîrșit 580X15 buc. 10

— 680X6 buc. 10

— 720X2 buc. 5

— 780X6 buc. 10

— 1300X2 buc. 5

— 1400X2 buc. 10

— 1400X6 buc. 10

— 1600X6 buc. 10

— 1700X2 buc. 20

— 1700X6 buc. 20

— 10 ml. 0 50 buc. 6

— 12 ml i0 50 buc. 16

— Minere bachelită
tip FMUAE buc. 2900

— Roti cauciuc pentru căru
cioare buc. 300

Anvelope auto :

— 32X6 buc. 4

— 520X12 buc. 6

— 600X16 buc. 13

— 670X15 buc. 13

— 750X20 buc. 9

— 1000X20 buc. 3

— 1200X20 buc. 2

— Plăci seleniu

— 50X50SX1 buc. 43

— 60X60 SX1 buc. 55

— 80X80 SV buc. 10

— 60X60 S 3 buc. 90

Curele trapezoidale

— 1250X13X8 buc. 150

— 1250X17X11 buc. 250

— 1250X13X8 buc. 240

— 850X13X8 buc. 100

— 1350X13X8 buc. 100

— 1750X17X11 buc. 176

— 1700X17X11 buc. 300

— 1443X17X11 buc. 120

— 1450X13X8 buc. 100

— 1500X17X11 buc. 300

— 1400X17X11 buc. 326

1600X22X14 buc. 100

— 1800X22X14 buc. 193

— 2000X17X11 buc. 750

— 2120X13X8 buc. 10

— 2500X17X11 buc. 70

— 2800X13X8 buc. 160

— 3150X17X11 buc. 180

— 3500X17X11 buc. 38

— 3550X32X19 buc. 125

Rulmenți :

— 1205 buc. 100

— 1205 buc. 135

— 1207 K buc. 20

— 1209 buc. 20

— 1209 N buc. 63

— 1210 buc. 10

— 1217 K buc. 10

— 1305 buc. 50

— 2208 K buc. 10

— 6007 Z buc. 30

— 6008 buc. 10

— 8010 buc. 20

— 6200 buc. 50

— 6204 buc. 50

— 6208 buc. 20

— 6210 buc. 50

— 6211 buc. 20

— 6310 buc. 20

— 6313 buc. 20

— 22217 K buc. 10

— 22310 buc. 10

— 22311 buc. 60

— 23308 buc. 5

— 30218 A buc. 10

— 30314 buc. 23

— 32214 A buc. 30

— 32312 buc. 20

— 32313 A buc. 50

— 32314 buc. 10

Piese auto :

— Amortizor telescopic SR
113 buc. 12

— Arc cuplare electromotor 
buc. 5

— Arbore cardanic SR 113 
buc. 2

— Ax pinion mers înapoi 
buc. 3

— Amortizor buc. 6

— Arc tacheți SR 113 
buc. 6

— idem TV 59 buc. 4

— Bobină inducție buc. 35

— Bendix electromotor 
buc. 10

— Bielă compresor SR 113 
buc. 2

— Bucșă bielă compresor 
buc. 6

— Bolț piston compresor 
buc. 6

— Bolț piston .motor SR 101 
buc. 13

— Bridă arc față cu piulițe 
buc. 10

— Bucșă cilindru motor 
buc. 13

— Cruci cardanice buc. 10

— Condensator auto buc. 15

— Cilindru fontă 0 100 
buc. 4

— Cuzineți palier cu guler 
SR 113 buc. 5

— idem bielă motor R1 
set. 3

— idem motor R2 set. 3

— idem motor R3 set. 2

— Cuzineți palieri R1 set. 4

— idem R2 set. 3

— idem R3 set. 3

— Capac pompă benzină
set. 5

— Conjunctor-disjunctor
set. 28

— Lampă semnalizare set. 30

— Element filtru ulei set. 300

— Flanșă arbore primară
set. 2

— Fulie dinam set. 1

— Flanșă arbore secundară
set. 4

■>



— Filtru aer carburator 
set. 1

— Ghid supapă admisie 
set. 4

— Minere ridicat geam 
set. 13

— Membrană pompă benzină 
set. 43

— Manșon suport cardan 
buc. 20

— Presetupe cu garnituri 
buc. 40

— Pîrghie intermediară pom
pă benzină buc. 3

— Pivoți fuzetă direcție 
buc. 16

— Piston C.A. buc. 20

— Piston R 3 buc- 16

— Piston R2 buc. 40

— Releu semnalizare buc. 40

— Segmenti motor R3
buc. 120

— idem R1 buc. 8

idem R2 buc. 18

PIESE DE SCHIMB S.R. 101

— Filtru ulei buc. 230

— Supapă ipervo buc. 5

— Arc supape buc. 14

— Ax pompă apă buc. 2

— Ax culbutori buc. 9

— Arbore primar buc- 2

— Ax role sector direcție
buc. 13

— Arc placă presiune buc. 6

— Arc «ap bară buc. 7

— Bucși bulon fuzetă buc. 12

— Butuc disc ambreiaj
buc. 17

— Butoane sferice cap bară
buc. 29

— Bucșe cercel arc buc. 18

— Pirghie ambreiaj buc. 44

— Bucși boit pistoane
buc. 44

— Bucși vibrochen buc. 5

— Bulon tije amortiz. buc. 4

— Cirlige tracțiune buc. 5

— Cablu kilometraj buc. 9

— Cap fișe bujii buc. 12

— Clapete accelerație buc. 26

— Cercel arc spate buc- 2

— Capac pompă benzină 
buc. 8

— Capac (carburator buc. 10

— Corp inferior carburant 
buc. 1

— Coroane pornire buc. 4

— Capac distribuitor buc. 1

— Camă distribuitor buc. 11

— Capse filtru ulei buc. 2

— Cuzineți bilă buc. 20

— Cuzineți palier buc. 80

— Corp pompă ulei buc. 2

— Corp pompă apă buc. 6

— Capac cretor buc. 2

— Camă frînă mină buc. 1

— Capac direcție ax buc. 1

— Capac cutii viteză buc. 1

— Ciocănele buc. 100

— Diafragmă frină mină 
buc. 10

— Difuzor Carburator buc. 6

— Filtru ulei metal buc. 7

— Fuzetă stînga-dreapta 
buc. 1

— Coroană pinion buc. 2

— Furcă ambreiaj buc. 2

— Furcă cadran buc. 2

— Furcă schimb, viteze 
buc. 4

— Filtru (aer metal buc. 1

— Geam far oglindă buc. 19

— Garnituri pompă apă 
buc. 10

— Garnituri evac. buc. 18

— Ghiduri supape buc. 40

— Articulații saboți buc. 3

— Levier (pompă benzină 
buc. 38

— Membrană claxon buc. 18

— Membrană pompă benz. 
buc. 50

— Melc kilometraj buc. 4 

— Manetă frină mină buc. 2 

— Pîrghie debraere buc. 19

— Plutitor [carburator [buc. 11

— Pahar pompă Ibenzină 
buc. 7

— Pastile cap. bară buc. 36

— Pinion arbore buc. 4 

— Pinion tren fix buc. 2 

— Pinion kilometraj buc. 7 

— Pinion intermediar buc. 1

— Pistoane compresor 
buc. 12

— Pistoane buc. 23

— Cui ponton buc- 9

— Supape servo buc. 27

— Pinion reductor buc. 1

— idem sinon buc. 1

— Pastile pompă benzină
buc. 57 

— Pinioane sateliți buc. 5 

— Placă ferodou buc. 66

— Pinion planetar buc. 6

— Reducții cablu Km. buc. 1

— Site diferite buc. 4 

— Pivoți fuzetă buc. 27

— Șaibe fuzetă buc. 21

— Segmenti ferodou buc. 67

— Segmenti pivoți buc. 12

— Sită pompă benzină 
buc. 21

— Segmenti ferodou spate 
buc. 7

— Supape admisie buc- 2 

— Pastile supapă buc. 51 

— Suport motor buc. 10

— Tacheti buc. 35

— Tren fix buc. 1

— Tampoane ghidon buc. 18

— Țeavă egalizator buc. 3

— Livier comandă buc. 7

— Butuc ambreiaj buc. 2

— Talere supape buc. 108

— Ax furcă schimb buc. 4 

— Arc placă presiune buc. 2

— Ajustaj disc ambreiaj 
buc. 2

— Bucșe tacheti motor 
buc. 25

— Arbore planetar buc. 6 

— Butoane arc fată buc. 28 

— Bușon radiator buc. 23

— Bucșe casetă direcție 
buc. 6

— Bucșe sect, direcție buc. 3 

— Balamale uși buc. 1 

— Supape motor buc. 67 

— Crater compresor buc. 2 

— Capac palier buc. 8 

— Ciapetă accelerație buc. 10 

— Capac cu pîrghie buc. 2 

— Casetă frină mină buc. 1 

— Cuzineți palier buc. 5 

— Cap inferior d is trib buc. 1

— Capac infer, cutii vit. 
buc. 2

— Ciupercă supape buc. 3 

— Element filtru ulei buc. 4 

— Filtru aer servant buc. 8 

— Furcă cadran buc. 3 

— Pinion cuplare buc. 4

— Pinion arb. vit. III 
buc. 14

— Pinion angrenare buc. 1

— Pinion kilometraj buc. 1

— Pinion mers inapoi buc. 4 

— Pastile cap bară buc. 130 

— Pistoane motor buc. 9 

— Pistoane arb. sec buc. 1 

— Roți dinjatc buc. 12 

— Supape admise buc. 14 

— Sector distrib. carb buc. 6

— Servo dreapta secund 
buc- 3

— Filtru aer buc. 4



— Con difuzor buc. 3

— Servo corp carburator 
buc. 3

—| s
— Cuțite strung POLDI

8X8 mm buc. 400
— Simeringuri auto buc. 100

— Clapete sec. buc. 6

— Garnituri eșapament
buc. 65

— idem 12X5 mm buc. 150

— Rulmenți 6202 buc. 11 000

— idem 620 3ZZ buc. 51 000

— Arbore secundar buc. 1

— Pînioane icuplare buc. 4

— idem 62012RS buc. 18 100

— idem 63042RS buc. 8 500

Chiuloasă buc. 2 — idem 626ZZ buc. 1 000

— Manșon sincron buc. 110

— Manșoanc cauciuc buc. 21

— Pinion jarbore sec. buc. 8

— Bucșe distribuit, buc. 4

— Ax pinion isatelit buc. 11

— idem 626ELC buc. 1 000

— Cămăși cilindru buc- 6

— Disc frînă mină buc. 4
— Capace mucava buc. 421

Roată dințată cu 4 găuri 
buc. 1

— Celofan coli kg. 30

— Sîrmă N.G.A. m. 360

RULMENȚI SERIA: — Baterii lavoar buc. 5

— 30215 buc. 18
— Cositor aliaj kg. 9

— Drucăre ;cu șilduri buc. 44 — idem kunstdruck 70X100/
84 coli 112

— Lavoare faianță buc. 2
— Hîrtie {cartografică 

coli 2.450— Manșete W.C. buc. 23

— Oxid galben și (roșu 
buc. 60

— idem cretată 45X70/30 
coli 42

— Pile rotunde buc. 9 — idem 70X100/84 coli 57

— Robineți simplu serviciu 
buc. 4

— idem 70X100/87 coli 494

— idem gradel 61X86/42 
coli 250— Robineți flotor buc. 24

— Sifon lavoar buc. 1 — idem pergament 70X100 
coli 3.390

— Sifon plumb buc. 3
— idem 61X26 coli. 1.000

— Șurubelnițe buc- 17 — idem relutex 70X100

— Țeavă plumb 10X18 coli 190

kg. 53 — idem țigarete 65X78 
coli 9.573

— idem scurgere 50 kg. 42,30
— Hîrtie scris I A (velină)

— idem presiune 20 kg. 14,60 70X100/65 coli 1.500

— idem tipar înalt B (semi- 
velină) 70X100/44
coli 2.224

— Carton bristol 61X86 117 
coli 100

— idem copertă 70X100/156 — Mucava 70X100/35 coli 99
coli 600 — Pînză legătorie

— idem velin 70X100/168 metri 83,60

coli 270 — idem pergamoid m. 119,40

— 864911 buc. 10

— 807813 buc. 28

— 7815 buc. 13

— 64706 buc. 37

— 32312 buc. 21

— 6312 buc. 4

— 977909 buc. 8

— 30313 buc. 5

— 807813 buc. 3

— 6310 buc. 10

— 7815 buc. 10

— 311 buc. 10

— 986711 buc. 35

— 30310 buc. 10

— 51204 buc. 3

— 73068 buc. 15

— 32218 buc. 10

— 51204 buc. 8

BAZA APROVIZIONARE CONSTRUCȚII - BUCUREȘTI
Str. Nicolae Tonitza nr. 13 (Teatrul de Operetă) Sectorul 4

OFERĂ SPRE VINZARE

30 m. p. (555 kg.) — mozaic Murano — 

alb, gri, galben, roșu, negru —

lei 75,28 lei/kg. —în 25 de nuanțe —

Informații suplimentare-se pot obține zilnic intre orele 7-15,45 
-birou materiale construcții - telefon 16.21.35 interior 902

— 322 buc. 20



REGLEMENTAREA LEGALA A TERME
NULUI DE VALABILITATE

• Concept. Legea nr. 42/1975 cu pri
vire la producția bunurilor alimentare 
instituie — la nivel de lege — termenul 
de valabilitate. Socotim că este o măsură 
binevenită deoarece în acest mod și pe 
această cale se stabilește o mai mare 
răspundere în ceea ce privește calitatea 
produselor alimentare.

Este de făcut precizarea că termenul 
de valabilitate a unui produs alimentar 
este conceput de legiuitor și instituit în 
mod cu totul deosebit de termenul de 
garanție a produsului. Art. 16, alin, final 
din Legea nr. 42/1975 cuprinde definiția 
termenului de valabilitate- Prin termen 
de valabilitate, legea înțelege perioada li
mită de consum în care bunul alimentar 
conservat, depozitat și transportat în 
comdiții corespunzătoare, trebuie să-și 
mențină nemodifiicate caracteristicile de 
calitate înscrise în standardul de stat sau 
în norma internă. Altfel spus, termenul 
de valabilitate desemnează perioada în 
care un produs alimentar își menține 
nealterate calitățile sale stabilite inițial 
în documentația tehnică de calitate (stas 
sau normă internă).

Termenul de valabilitate este propriu 
și specific produselor alimentare conser
vate. El se prevede în mod obligatoriu în 
standardele de stat sau în normele in
terne, după caz (art. 16 alin. 2).

• Efecte. Unitatea producătoare răs
punde pentru viciile ascunse ale bunului 
alimentar conservat în întreaga perioadă 
de Valabilitate, chiar după expirarea ter
menului de garanție (art. 16 alin, final). 
Prevederea citată impune anumite pre
cizări :

— răspunderea producătorului este 
circumscrisă numai cu privire la viciile 
ascunse ;

— deși legea nu prevede, totuși, trebu
ie admis că răspunderea furnizorului, în 
aceste situlații, funcționează numai în ca
zul în care nu se reține culpa organiza
ției de transport sau a unității benefici
are, după caz. Nu se poate considera că 
în astfel de situații, celelalte unități — 
deși culpabile — sînt exonerate de răs
pundere. O asemenea susținere ar fi cu 
totul contrară principiilor fundamentale 
ale responsabilității. Pornind de la aceste 
considerente se impune precizarea că 
prezumția de culpă stabilită de lege în 
sarcina unității furnizoare, prevăzută de 

art. 16 alin. 3, nu este absolută, ci relati
vă, fiind deci îngăduită dovada culpei 
celorlalte unități.

în conformitate cu prevederea cuprinsă 
în art. 18 alin. 1 din lege, livrarea produ
selor alimentare conservate de la între
prinderile comerciale cu ridicata la re
țeaua cu amănuntul se va face în ordi
nea vechimii, dar în nici un caz nu se 
va depăși perioada de două treimi din 
termenul de valabilitate- Unitățile benefi
ciare pot refuza bunurile alimentare ne
livrate în termenul de mai sus.

Potrivit art. 20 alin. 1 din lege, bunu
rile alimentare conservate vor fi recep
ționate și depozitate pe loturi, în ordinea 
datei de fabricație, instituindu-se în acest 
scop o evidență operativă, pe termene de 
valabilitate, astfel ca livrările și desface
rea prin magazine să se facă în ordinea 
vechimii.

Conform art. 21 din lege, unitățile co
merciale cu ridicata și cele cu amănun
tul, sînt obligate a asigura desfacerea bu
nurilor alimentare conservate în cadrul 
termenului de valabilitate.

• Răspunderi și sancțiuni. Constituie 
contravenție și se sancționează cu amen
dă de la 500—2000 lei, următoarele fapte:

— neluarea măsurilor de către produ
cători pentru a preîntâmpina crearea de 
stocuri de bunuri alimentare fără desfa
cere asigurată, care pot conduce la de
pășirea termenului de valabilitate ;

— încălcarea prevederilor art. 31 și 22 
din lege.

De la sine înțeles că, în cazul în care, 
datorită acestor încălcări unitățile suferă 
prejudicii, persoanele vinovate sînt obli
gate a le despăgubi. Unitățile își vor va
lorifica dreptul lor de creanță prin emi
terea, în condițiile legii, a deciziei de 
imputare în sarcina persoanelor vinovate, 
dacă fapta lor nu constituie infracțiune.

Dr. C. JORNESCU

RĂSPUNDEREA PENTRU ALEGEREA 
UNEI PERSOANE 

NECORESPUNZATOARE

în dreptul muncii, răspunderea materi
ală a persoanelor încadrate este emina
mente personală, în sensul că cel în 
cauză are a răspunde numai pentru fap
tele sale (acțiune sau omisiune). în afară 
de prevederea cuprinsă în art. 26 din Le
gea nr. 2211969 care creează o prezumție 
absolută de culpă în sarcina fostului ges

tionar, dispoziție care — datorită acestui 
procedeu — stabilește o răspundere cvasi - 
obiectivă a acestuia din urmă, nici o altă 
prevedere legală nu instituie o răspun
dere obiectivă în dreptul muncii. De re
gulă, în toate celelalte cazuri, persoanele 
încadrate răspund material .pentru faptele 
lor legate direct și nemijlocit de gestiu
nea bunurilor ori valorilor sau de neîn- 
depli.nirea unor sarcini personale de ser
viciu. Sînt însă și unele situații prevăzute 
în diverse acte normative în care se sta
bilește răspunderea anumitor persoane, nu 
pentru pierderi materiale cauzate direct 
și nici pentru neexecutarea unor sarcini 
proprii de serviciu, ci pentru faptele altor 
persoane, pe care le-au desemnat în anu
mite funcții. Spre a evita o confuzie în 
baza căreia s-ar putea acredita părerea 
că în situațiile la care ne vom referi mai 
jos, legea instituie o răspundere obiectivă, 
facem de la început precizarea că în 
aceste cazuri răspunderea celor în cauză 
nu se naște ca urmare a faptelor altor 
persoane, ci pentru motivul că au desem
nat astfel de persoane necorespunzătoare 
în funcțiile respective. Asistăm la aplicarea 
corespunzătoare în dreptul muncii a prin
cipiului cuprins în art. 1000 alin. 3 din 
Codul civil în virtutea căreia au a răs
punde comitenții și stăpînii pentru preju
diciul cauzat de servitoriiiși prepușii lor 
în funcțiile ce li s-au încredințat. Răs
punderea comitenților se întemeiază pe 
faptul că au făcut o alegere greșită, de- 
semnînd în anumite funcții persoane ne
corespunzătoare. Este cunoscuta culpă în 
elligendo.

• Art. 7 alin. 2 din Decretul nr. 282/ 
1973, prevede că răspund conducătorul 
unității, precum și șeful compartimentu
lui C.T.C. pentru întocmirea necorespun
zătoare a certificatului de calitate și în 
situația în care au delegat altor persoane 
dreptul de a semna acest document. Dis
poziția legală citată nu instituie o răs
pundere obiectivă în sarcina conducăto
rului unității și șefului compartimentu
lui C.T.C., aceștia neavînd a răspunde 
pentru fapta celor desemnați a semna 
certificatul de calitate, ci pentru motivul 
că au făcut o alegere greșită, încredin
țând asemenea sarcini unei persoane ne
corespunzătoare. Este, așa cum am ară
tat, o aplicare specifică în dreptul mun
cii a unui principiu al dreptului civil.

• în nota de la finele anexei IV a 
Legii nr. 57/1974, capitolul VII, se prevede 
că șefii de magazine, unități de alimen
tație publică și lucrătorii gestionari de 
la punctele comerciale și de alimentație 
publică — cu acordul colectivului în ca-
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zuil gestiunii colective — pot utiliza per
sonal pentru activități temporare sau 
ocazionale. Răspunderea gestionară pen
tru mărfurile încredințate acestui perso
nal revine șefului de magazin sau de 
unitate, lucrătorului gestionar sau colec
tivului, în cazul gestiunilor colective.

Și în situațiile vizate de texlt răspunde
rea materială a celor care utilizează per
sonal sezonier sau ocazional nu derivă 
din faptul că ar fi pricinuit pagube 
unității prin fapta lor personală, ori 
pentru fapta altora, ci datorită împreju
rării că au ales persoane necorespunză- 
toare pentru sarcinile încredințate.

J. COSTIN

RETRIBUȚIA PENSIONARILOR

Reîncadrarea pensionarilor se poate fa
ce, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
112/1971, în ce privește condițiile de stu
dii și vechime în specialitate (meserie).

Retribuția acestui personal se stabilește 
ținând seama de categoria tarifară (me
seria) sau funcția ce urmează să ocupe, 
potrivit rețelelor tarifare, respectiv no
menclatoarelor de funcții utilizate în uni
tatea unde lucrează.

în Legea nr. 57/1974 privind retribuirea 
după cantitatea și calitatea muncii, (art. 
200 aliin (2) și (3) lit. a) s-a prevăzut că 
pensionarii se retriibuie, la reîncadrare, la 
nivelul de bază, prevăzut la categoriile 
tarifare sau funcțiile în care se reînca
drează. După o perioadă de 30—90 de 
zile de la reîncadrarea lor, cît timp au 
fost retribuiți la nivelul de bază, pensio
narilor în cauză li se pot stabili noi în
cadrări pe trepte de retribuire sau gra
dații — ținîndu-ise seama de categoria 
tarifară avută sau de funcția ocupată an
terior precum și de nivelul de retribuire 
al acestora. Această încadrare trebuie să 
se bazeze pe verificarea calităților și ap
titudinilor lor profesionale și să aibă în 
vedere asigurarea unei juste corelări cu 
retribuția restului personailuilui din uni
tate, cu aceleași funcții sau cu funcții si
milare.

Posibilitatea reîncadrării pe trepte de 
retribuire, respectiv pe gradații a pensio
narilor nu constituie o obligație pentru 
organul de conducere colectivă a unității, 
această reîncadrare fiind condiționată și 
de existența fondului suplimentar de re
tribuire necesar.

întrucât legea nu distinge, reglementa
rea sus-menționată se aplică atât pensio
narilor pentru limită de vîrstă, reînca

drați cu contracte pe durată nedetermi
nată sau determinată, după caz.

Pensionarii menținuți în muncă, după 
pensionare (de invaliditate de gr. III sau 
care au cerut pensionarea pentru limită 
dte vîrstă) au, în continuare, retribuția 
avută înainte de pensionare, întrucît — 
în asemenea cazuri — nu intervine des
facerea contractului de muncă inițial.

ION STOIAN

SOLUȚII ARBITRALE
$1 JUDECĂTOREȘTI

DATA DE LA CARE DATOREAZĂ C.F R. 
PENALITĂȚI PENTRU SUMELE 

ÎNCASATE NEJUSTIFICAT

Pentru încasarea nejustificată a unor 
sume cu titlu de taxe de locație, C.F.R. 
datorează penalitățile prevăzute de art. 
1 lit. h din H.C.M. nr. 306'1970. Aceste 
penalități nu se datorează din momen
tul în care a avut loc încasarea, ci de 
la data formulării reclamației adminis
trative însoțită de actele prevăzute de 
dispozițiile art. 84 din Regulamentul de 
transport. (Decizia P.A-S. nr. 330841974).

CONDIȚIILE ÎN CARE COMANDA 
EXECUTATĂ NU ARE VALOAREA 

UNUI CONTRACT

Deși în comandă s-a prevăzut ca li
vrarea să aibă loc la 16 iunie 1973, în 
realitate, livrările s-au efectuat la 4 oc
tombrie și 1 noiembrie 1973. în atare si
tuație, nu se poate reține existența unei 
comenzi urmate de executare în sensul 
dispozițiilor art. 3 alin, ultim din Legea 
nr. 71/1969. Comanda executată în ase
menea condiții nu are valoarea unui 
contract încheiat. (Decizia P.A.S. nr. 
3293/1974).

DATA LA CARE SE NAȘTE DREPTUL 
LA ACȚIUNE PRIVIND PLATA 
CONTRAVALORII LUCRĂRILOR

DE PROIECTARE SISTATE

La 4 februarie 1972, pîrîta-beneficiară a 
comunicat reclamantului-proiectant că re
nunță la proiectul contractat cerînd, tot
odată, sistarea imediată a lucrărilor.

Conform art. 7 din Decretul nr. 167/ 
1958, prescripția începe să curgă de la 
data cînd se naște dreptul la acțiune. în 
speță, dreptul la acțiune s-a născut la 
data cînd pîrîta a sistat execuția docu
mentației, deoarece la această dată re
clamantul avea posibilitatea și obligația să 
evalueze valoarea documentației pe care 
a elaborat-o și să solicite — folosind mo

durile prevăzute de lege — prețul res
pectivei documentații. Drept urmare nu 
se poate considera că dreptul la acțiune 
s-a născut și prescripția a început să 
curgă la 22 noiembrie 1972 cînd s-a 
încheiat procesul verbal de constatare a 
execuției lucrării ori la 15 decembrie 
1972 cînd a devenit scadentă factura e- 
misă de reclamantă. (Decizia P.A.S. nr. 
3275/1974).

RĂSPUNDEREA EXPEDITORILOR 
PENTRU ANULAREA PLANULUI 

OPERATIV DE TRANSPORT

Anularea din planul operativ de trans
port a tonajului planificat pentru un ex
peditor s-a datorat sistării livrărilor 
cerute de către beneficiarii-destinatari. 
Planul operativ de transport fiind însă 
încheiat cu expeditorul, răspunderea 
pentru nerealizarea lui la nivelul pla
nificat revine acestuia iar nu unităților 
destinatare. în măsura în care destina
tarii sînt culpabili de nerealizarea pla
nului operativ de transport, expeditorii 
sînt în drept a se regresa împotriva lor, 
solicitînd cu titlu de daune penalitățile 
achitate cărăușului. (Decizia P.A.S. nr. 
3267/1974).

INADMISIBILITATEA STABILIRII 
UNOR CAUZE CONTRACTUALE SUB 

CONDIȚIE

Organele tutelare ale părților, rezol
vând neînțelegerile precontractuale, au 
stabilit că termenul de livrare va fi la 
„30 zile de la intrarea materiei prime din 
import".

O astfel de clauză contractuală — 
stabilită sub condiție — este nulă, în
trucît în contractele economice nu pot 
figura decît obligații ferme și certe. Drept 
urmare, față de nulitatea clauzei de mai 
sus, contractul este lipsit de un termen 
de livrare fixat pe dată calendaristică, 
astfel că răspunderea unității furnizoare 
pentru neîndeplinirea obligației de livrare 
se impune a fi analizată în raport cu 
finele trimestrului în care trebuiau efec
tuate livrările conform sarcinii de plan. 
(Decizia P.A.S. nr. 3258/1974).

OBLIGAȚIILE ÎNTREPRINDERII DE 
COMERȚ EXTERIOR COMISIONARE

Importul fiind realizat în condițiile 
contractului economic de comerț exterior 
pe bază de comision, potrivit art. 24 din 
Legea nr. 1/1971, întreprinderea speciali
zată de comerț exterior avea obligația să 
ia toate măsurile și să depună toate di- 
ligențele nu numai de a încheia con-
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tractul extern, dar și de a determina exe
cutarea acestui contract în condițiile sta
bilite, urmărind pe parcurs, modul în 
care are loc executarea, stăruind ca par
tenerul extern să-și respecte întocmai o- 
bligațiile și valorificînd împotriva lui 
toate drepturile ce i le conferă puterea 
obligatorie a contractului încheiat. (Deci
zia P.A.S, nr. 3241/1974).

CONSECINȚELE TRIMITERII 
PRODUSELOR LA EXPOZIȚIE

Pentru a justifica neîndeplinirea obli
gațiilor sale de livrare, unitatea furni
zoare a invocat faptul că produsele con
tractate au fost executate în termen, dar 
fiind prezentate în cadrul unei expoziții 
organizate în străinătate, au fost înapo
iate cu întîrziere, ceea ce a determinat 
imposibilitatea respectării termenului de 
livrare convenit cu unitatea beneficiară.

Această împrejurare nu constituie o 
cauză exoneratoare de răspundere, în- 
trucît îndeplinirea unei obligații de na
tura celei invocate nu justifică nerespec- 
tarea obligațiilor contractuale asumate 
față de unitățile beneficiare interne. (De
cizia P.A.S. nr. 3204/1974).

H. M.

• ION ZAMFIR, Pitești — Art. 68 din 
Legea nr. 1(2/19711 prevede posibilitatea 
menținerii în funcțiile ocupate la 31 de
cembrie 1971, a persoanelor care nu în
deplinesc condițiile de studii prevăzute 
în indicatoarele de studii și vechime, dar 
care, potrivit normelor legale, au avut 
aprobarea de a ocupa funcțiile respective.

Dacă persoanele în cauză au fost tre
cute ulterior aplicării legii sus-menționate 
în funcții inferioare, nu pot fi numite, 
mai tîrziu în funcțiile deținute înainte 
de aplicarea Legii 12/1971 sau în funcții 
echivalente, fără îndeplinirea condițiilor 
legale în vigoare, privind studiile și ve
chimea în specialitate.

• COMITETUL SINDICAL INSPEC
TORATUL SILVIC SALAJ — Legea nr. 
57/1974 și H.C.M. nr. 69/1975, stabilind 
condițiile de acordare integrală a retri
buției tarifare, prevăd cele referitoare la 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de- 
curgînd din planul unității, fie cele re
feritoare la îndeplinirea sarcinilor pro
prii. Din cele relatate în scrisoarea dv. 
rezultă că pentru personalul subunității 
întreprinderii, la care indicatorii de plan 
se urmăresc la nivelul întregii întreprin

deri, nu este posibilă aplicarea condiții
lor referitoare la îndeplinirea indicatori
lor în cadrul subunității, deoarece — pe 
total întreprindere — acești indicatori se 
realizează.

Conducerea unității are însă posibili
tatea analizării atente a modului de rea
lizare a sarcinilor proprii ale personalu
lui subunității și în funcție de constatări, 
are dreptul să diminueze retribuția tari
fară a celor care nu și-au îndeplinit, în 
mod corespunzător sarcinile ce le-au 
revenit

• MARIN NENTU. Oradea — La in
dicatorii decurgînd din planul unității, 
în funcție de care se acordă adaosul la 
retribuție sau se diminuează retribuția 
tarifară, nu se poate ține seama de rea
lizările obținute prin devansare. Potrivit 
prevederilor alin. 2 de la pt. 12 din anexa 
3 la H.C.M. nr. 69/1975, numai în situația 
în care acordarea retribuției tarifare este 
condiționată de realizarea unor indica
tori de plan la care nu este posibil sau 
nu este justificat să se acorde adaos, re
tribuția tarifară se acordă integral, și în 
lunile sau trimestrele în care nu s-au 
realizat aceste sarcini, însă cumulat de la 
începutul anului sînt realizate, fiind în
deplinite, prin devansare.

• ION ENE, Craiova — în situații în 
care, prin efectul legii, s-au modificat cu 
1—2 clase de retribuire — retribuțiile 
tarifare ale unor funcții, ca urmare a 
aplicării Legii nr. 57 1974, se aplică, de 
regulă, prevederile art. 33(4) din lege, 
respectiv se asigură menținerea gradației 
avute. în unele situații, conducerea uni
tății va putea însă proceda conform celor 
stabilite pentru personalul trecut pe 
funcții cu nivele de retribuire superioară, 
în sensul încadrării acestora pînă cel 
mult la nivelul gradației avute. La stabi
lirea gradației se mai are în vedere atît 
calitățile personale, cît și necesitatea u- 
nei cît mai juste corelări a retribuțiilor.

• MARIA NEGUȚ, Constanța — Nu 
există nici o contradicție între prevede
rile art. 158 din Codul Muncii care pre
văd că femeile care au copii în vîrstă 
de pînă la 6 ani, pe care îi îngrijesc, 
pot lucra 1/2 normă, dacă nu benefi
ciază de creșe sau cămine, în calculul 
vechimii considerîndu-se că au lucrat cu 
o normă întreagă, și prevederile art. 
200 (z) din Legea 57/1974 care se referă 
nu la vechimea în muncă, ci la condițiile 
de retribuire a muncii, persoanelor care 
au întrerupt activitatea din motive ce nu 
le sînt imputabile, inclusiv a mamelor 
care au întrerupt activitatea retribuită 
în vederea creșterii și îngrijirii copiilor 
în vîrstă de pînă la 7 ani.

0 NICOLAE VASILESCU, București 
— Potrivit art. 30 (z) din legea retri
buirii, la încadrarea în funcții de condu
cere, la care se acordă și indemnizații, 
se stabilește indemnizația în cuantum 
minim. La promovarea personalului, de 
la o funcție de conducere la alta, Ime
diat superioară, se stabilește o indemni
zație mai mare cu 5% față de aceea avută 
anterior. Indemnizația de conducere se 
poate majora treptat, ținîndu-se seama 
de calitățile personale și de vechimea în 
funcția de conducere. Indemnizații re- 
prezentînd peste 90% din indemnizația 
cea mai mare se pot acorda la cel mult 
25% din numărul cadrelor cu aceleași 
funcții sau cu funcții echivalente.

Odată cu aplicarea retribuției majo
rate, față de prevederile legale sus-men- 
ționate, numărul celor care pot beneficia 
de indemnizație, spre limita maximă, nu 
poate depăși 25%.

• ION MARINESCU — Focșani. Trans
ferul în interesul serviciului presupune 
nu numai acordul unității de la care 
personalul se transferă, ci și aprobarea 
organului ierarhic al acestuia. Neavînd 
această aprobare nu puteți fi considerat 
ca fiind transferat în interesul serviciu
lui. în mod cor-ect unitatea unde ați lu
crat v-a dat acordul pentru transfera
rea la cerere. Atunci cînd v-ați încadrat 
la organizația unde ați fost transferat, 
trebuia să verificați condițiile în care are 
loc transferul. Chiar dacă vă adresați in
stanțelor jurisdicționale de muncă, nu eote 
posibil să se modifice natura transferu
lui în sensul solicitat. în consecință, ve
chimea dv. în muncă s-a întrerupt.

• ÎNTREPRINDEREA MECANICA A 
AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALI
MENTARE, NĂVODARI — Pensionarul 
de invaliditate de gr. III care o perioa
dă de timp nu lucrează, are dreptul ca 
la reîncadrarea în muncă în termen de 
cel mult 90 de zile de la data încetării 
pensionării, să fie considerat 'că și-a păs
trat vechimea neîntreruptă în aceeași 
unitate, astfel cum se prevede la art. 9 
din Legea nr. 1/1970. Pensionarul în cauză 
își păstrează acest drept și în situația 
relatată de dv. și anume cînd, fiind pen
sionar de invaliditate de gr. III, a lucrat 
o perioadă de 6 luni la o altă întreprin
dere, după care — la cerere — i s-a 
desfăcut contractul de muncă.

La calculul vechimii neîntrerupte în 
aceeași unitate, în vederea acordării spo
rului de retribuție, perioadele nelucrate 
nu se iau în considerare.

• SEVER POP, Mediaș — Funcția de 
consilier juridic, după aprobarea Decretu
lui 162/1973, se consideră exclusiv funcție
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