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/N ATENUA C/T/TOR/tORf
Redacția revistei noastre mai primește comenzi, pină ta 

10 februarie a. c. pentru următoarele lucrări:

• VÎNZAREA COMERCIALĂ INTERNAȚIONALĂ

• COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ

• ACTIVITATEA FINANCIARĂ - CONTROLUL ECONOMIC

• CONTRACTELE ECONOMICE ÎN ACTIVITATEA COMER 
CIALĂ A ÎNTREPRINDERII

• RETRIBUIREA MUNCII

Fiecare volum costă 20 lei, comenzile urmind să fie 
onorate ramburs, in ordinea primirii lor și in limita 
stocurilor disponibile

Adresa noastră : „REVISTA ECONOMICĂ", București 
22, Calea Dorobanți, 25

ÎNTREPRINDEREA de construcții metalice 
BOCȘA*»

Str. Uzinei nr 1

Județul Caraș Severin

Execută prompt, pe bază de comandă 
fără repartizație, flanșe, intr-o gamă largă 
de dimensiuni, din tablă de grosimi diferite



— Ventilator centrifugal tip 
3151003 V. 454/022, poz. de 
montaj 3 cu motor de 18,5 
Kw, 3 000 t/m. bac. 40

— Motoare electrice 0,55 Kw, 
1 500 t/m, 2/3, cu talpă 
IP54 buc. 30

— idem 7,5 ț<w, 1 500 t/m,
380 V cu talpă IP5-1 
buc. 150

— idem 15 Kw, 1 00!) t/m, 
3/6, cu talpă IP54 buc. 80

— Reductoare viteză 180/6,3 
buc. 150

— idem l.BH—16 dr. buc. 5

— Alexoare cilindrice de 
mină STAS 1263 0 17 
buc. 12

— idem 0 23 buc. 13

— idem 0 25 buc. 12

— idem 0 27 buc. 6

— idem 0 30 buc. 12

— idem 0 44 buc. 9

— idem 0 21 buc. 8

— idem 0 27 buc. 10

— idem de mașină STAS 
1265 0 12 buc. 7

— idem 0 15 buc- 8

— idem 0 16 buc. 19

— idem 0 25 buc. 15

— idem 0 28 buc. 15

— idem reglabile eu placă
STAS 5713 37—45 buc. 5

— idem 31,5 buc. 1

idem 45—55 buc. 5

— Burghii spirale cil. scurte 
STAS 573 0 10.5 buc. 80

— idem 0 12,5 buc. 50

— idem 0 7 buc. 110

— idem 0 8 buc. 90

— idem 0 9,7 buc. 30

— idem lungi STAS 574
07 buc. 30

— idem 0 9 bac. 35

— idem 0 15 buc. 30

— idem cu coadă conică
STAS 575 0 7 mm buc. 225

— idem 0 7,5 buc. 150

— idem 0 8,7 buc. 10

— idem 0 9 buc. 180

— idem 0 9,2 buc. 80

— idem 0 9.5 buc. 350

— idem 0 8,5 buc. 20

— idem 0 13 buc. 80 

— idem 0 16 buc. 120

— Vîrfuri rotative C.M. 6 
buc. 14

— Ciocane tinichigiu cu c .a- 
dă buc. 6

— Chei inelare duble 14X15 
buc. 218

— idem SX9 buc. 17

— idem 20X22 buc. 10

— idem 24X24 buc. 10

— idem 32X36 buc. 18

— Chei reglabile cu role
22 mm buc. 3

— idem 27 mm buc. 3

— Chei inelare 30X32
buc. 15

— idem tubulare duble 
10X12 buc. 44

— idem 19x22 buc. 26 

— idem 30X32 buc. 80

— idem combinate 8 mm 
buc. 57

— idem 11 mm buc. 10 

— idem 14 mm buc. 47 

— idem 17 mm buc. 33 

— idem 19 mm buc. 41 

— idem 22 mm buc. 30 

— idem 27 mm buc. 5

— Chei franceze L. 280 
buc. 14

— idem L. 250 buc. 25 

— idem L. 300 buc. 10

— Chei inelare duble 10X11 
buc. 203

— idem 12X13 buc. 37

— Cuțite strung vidia S. 6376
20X20 buc. 150

— idem S. 6378 25X16
buc. 100

— idem S. 6376 32X32
buc. 118

— idem S. 6376 40X40
buc. 50

— Clește patent L. 180 
buc. 80

— idem L. 160 buc. 75

— idem I,. 200 buc. 52

— Clește SIKO L. 200 
buc. 10

— Clește țevi gură înclinată 
buc. 20

— Foarfece tablă buc. 5

— Foarfece universala 
buc. 24

— Clește vîrf întors buc. 28

— Clește vîrf lat buc. 41

— Clește vîrf semirotund 
buc. 36

— Clește tăiat țevi buc. 14

— Clește vîrf rotund buc. 50

— Clește tăiat sîrmă L. 160 
buc. 75

— Daltă lăcătuși L. 125 
buc. 53

— idem cruce L. 209 
buc. 132

— Coarbe simple buc. 18

— Lanțete 1—5 buc. 175

— Mașini de găurit de mină
buc. 2

— Clupe filetat țevi 3“ 
buc. 2

— idem 4“ buc. 1

— Pietre de polizor cilindri
ce STAS 601 150X50 X25 
buc. 19

— idem 300X30X30 buc. 4 

— idem 300X50X127 buc. 36 

— idem 300X50X127 buc. 6 

— idem 300X30X127 buc. 29

— idem 300X40X40 gr. 40 M 
buc. 21

— idem 350X40X127 21/10 N 
buc. 15

— idem 350X50X127 gr. 40 M 
buc. 20

— idem 500X80X203 buc. 4

— idem 350X50X127 buc. 40

— idem 500X80X203 25 M 
buc. 10

— idem 800X60X60 80 K +
125 Q buc. 5

— idem 600X60X60 buc. 4

— idem biax STAS 915
buc. 300 

4

— Plăcuțe metal dur 8K3
SI SNMG buc- 231

— idem 8K4 SI SNMG 
buc. 370

- idem 8K12 SI SNMG 
buc. 100

— idem 8K13 K1OII1 
buc. 100

— idem 8K15 KL5 274—1 
buc. 100

— idem 8K54 K10 SNMA 
buc. 300

— idem 8K55 K10 12.04.12 
buc. 650

— idem 8K57 klO TNUN 
buc. 165

— idem 8K76 P. 10 TNUN 
buc. 190

— idem 8K81 k 15 SNMA 
buc. 950

— Burghiu spiral 30 buc. 6

— Burghiu spiral 15 buc. 3

— idem 28 buc. 2 

— idem 27,5 buc. 1 

— idem 22 buc. 4 

— idem 26 buc. 2 

— Burghiu lemn 8 buc. 3 

— idem 26 buc. 4 

— idem 20 buc. 1 

— idem 28 buc. 5 

— idem spiral 46,5 buc. 2

— idem 47,5 buc. 1

— idem normal 26 buc. 9



— idem spiral 38,5 buc. 2

— idem 28 buc. 2

— idem 30.5 buc. 1

— idem 18 buc. 5

— idem 15 buc. 2

— idem 9 buc. 1

— idem 10,5 buc. 4

— idem 7,5 buc. 130

— idem 7,5 buc. 17

— idem 16 buc. 4

— idem 8,1 buc. 11

— idem 15,4 buc. 7

— idem 9 buc. 6

— Perii spirale buc. 7

— Pietre polizor 280—25 
buc. 5

— idem 150X10—20 buc. 6

— Pînză 600—10 buc. 8

— Pînză 700—10 buc. 7

— Pînză 800—10 buc. 10

— Pînză circular 650—32 
buc. 2

— Pietre polizor 50—30—15 
buc. 5

tîWCȚIf • INSTALAȚII 
HfCIRICF

— Becuri el- 220'300 W 
buc. 500

— Corpuri floresc. 3X40 
buc. 37

— idem 1X40 buc. 15

— idem CK—CIA 3X65 
buc. 75

— Tub el. ectron. 1,3X30 
buc. 3

— CFSMl 2X10 cu pîlnie 
buc. 24

— Becuri el. 24/1 W buc. 100

— idem BVA 40 buc. 5

— Element sig. IFI.63.A
buc. 2 500

— Soclu sig. LS.60.A buc. 50

— Soclu sig. LFI.63.A 
buc. 500

— idem LS.100.A buc. 29

— Capac sig. 63.A buc. 630

— Patroane fuz. MPR.100.A 
buc. 60

— Patroane MPR 125 A/500
V buc. 59

— Clopot pod rulant sonerie 
polarizată 380 V buc. 2

— Soclu sig. LFI. 100 buc. 25

— Conductori el. FR. 6 mm
ml. 1 200

— Cablu MCG 4X6 ml. 1 509

— Conductori AFJ 50 mm 
ml. 70

— Cablu TCLM 7X0.20 
ml. 500

— Cablu FAC 2X6 ml. 101

— Cablu MCG 3X4 ml. 2449

— Conducători TL. 24 16X
0,20 ml. 530

— întrerup. PT. stas 1365 
buc. 600

— Dulie oblică perete buc. 33

— Glob cu filet 0 200
buc. 33

— Bobină AC 3, 24 V/40 A 
buc. 2

— Bobină mignon buc. 190

— întrerupător MA 3 200 A 
buc. 5

— Conectori 16 mm buc. 550

— idem 50 mm buc. 15

— Comutator C 160.44.00.24—
9760 buc. 4

— Priză III/2 10 A buc. 100

— Stecher III/380 buc. 100

— TSA 63 A buc. 15

— Comutatori stea triunghi
63 A buc. 40

— Controliere cu came buc. 1

— R. 13 4X4 cu releu 380 V 
buc. 14

— Transf. 1609 A 220/380 V
buc. 2

— idem TMA 24/220 —63 A
ebonită buc. 30

— Dispoz. electr, semnaliz.
buc. 1

— TCA 10/380 V buc. 40

— TSA 30/20—25 buc. 80

— TMA 250/380/24 A buc. 10

— TCA 6 A 380 V buc. 10
— idem 1 buc. 35

— Electromagnet 80 Kgf/cod. 
4410 buc. 1

2
— Descărcat rezistențe de

6kw D.2 buc- 3

— idem 20 kw D.3 buc. 18

— Robinet cu ventil Pn. 16
R.16 buc. 2

— .Argon mc. 10,462

— .Agregat piatră constr.
kg. 4200

— Alcoli grași kg. 420

— Hexa tehnică kg. 400

— Nisip cuarțos kg. 6000

— idem kg. 10500

— idem kg. 27150

— Talc kg. 294

— Cruce neagră 3/8 buc. 8

— idem 1 buc. 9

— Curbe negre 3/4 buc. 4 — idem 2 buc. 30

— Curbe guler 3/4 buc. 26 

— Contact, cisternă buc. 10

— Cuțite pirghie buc. 10

— Cuțite duble buc. 6 b 

— Cuțite 60 n 1 1120 buc. 6

— Coturi 1 buc. 3

— Coturi negre buc. 60

— Coturi diferite buc. 1

— Cablu forță a, c, mp.
3—95 ml. 100

— Cablu electric ml. 115
— idem 2—1—1/2 buc. 6

— Cruce galvanizată 1 1/4 
buc. 8

— Cruce galvanizată 1 1/2 
buc. 18

— Cruce 3'8 buc- 20

— Cruce 3/4 buc. 25 

— Cruce 1 buc. 30 

— Cruce 1 1/4 buc. 14

— Cruce galvanizată 1 1/2 
buc. 24

— idem 3/8 buc. 28 

— idem 3/4 buc. 31

— idem 1 1/4 buc. 14

— Coturi 2 1/2 buc. 4

— Cruce fontă 480—2
buc. 5

— Curbe gost. 72 buc. 5 

— Conductă sticlă buc. 6 

— Inele cauciuc 75 buc. 38 

— idem 100 buc. 36 

— Izolator vuie I.C. 16 buc. 3

— Mufe galvanizate buc. 5

— Mufe negre 3 buc. 2 

— idem 4 buc. 2

— idem 3—2 1/2 buc. 1

— Mufe reducție 1 3/8 
buc. 5

— idem 2—1 3/4 buc. 5 

— Mufe negre 1 1/2 buc. 6

— Mufe diferite buc. 12 

— Mufe zincate 2 buc. 28 

— Mufe electrice 40 buc. 80

Mlufe PVC 32 buc. 15

— Nituri reducție 3/4—3 1/2 
buc. 15

— idem 1/4 buc. 5

— Reducții galvanizate buc. 6

— Reducții galvanizate 2—3 
buc. 6

— Reducții galvanizate
4—2—1/2 buc. 4

— Redactor negre 1/8—3/8 
buc. 3



— idem 1 1/4—3/8 buc. 20

— idem 7—3/4 buc. 5

— Marsit grafitat M.17 
kg. 145

— NA 2308 buc. 7

— NA 4905 buc. 6670

— idem 2—1 buc- 4
— Perii perete P. P.l buc. 3

— NA 4911 buc. 2
— idem P.2 buc. 15

— Ramificator PVC 50—45 
buc. 4

— NA 4932 buc. 570

— Reductor 4—1 buc. 6

— Robinet cu ventil 100—25 
buc. 2

— Robinet cu 2 căi RSC 
buc. 6

— Robinet reținere cu clape-
— tă 125 buc. 2

— Robinet reținere cu ventil 
buc. 3

— Robinet oval buc. 2

— Robinet ventil buc. 2

— Robinet sing, cu arc 
buc. 1

— Robinet redus 3/4 buc. 1

— Robinet reținere cu cla- 
petă 4630—100 buc. 2

— Robinet vane 8—64 buc. 2

— idem 80—25 buc. 2

— idem 1054—100 buc. 2

— Registre aviz calorifer 
826300 buc. 5

— Pislă neagră P.6 kg. 111

— Șnur azbest grafitat S.4 
kg. 2

— Garnituri cauciuc G.7 buc. 
buc. 15

— idem G.8 buc. 730

CHIMICE • LEMN • HÎRTIE

— Clorură de amoniu Cil
kg. 3

— NAK 25 buc. 20

— NN 3026 K.51 buc. 3'

— NN 3026 KPZ 51 buc. 3

— NUP 205 buc. 2

— NUP 308 buc. 10

— RNA 4928 buc. 80

— RNA 4932 buc. 96

— Arc spiral CRF 20—20-37
buc. 58 800

— idem CRF 20—20. "9
buc. 4 200

— idem CRF 20—4.37 
buc. 2 600

— idem CRF 20—11.33
buc. 2 000

— Carp lagă CRF 20—11.41 
buc. 63

— roată lanț CRF 20—20.61 
buc. 352

— idem CRF 20—20.52 
buc. 346

— Flanșă FM CRF 20—20.34 
buc. 1176

— Suport FM KRN. 02.00.03
buc. 6 000

— idem FM KRN. 02.00.04
buc. 4 000

— Placă FM KRN. 02.00.32
buc. 10 000

— idem FM KRN. 02.00.35
buc. 14 000

— idem FM KRN. 02.00.36
buc. 40 000

— idem FM KRN. 02.00.39
buc. 14 000

— idem FM KRN. 02.00.40
buc. 19 000

— Rulment 6230 R. 86 
buc. 10

— idem 30313—7113 R. 91 
buc. 9

— idem 1309 R. 98 buc. 2

— idem NU 310 R. 102 
buc. 75

— idem 1214 R. 103 
buc. 28

— Rulment 6030 Nj R. 104 
buc. 10

— idem 1213 R. 109 buc. 12

— idem 32211 R. 114 buc. 2

— idem 32320 R. 116 buc. 4

4

l

4

— Robineți reținere 15/4 
buc. 5

— Reducții presiune buc- 2

— Camă FM CRF 20—20.32 
buc. 844

Rulmenți seria :

— E 18 buc. 4
— Lagăr FM CRF 20—20.49 

buc. 1 378

— idem 22314 314 SR R. 117 
buc. 2

— idem 51160 R. 123 
buc. 12

— Robinet cu ventil buc. 8 — 6307 buc. 3700

— 6314 buc. 200
— Lagăr FM CRF 20—20 60 

buc. 673
— idem 32306 R. 125 buc. 1

— 6324J buc. 1

TEXTILE © PIELE 
’ CAUCIUC

— 22322 buc. 13

— 30305 buc. 60

— 30306 buc. 200

— Șaibă specială CRF 20—
4.38 buc- 1190

— Roată lanț CRF 20—20.12 
buc. 6

— idem 22222 R. 127 buc. 16

— idem 6220 R. 132 buc. 14

— idem diferite R. 133 
buc. 26

ÎE — 30309 buc. 150

— idem CRF 20—20.54
buc. 3

— idem 32318 Nu 318 R. 136 
buc. 2

— Garnituri inelare G.6 
buc. 68

— 32219 buc. 10

— 51204 buc. 200

— idem CRF 20—20.26,1 
buc. 302

— idem 1312 R. 137 buc. 2

— Garnituri cauciuc G.ll 
buc. 120

— 51314 buc. 40

— idem CRF 20—20.22.1 
buc. 139

— Rulment 6009 R. 138 
buc- 5

— idem 32208 R. 141 buc. 1

— 51322 buc. 3 — Suport inf. CPPT—4.0200.
16 buc. 210

— idem 6213 R. 146 buc. 86

— idem G. 12 buc. 3 — AS 205 buc. 839

— Inele cauciuc 1.1 buc. 120 — AS 206 buc. 1360
— idem CPPT4—02.00.10 

buc- 100

— idem 23044 k R. 151 buc. 5



idem 6407 R. 153 buc. 4

idem 22222 R. 168 buc. 6

idem 212 R. 169 buc. 2

idem 30320 R. 172 buc. 5

idem N. 320 R. 177 buc. 4

idem 6410 R. 180 buc. 2

idem 52208 R. 192 buc. 5

idem Nu 215 R. 196 
buc. 10

idem 1307—1307 k R. 202
buc. 62

idem 1220 k R. 210 buc. 6

idem nup 380 R. 308
buc. 6

idem 22216 R. 217 buc. 4

idem 1315 gpz R. 223
buc. 5

idem N 304 R. 234 buc. 8

idem 317 R. 235 buc- 10

idem 2304 R. 240 buc. 16

idem 2307 R. 243 buc. 11

idem 32306 R. 251 buc. 3

idem Nu șiu. 220 R. 252 
buc. 10

idem n.j. 217 R. 256
buc. 2

idem 1207 k R. 253 buc. 3

idem Nu 244 R. 257 buc- 4

Rulment 6015 R. 266
buc. 7

idem 7606 R. 273 buc. 10

idem 6324 R. 275 buc. 5 

idem Nu 2311 R. 276 v 
buc. 17 

idem 6322 R. 279 buc. 8 

idem 11307 -1307 R. 282
buc. 6 

idem Nu 228 R. 284 buc. 19 

idem 32305—7605 R. 285
buc. 15 

idem 6018 R. 290 buc. 4 

idem 1207 R. 293 buc. 2

— Rulment Nu p 2210 R. 302 
buc. 2

— idem 2200 R. 308 buc. 8

— idem 6017 R. 309 buc. 4

— idem 2316 R- 310 buc. 3

— idem 6006—106 R. 311 
buc. 2

— idem 1318 R. 312 buc. 8

— idem nu 304 R. 314 
buc. 6

— idem 1305 k R. 317 buc. 6

— idem 51212 R. 319 buc. 3

— idem 1305 R. 320 buc. 4

— idem 1301 R. 321 buc. 4

— idem 22210 R. 324 buc. 6

— idem Nu 309 R. 326 
buc. 15

— idem 1304 R. 329 buc. 4

— idem 1208 k R. 330 buc. 10

— idem a m s 22 R. 332 
buc. 4

— idem 3213 R. 334 buc. 4

— idem 4308 R. 335 buc. 7

— idem 51318 R. 336 buc. 4

— idem 52315 R. 337 buc. 6

— idem 2214 R. 342 buc. 12

— idem 2203 R. 345 buc- 4

— idem 32314 R. 346 buc. 4

— idem 51103 R. 347 buc. 5

— idem 6010 R. 349 buc. 4

— idem Nu 1018 R. 353 
buc. 6

— idem 6230 R. 357 buc. 6

— idem 2200 R. 360 buc. 14

— idem 2212 R. 363 buc. 2

— idem 2302 R. 365 buc. 2

— idem 2303 R. 366 buc. 2

— idem Nu. 409 R. 368 
buc. 6

— idem 2210 R. 386 buc. 10

— idem 407417—4017 R. 388 
buc. 3

— idem 51216 R. 411 buc- 4

■— idem 309 R. 416 buc. 10

— idem 30218 R. 418 buc. 2

— idem 51138 R. 419 buc. 3

— idem 51211 It. 421 buc. 2

— idem na. 1005 R. 429 
buc. 10

— idem 942/35 R. 432 
buc. 10

— idem 30306 R. 435 buc. 8

— idem 1316 k R. 436 buc- 5

— idem 31310 R. 443 buc. 5

— idem nj. 409 R. 448 buc. 4

— idem 31314 R. 449 buc. 4

— idem 224—22224 R. 456 
buc. 1

— Staufere 12 S. 15 buc. 6

— Sifoanc pt. bec S. 38 
buc. 11

— Separatoare cu piston S. 7 
buc. 3

— Aparate condens A. 18 
buc. 1

— Arburi p.c.h 8933 A. 26 
buc. 1

— Aparate ciorinere A. 47 
buc. 1

— Bucșe lotru 65—1251 B. 22 
buc. 5

— Bucșe ghidaj B. 36 buc. 3

— Bucșe 301 -85 B. 44 
buc. 1

— Bucșe 301—85 B. 45 
buc. 3

— Bucșe pentru segmenți
B. 46 buc. 15

— idem p.c.h. 40—16—50239
B. 56 buc. 3

— idem p.c.h. 40—16—19659
B. 57 buc. 2

— idem p.c.h. 65—32—52499 
B. 58 buc. 1

— idem 80—28—19157 B. 66 
buc. 3

— idem p.c.h. 65—32—52439 
B. 73 buc. 2

— Căptușeli acy 6168 C. 56 
buc. 2

— Cuțite 2126 C. 58 buc. 3

— Capăt capac a.c.v- 100—15
C. 72 buc. 4

— idem 80—32 C. 73 buc. 3

— Căptușeli acy 80—5354
C. 83 buc. 4

— idem 80—782 C. 84 buc. 4

— Contact ac 325 C. 85 
buc. 20

— Căptușeli 65—61.68 C. 94 
buc. 10

— Capăt capac ACV 100— 
3705 C. 123 buc. 2

— Direcție Sadu 65—1320
D. 13 buc. 6

— Distancțiere D. 15 buc. 10

— Diuze 483—89 B. 34 
buc. 8

— Diuze 29—16542 D. 36 
buc. 18

— Disc uzură 2892 D. 37 
buc. 58

— Descărcător GSA 6/5 D. 56 
buc. 3

— Flanșe 10—250 F. 10 
buc. 1

— idem 600 F. 23 buc. 2

— Inele distanțiere I. 2 
buc. 2

— întrerupător Ditu 500 I. 23 
buc. 4

— Inele etanșerc 450—406 
I. 18 buc. 20

— Distribuitor aprindere
D. 66 buc. 6 

— Inele etanșere 4173—29
I. 49 buc. 3 

— Lamă de bronz 10736—578
L. 5 buc. 2

— Pompe distribuitor P. 25 
buc. 1

— Pernițe 5059—72 P. 85 
buc. 5

— Presetupe metalice 32
P. 78 buc. 20

idem 6324 R. 294 buc. 1

idem 51307 R. 296 buc. 2

idem 1309 R. 297 buc. 3

idem M. 224 R. 229 
buc. 4

— idem 1310 k—11310 R. 394 
buc. 8

— idem 30213 R. 396 buc. 2 

— idem 51110 R. 405 buc. 6 

— idem 51207 R. 407 buc. 2

— idem p.c.h. B. 92 buc. 2

— Cutii tablă hidrant C. 25 
buc. 20

— Carcasă C. 1. 32—4 C. 45 
buc. 2

— Roată profilată cafe 20
R. 25 buc. 2

— Rotor peh 32—6450 R. 24 
buc- 2
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— Roată din fier 2326 nr. 1 
R. 27 buc. 1

— Roată lanț R. 54 buc. 1

— Roată CRIS 50-943 R. 58 
buc. 6

— Roată lanț 3913—65 R. 59 
buc. 1

— Roată lanț 3913—116—9 
R. 61 buc. 2

— Resort 491—80 R. 93 
buc. 2

— Resort 491—82 R. 95 
buc. 1

— Resort 429—22 R. 96 
buc. 3

— Resort 405—33 R. 119 
buc. 2

— Roți dințate 282—2900
R. 124 buc. 2

— Roată melcată 502—5303 
R. 195 buc. 4

— Teu negru 1 1/4 T. 6 
buc. 15

— idem 1 1/2— 3/4 T. 7 
buc. 18

— idem 1 1/2—1/2 T. 8 
buc. 4

— idem 1 1/2—1 1/4 T. 10 
buc. 10

— idem 2—1/2 T. 11 buc. 5

— idem 2—1 T. 12 buc. 6

— idem 2—1—1/4 T. 13 
buc. 5

— idem 2—1—1/2 T. 14 
buc. 4

— Teu galv. 1 1/2 T. 17 
buc. 7

— idem 2—d/2 T. 18 buc. 8

— idem 4 T. 19 buc. 10

— idem 1 1/2—1/2 T. 23 
buc. 5

— idem 1—1/2—1 1/4 T. 25 
buc. 16

— idem I 1/2—1/2 T. 26 
buc. 2

— idem 3 T. 28 buc. 6

— Teuri negre 1 1/4 T. 29 
buc. 21

— Teuri galv. 2 1/2—1/2
T. 35 buc. 10

— Teu cu holender 6 T. 47 
buc. 10

— Teuri zincate 3/8 T. 82 
buc. 6

— Bucșe filetate B. 53 
buc. 18

— Cămăși uzură 3703 C. 22 
buc. 2

— Discuri 423—18 D. 12 
buc. 2

— Disp. de acționare D. 16 
buc. 10

— Arbore secundar A. 7 
buc. 1

— Arbore primar A. 38 
buc. 1

— Arbore secundar A. 39 
buc. 1

— Arbore melc A. 46 
buc. 1

— Arbore primar A. 54 
buc. 1

— Axuri secundari A. 64 
buc. 2

— Ax tren fix A. 67 buc. 1

— Arbore secundar A. 73 
buc- 1

— Aripă internă stingă
A. 78 buc. 1

— Aripă față lat. SG. A. 85 
buc. 1

— Aripă int. S.G. A. 86 
buc. 1

— Ax secundar A. 113 
buc. 1

— Axe A. 116 buc. 1

— Axe planetare A. 132 
buc. 2

— Ax fuzetă A. 136 
buc. 8

— Ax intermediar A. 137 
buc. 2

— Arc spate A. 151 
buc. 2

— Arbore flexibil A. 175 
buc. 10

— Balansiere B. 6 buc. 4

— Bobină stator electric
B. 9 buc. 2

— Bucșe B. 15 buc. 4

— Bară direcție B. 26 
buc. 1

— Bobină stator dinam B-30 
buc. 8

— Baie ulei B. 48 buc. 1

— Bulon cercel arc față
B. 64 buc. 9

— Bobină stator dinam B. 91 
buc. 11

— Bolț B. 136 buc. 30

— Bucșe B. 137 buc. 16

— Bară direcție B. 138 
buc. 4

— Bobină stator dinam B. 92 
buc. 6

— Bloc motor conf. in atelie 
B. 164 buc. 1

— Cilindri supape evacuare
C. 44 buc. 60

— Coroană diferențială C. 61 
buc. 1

— Cuzineți bielă C. 124 
buc. 10

— Cutie viteză B C. 197 
buc. 1

— Cilindru frină C. 201 
buc. 6

— Cilindru hidaulic C. 217 
buc. 2

— Disc Ambreaj D. 8
buc. 22

— Diafragmă servo D. 15 
buc. 10

— Foi arc spate F. 1 buc. 13

— Foi arc față 1 F. 2 buc. 12

— Fulie arbore cotit F. 21 
buc. 4

— Fuzetă dr. stg. F. 23 
buc. 2

— Fuzetă F. 25 buc. 2

— Foi arc 2 spate F. 54 
buc. 4

— Foi arc 1 spate F. 55 
buc. 4

— Foi 1 arc față-spate F. 74 
buc. 20

— Foi 2 arc față F. 75 
buc. 10

— Foi 1 spate F. 76 buc. 10

— Garnituri evacuare G. 22 
buc. 100

— Ghid supapă G. 98 
buc. 30

— Membrană frină mină
M. 3 buc. 20 

— Pinion arbore intr. vit. 4
P. 25 buc. 6

— Pinion planetară P. 39 
buc. 6

Piston cilindru față P. 45 
buc. 2

— Pompe hidraulice P. 77 
buc. 4

— Pompe amorsare P. 136 
buc. 3

— Pinion arbore sec. vit. II 
P. 146 buc. 6

— Pompă ulei P. 153 
buc. 2

— Pinion viteză I P. 163 
buc. 4

— Răcitor R. 31 buc. 1

— Ridicător hidraulic R. 37 
buc. 1

— Roată cutie viteză R. 43 
buc. 2

— Robinet cu 3 cai R. 88 
buc. 3

— Robinet frină remorcă 
R. 91 buc. 2

— Sincron S. 66 buc. 3

— Stecher frină S. 97 buc. 6

— Saboți I S. 172 buc. 6

— Saboți II S. 173 buc. 6

— Simering 105X125X12
S. 188 buc. 25 

— Simering 110X130x13
S. 189 buc. 15 

— Diuze porț. ap. sudură
D. 17 buc. 36

— Ecluze rotative E. 5 
buc- 1

— Electrozi PVC 0 3X1000
E. 7 buc. 50

— Pladbandă inox 80X2
P. 46 ml. 55

— Brățări coasă B. 1 buc. 8

— Bidoane petrol lampant
B. 2 buc. 1

— Ciocan 1 kg C. 1 buc. 6

— Cheie tubulară 24/27
C. 6 buc. 3 

— Capete pat C. 7 buc. 2

— Cuier vestiar C. 8 buc. 2

— Manometru tub oxigen
M. 1 buc. 8 

— Răngi de fier R. 1 Buc. 2 

— Taburel stejar T. 2 buc. 1



RAPORTUL BALANȚE MATERIALE — 
CONTRACTE ECONOMICE

I

Recent, prin H.C.M. nr. 1270/1975, pu
blicată în Bul. Of. nr. 139, din 30 de
cembrie 1975 a fost aprobat Nomencla
torul produselor pentru care se elabo
rează balanțe, coordonatorii și compe
tențele de aprobare a balanțelor mate
riale. Prin Hotărîrea menționată au fost 
aduse importante precizări care scot. în 
evidență legătura dintre actele de pla
nificare și contractele economice.

Redăm mai jos principalele prevederi 
ale Hotărârii :

— balanțele imateriale care se întoc
mesc pentru materiile prime, materialele 
și produsele prevăzute în nomenclatorul 
aprobat se elaborează odată cu planul 
național unic de dezvoltare economico- 
socială și fac parte integrantă din acesta, 
ținând seama de competențele de apro
bare stabilite pentru fiecare dintre ba
lanțele materiale respective ;

— balanțele din competența de apro
bare a organelor de conducere colectivă 
din ministere, alte organe centrale și lo
cale, precum și cele din competența de 
aprobare a consiliilor sau, după caz, a 
comitetelor oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi, vor fi avizate de. 
către Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materia'le și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe ;

— coordonatorii de balanțe sînt obli
gați să emită repartiții la toate produ
sele din nomenclator, fiind interzise, în
tre unitățile socialiste, vânzarea și cum
părarea acestora fără repartiții ;

— corespunzător schimbărilor care vor 
interveni în lista coordonatorilor de ba
lanțe, se autoriză Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe și Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale să introducă în plan 
modificările ce rezultă în repartizarea 
pe titulari a importurilor centralizate de 
materii prime și imateriale ;

— în scopul asigurării integrale a ba
zei materiale a planului, pentru anumi
te materiale, și produse (nominalizate în 
lista anexă la Hotărâre), centralele in
dustriale și celelalte unități economice 
furnizoare au obligația de a preciza, prin 
convenții încheiate prealabil contractării 
produselor respective, volumul, destina
ția și defalcarea pe trimestre a resur
selor. pe beneficiari, de comun acord 

cu aceștia, astfel îneît să se asigure aco
perirea integrală a necesităților justifi
cate de consum, pe bază de norme, și 
să se preîntâmpine realizarea de pro
ducție fără desfacere asigurată; orga
nele de conducere colectivă din centra
lele industriale, ministere și celelalte or
gane centrale, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al mu
nicipiului București, furnizoare și bene
ficiare, au obligația de a examina Și 
soluționa, prealabil aprobării planului 
național unic de dezvoltare economico- 
socială, problemele ce apar în legătură 
cu asigurarea necesarului la materialele 
și produsele ce formează obiectul con
vențiilor amintite.

Așadar, între balanțele materiale, ca 
instrumente de planificare și contractele 
economice, instrumente de realizare a 
planurilor ce revin unităților economice 
este o strânsă legătură- Este bine cunos
cut că și, pînă la apariția Hotărârii pe 
care o prezentăm, unele contracte se în
cheiam pe baza balanțelor materiale a- 
probate și numai la nivelul prevăzut în 
repartițiile emise de coordonatori; în 
aceste condiții balanța materială deter
mină conținutul contractului. Alte con
tracte se încheie numai prin acordul ne
mijlocit, direct, ăl părților contractante, 
acord de voință care se manifestă însă 
în limitele stabilite prin actele de plani
ficare. Această circumscriere a libertății 
de a contracta este justificată de nece
sitatea de a se pune în concordanță in
teresele generale ale economiei privind 
gospodărirea judicioasă a resurselor ma
teriale cu interesele fiecărei unități eco
nomice în parte. în conformitate cu art- 5. 
alin, penultim, din Legea nr. 71Z1969, 
astfel cum a fost completată prin Decre
tul nr. 318 din 22 august 1972, pentru 
produsele ale căror balanțe se aprobă 
de Consiliul de Miniștri se emit repar
tiții pe unități furnizoare și beneficiare, 
cu precizarea cantităților anuale, trimes
triale, a sortimentelor, în temeiul căro
ra se vor încheia contractele economice. 
H.C.M. nr. 1270/1970 statuează principiul 
potrivit căruia se emit reparații pentru 
toate produsele pentru care se elabo
rează balanțe.

Prin Hotărîrea menționată se subli
niază expres Ică sînt interzise vînzarea și 
cumpărarea de produse care fac obiectul 
unor balanțe materiale: sancțiunea în
călcării acestei prevederi este nulitatea 
contractelor, cu toate consecințele ce de
curg pentru părți (restituirea reciprocă a 
prestațiilor ele.).

în legătură directă cu raportul dintre 
plan și contract se pune problema efec
telor repartițiilor. Cu alte cuvinte, apro
barea balanțelor materiale și emiterea 
repartițiilor de către. organele investite 

cu competența legală obligă necondițio
nat pe furnizori și pe beneficiari să în
cheie contracte economice în spiritul a- 
cestor acte de planificare ? Potrivit art. 
79 din Legea nr. 8/19172, „relațiile de a- 
provizionare și desfacere se stabilesc în
tre unitățile producătoare și cele consu
matoare în concordanță cu planurile, 
balanțele materiale aprobate și repartiți
ile emise, urmând ea, pe această bază, 
între întreprinderi și unități economice 
să se încheie contracte care stabilesc 
obligații cu privire la cantitățile, sorti
mentele, calitatea, caracteristicile tehni- 
co-funcționale și termenele de livrare a 
produselor". Iată deci că Legea cu pri
vire la dezvoltarea economico-socială 
planificată a României evidențiază în 
mod pregnant, principiul că raporturile 
de furnizare se încheie, în toate cazurile, 
în concordanță cu balanțele materiale, 
ale căror prevederi nu pot fi eludate, ci 
trebuie îmbinate cu prevederile art. 10 
alin. 1 din Legea contractelor economice. 
Potrivit acestor prevederi, contractele 
economice se încheie prin acordul de 
voință al părților, acord care trebuie să 
concorde cu interesul general al econo
miei.

Din mecanismul expus rezultă, așa 
cum am arătat mai sus, că repartițiile 
au ca efect nașterea la furnizor a obli
gației de a trimite beneficiarului proiec
tul de contract în termenul prevăzut de 
H.C.M. nr. 1011/1972.

Obligația de a contracta rezultă din 
sarcina pe care o au unitățile economice 
— furnizori și beneficiari — de a înde
plini sarcinile de plan ce le-au fost sta
bilite. Existența contractului de livrare 
este o condiție a îndeplinirii sarcinilor 
de plan, iar preocuparea de a se încheia 
contractul a făcut necesară instituirea 
unor anumite obligații. Contractul de 
furnizare servește aceluiași scop — rea
lizarea sarcinilor de plan — și deci, a- 
cordul de voință pe baza căruia se în
cheie contractul — acord de voință la 
care se referă în mod expres art. 10 
alin. 1 din Legea nr. 7|l/19i69 — trebuie 
să aibă în vedere ca sarcina de plan 
primită să poată fi realizată. Cu alte 
cuvinte, ne găsim în fața unei conjugări 
a acordului de voință al părților de a 
încheia un contract de livrare cu obli
gația de a executa sarcina de plan pri
mită de la organul de planificare com
petent. Conjugarea la care ne referim se 
manifestă în mod diferit în funcție de 
produsele ce se vor contracta, adică în 
funcție de obiectul asupra căruia urmea
ză să cadă de acord părțile care vor în
cheia contractul.

----->



Legătura dintre necesitățile economice 
și raporturile juridice stabilite ,pirin con
tractul de furnizare trebuie să fie ast
fel făcută incit acesta din urmă să re
flecte și să servească nevoile economice, 
cu alte cuvinte să fie încheiat în așa 
fel încîit sarcina de plan primită (de 
furnizor sau benecifiar) să poiată fi în
deplinită. Astfel, în cazul produselor 
pentru care se perfectează balanțe ma
teriale, părțile și obiectul contractului 
sînt configurate prin însăși repartiția 
primită, rămânând părților, precis deter
minate, să convină asupra celorlalte cla
uze ce dau contractului o configurare 
completă (de exemplu: condițiile de re
cepție, expediere, transport, condiții de 
plată etc.).

în cazul în care obiectul contractului 
nu se stabilește prin repartiții, părțile 
urmează să delimiteze obiectul prin acor
dul lor de voință, convenind asupra pro
duselor și cantităților care urmează să 
fie contractate; în același timp, vor 
conveni, bineînțeles și asupra tuturor ce
lorlalte elemente enumerate mai înainte, 
care dau o configurare deplină contrac
tului de livrare.

Voința părților care urmează să înche
ie un contract de furnizare este în fapt 
voința lor de a asigura îndeplinirea pla
nului în condiții optime. Această voin
ță trebuie să se manifeste printr-un 
acord complet; în cazul unor eventuale 
neînțelegeri, părțile trebuie să fie spri
jinite de către organele prevăzute de 
art. 10 a'lin. 2 din Legea nr. 7141969, prin 
analizarea motivelor pentru care nu s-a 
ajuns la un acord și determinarea păr
ților în cauză la încheierea contractului 
care n-a putut fi încheiat sau a fost în
cheiat fără definirea unor clauze.

COMENTATOR

RECEPȚIA PRELIMINARĂ 1N CADRUL 
CONTRACTULUI DE CONSTRUIRE

Contractul de construire a locuinței 
proprietate personală se încheie între u- 
niitatea de construcție — unitate de spe
cialitate a consiliului popular și benefi
ciarul locuinței aflat pe lista aprobată 
de organele competente.

Contractul amintit este un contract tip 
aprobat prin H.C.'M. nr. 880z1973, iar la 
el se anexează în mod obligator planul 
locuinței și lista Cuprinzând finisajele in
terioare ale locuinței.

Printre drepturile și obligațiile părți
lor, astfel cum rezultă din contractul de 
construire, se enumeră și obligația uni
tății de construcție de a invita pe bene
ficiar să participe la recepția prelimina
ră a locuinței. Beneficiarul participă la 

recepție în lealitate de membru al co
misiei de recepție și vîn această calitate 
el are nu numai dreptul, dar și obliga
ția de a efectua o recepție care să asi
gure ipunerea în utilizare a unei locuințe 
care să corespundă documentației întoc
mite (deviz, liste de finisaje interioare, 
planul locuinței).

Fără să intrăm aci în procedura re
cepției, ținem să precizăm că — potrivit 
metodologiei nr. 20122/197.3 cu privire la 
întocmirea devizelor pe baza cărora se 
încheie contractele de construire a unei 
locuințe proprietate personală, recepția 
se efectuează în condiții similare cu re
cepția locuințelor ce se execută din fon
durile statului. în aceste condiții benefi
ciarii d; locuințe proprietate personală 
sînt invitați de unitatea de construcție 
să-și constituie asociația de locatari și 
comitetul de bloc.

în orice caz locuințele nu pot fi supu
se recepției preliminare dacă nu au 
asigurate căldura, energia, apa. racordu
rile Ia canal, ascensoarele și căile de 
acces.

Prin recepție beneficiarii verifică în
treaga locuință și semnează procesul 
verbal de recepție. Ei verifică locuința 
sub aspectul corespunderii cu proiectul 
acceptat. Dacă sînt necesare remedieri, 
completări sau refaceri -de lucrări exe
cutate necorespunzător sau neexecutate, 
beneficiarii au dreptul să le aducă la 
cunoștința unității de construcție ; în a- 
semenea cazuri se amină semnarea pro
cesului verbal de recepție pină la exe
cutarea remedierilor.

Recepția apartamentelor se efectuea
ză de fiecare beneficiar în .parte — ca 
membra al comisiei de recepție. Recep
ția părților comune a unei clădiri cu 
mai multe apartamente se efectuează de 
asociația de locatari. Asociația de loca
tari reprezintă interesele membrilor săi 
cu persoane fizice și juridice. Am arătat 
mai sus că însăși unitatea de construc
ție are obligația să solicite beneficiari
lor constituirea asociației de ‘locatari 
pentru a putea lua în primire părțile co
mune. Avînd în vedere deci scopurile 
în vederea cărora se înființează asocia
țiile de locatari — printre care și acela 
de a participa la recepție — o asociație 
de locatari poate obliga unitatea de con
strucție să execute sau să .remedieze lu
crările la părțile și instalațiile de folo
sință comună ale clădirii pe care nu 
le-a executat sau le-a executat necores
punzător, putând ajunge chiar pînă la 
chemarea în justiție.

Sînt situații în care unele unități de 
construcții au tendința de a pretinde 
beneficiarilor să preia locuința potrivit 
practicii văzut-iplăcut; .chiar și în acest 

caz, pentru ea beneficiarul să poată spu
ne că-i place .locuința, trebuie să i se 
de-a posibilitatea să compare execuția 
cu (cele înscrise în documente. Am ară
tat mai sus că documentele pe baza că
rora se efectuează recepția sînt anexe la 
contract și fac parte integrantă din el. 
Prin cele prezentate credem că am Răs
puns și Asociației locatarilor Bloc 10—11 
str. Cerceluș, 52, sector 4, București.

drd. GH. ȚIGAERU

DEPOZITUL DE PRODUSE 
ALIMENTARE LA FURNIZOR

Evidențiem un caz de custodie legală 
la unitățile furnizoare.

Art. 20 alin. 2 din Legea nr. 42/1975 
prevede că unitățile producătoare de bu
nuri alimentare pot păstra în spațiile 
proprii de depozitare, la cererea unită
ților beneficiare, bunurile alimentare ale 
acestora, pe o durată de cel mult jumă
tate din termenul de valabilitate- în acest 
caz, plata produselor se va face de be
neficiari la termenele scadente din con
tracte, cu suportarea cheltuielilor afe
rente perioadei de depozitare.

Prevederea citată necesită unele preci
zări :

— deși legea utilizează terminologia 
„unitățile... pot păstra", totuși din econo
mia întregului text rezultă că acestea 
sînt obligate a da curs cererii beneficia
rilor, bineînțeles, în situația când spa
țiile de depozitare permit păstrarea în 
continuare a acestor produse alimentare. 
Socotim că unitățile producătoare nu au 
un drept discreționar de a lula hotărâri 
în această privință, legea urmărind satis
facerea interesului generai ;

— perioada în care bunurile alimentare 
conservate sînt ținute în continuare în 
păstrarea unității producătoare nu afec
tează termenele de plată menționate în 
contracte. Furnizorul va cere plata la 
termenul prevăzut în contract, iar dacă 
acesta omite, beneficiarul are obligația 
de a face plata din proprie inițiativă, ne- 
putîndu-se apăra — într-u.n eventuali li
tigiu arbitrai — arătând că nu a ridicat 
sau nu a primit marfa respectivă ;

— unitatea beneficiară este obligată a 
acoperi cheltuielile efectuate de unitatea 
producătoare, cheltuieli ocazionale cu de
pozitarea acestor produse alimentare. 
Dovada cuantumului acestor cheltuieli 
cade în sarcina unității producătoare și 
ele trebuie pretinse, în termen legal de 
către aceasta. în astfel de cazuri nu sub- 
sistă obligația unității beneficiare de a 
efectua plata din proprie inițiativă.

J. COSTIN
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PRECIZĂRI PRIVIND RECLAMAȚIA 
ADMINISTRATIVĂ LA C.F.R.

Decretul nr. 218/1960 a modificat De
cretul nr. 167/1958 prin introducerea unui 
alineat nou — „c“ — la art. 13. Acest 
text prevede că, cursul prescripției se 
suspendă pînă la rezolvarea reclamației 
administrative, făcută de cel îndreptățit 
cu privire la despăgubiri sau restituiri, 
în temeiul unui contract de transport sau 
de prestare a serviciilor de poștă și tele
comunicații, însă cel mai tîrziu pînă la 
expirarea unui termen de 3 luni de la 
înregistrarea reclamației.

Practica arbitrală a fost confruntată 
cu problema dacă suspendării prescripției 
prevăzute de art. 13 lit. c din decretul 
citat îi sînt aplicabile dispozițiile art. 15 
alin. 2 din același decret, potrivit cu care 
prescripția nu se va împlini înainte de 
expirarea unui termen de 6 luni socotit 
de la încetarea cauzei de suspendare.

Prin Instrucțiunea P.A.S. nr. 27 1960 
(devenită lit. B din Instrucțiunea P.A.S. 
nr. 5/1974) s-a precizat că acestei cauze 
de suspendare nu-i sînt aplicabile dis
pozițiile art. 15 alin. 2 citate mai sus. 
ci se aplică regula conform căreia după 
rezolvarea reclamației, sau, în caz de ne- 
rezolvare a acesteia, după trecerea a 3 
luini de la introducerea reclamației, ter
menul de prescripție începe să curgă din 
nou, de îndată, pînă la împlinirea lui.

In acest sens, prin Decizia P.A.S. nr. 
3266/1974, s-a stabilit că dreptul recla
mantei la despăgubiri s-a născut pe data 
de 15 mai 1973. cînd a încredințat marfa 
cărăușului. Reclamanta formulînd, la 29 
octombrie 1973, reclamație administrativă 
la care nu a primit răspuns, cursul pres
cripției a fost suspendat timp de 3 luni, 
adică pînă la 29 ianuarie 1974, după care 
și-a reluat imediat cursul. In acest fel, 
termenul de prescripție de 6 luni prevă
zut de art. 4 lit. e din Decretul nr. 167/ 
1958 s-a împlinit la 115 februarie 197'4. în 
consecință — reține decizia — în mod 
îndreptățit a fost respinsă ca prescrisă 
acțiunea introdusă la 23 aprili^ 1974.

Menționăm, de asemenea, că nu pro
duc efecte suspensive de prescripție noile 
reclamații administrative făcute după 
respingerea primei reclamații.

în sfîrșit, pentru ca reclamația admi
nistrativă să producă asemenea efecte, 
este necesar ca aceasta să fie făcută de 
cel in drept conform Regulamentului de 
transport C.F.R., care în art. 84 pet. 2, 
prevede că dreptul de a reclama apar
ține unității care are dreptul de a acționa 
C.F.R. în baza art. 85 care reglementează 

cazurile cînd acest drept revine expedi
torului sau beneficiarului. Introducerea 
reclamației administrative de o persoană 
fără calitate lipsește reclamația de efecte 
suspensive.

Intre expeditor și destinatar se poate 
produce cesiunea dreptului de a acționa 
pe cărăuș, cesiune care implică, de cele 
mai multe ori, și cedarea dreptului de a 
formula reclamația administrativă. Ce
siunea făcută de către una din părți este 
supusă acceptării celeilalte. Poate, par
tea căreia i se adresează, să refuze ac
ceptarea cesiunii ? Socotim că da, întru- 
cît nici un text legal nu obligă la accep
tarea cesiunii. Credem, totodată, că in 
raporturile dintre unitățile socialiste re
fuzul de a accepta cesiunea trebuie mani
festat în mod expres și fără echivoc. Alt
fel, datorită unei situații de incertitudine, 
se poate pierde, prin împlinirea termenu
lui de prescripție, posibilitatea obținerii 
daunelor de la cărăuș. De asemenea, 
unitatea socialistă care refuză acceptarea 
cesiunii trebuie să restituie și documen
tația ce i s-a trimis în vederea promo
vării reclamației. Comunicarea privind 
refuzul acceptării cesiunii și restituirea 
actelor trebuie să se facă fără întîrziere 
pentru a nu se ivi pericolul prescrierii 
pretențiilor.

I. ICZKOVITS

GESTIUNI • GESTIONARI

ÎNLOCUIREA GESTIONARULUI PE 
TIMPUL LIPSEI SALE

Sînt situații în care un gestionar lip
sește pe o anumită perioadă de timp ; 
astfel de situații sînt determinate de 
plecările în concedii, învoiri în cadrul 
legii etc. Dacă operațiile în gestiune nu 
pot fi întrerupte se pune problema efec
tuării lor de o altă persoană.

Art. 11 din H.C.M. nr. .23304969 re
glementează problema adusă în discuție 
în sensul că gestionarul care are inten
ția să lipsească un timp limitat, trebuie 
să indice o persoană, care — în cali
tate de delegat al său — să continue 
activitatea gestionară. Fiind vorba de o 
delegație, delegatul lucrează în numele 
și pe răspunderea gestionarului lipsă și 
deci între ei nu se efectuează o predare- 
primire a gestiunii; din același motiv de
legatul nu are obligația să constituie 
nici garanția prevăzută de lege. Așa fiind, 
răspunderea pentru orice lipsuri în ges
tiune, în perioada de înlocuire, revine 
gestionarului, condițiile răspunderii fiind 
prevăzute de art. 26 din hotărînea amin

tită; potrivit acestui text gestionarului 
îi revine o răspundere integrală dacă nu 
se poate stabili că paguba s-a produs în 
lipsa sa.

Este posibil ca gestionarul să nu de
semneze un delegat sau conducerea uni
tății să nu-1 accepte. în astfel de cazuri 
conducerea unității trebuie să desemne
ze o comisie în vederea continuării o- 
perațiilor de gestionare- Nici membri 
comisie: nu sirrt obligați să constituie 
garanție ; de asemenea nu se efectuează 
o predare-primire de gestiune, iar pen
tru eventualele lipsuri răspunde gestio
narul titular, afară de cazul cînd se 
poate stabili că paguba s-a produs în 
absența gestionarului

Articolul 11 amintit prevede însă că 
înlocuirea gestionarului fără predarea- 
primirea gestiunii și fără constituire de 
garanție nu poate dura mai mult de 60 
zile.

în cazul in care lipsa gestionarului 
este mai mare de 60 zile este necesar să 
se facă următoarele distincții:

— dacă se cunoaște încă de la în
ceput că gestionarul va lipsi mai mult 
de 60 zile și acesta și-a desemnat un în
locuitor acceptat de unitate, situația este 
identică cu aceea în cazul lipsei sub 60 
zile, deoarece și într-un caz și în altul 
răspunderea pentru eventuale pagube o 
are gestionarul titular.

— dacă depășirea celor 60 zile se cu
noaște în timpul perioadei, iar gestio
narul își desemnează un înlocuitor, si
tuația este identică ca aceea de mai sus; 
în cazul cînd nu a fost desemnat un 
înlocuitor, comisia constituită pentru 
continuarea operațiilor gestionare, tre
buie să primească bunurile din gestiune 
pe bază de proces-rverbal de predare- 
primire, iar membrii comisiei au obliga
ția să constituie garanție.

Este posibil ca în urma depășirii pe
rioadei de 60 zile, comisia care a ges
tionat pînă atunci, să refuze preluarea 
gestiunii și constituirea garanției. De 
data aceasta conducerea unității trebuie 
să pună în vedere, în scris, gestionaru
lui ca să-și desemneze un înlocuitor, că
ruia i se va da gestiunea cu proces ver
bal de predare-primire. Refuzul gestio
narului va avea ca urmare numirea 
unei alte comisii de gestionare de către 
conducerea unității, fără predare-primi- 
re de gestiune și fără constituirea garan
ției. Răspunderea gestionarului titular 
operează în continuare pe toată perioa
da lipsei, față de refuzul de a desemna 
înlocuitor.

T. GHEORGHE



CONDIȚII DE FOND ȘI FORMA 
PENTRU LEGALITATEA TRECERII 

TEMPORARE ÎN ALTA MUNCA

Unele sînt expres prevăzute în lege, 
iar altele rezultă din prevederile acesteia 
sau din aplicarea principiilor generale de 
drept.

• Existența unei necesități de servi
ciu ce trebuie satisfăcută. Condiția nu 
este expres prevăzută, dar este implicată 
în operațiunea respectivă, deoarece uni
tatea nu poate comite un abuz de drept 
schlmbînd munca unei persoane fără a 
exista un interes real ce trebuie satis
făcut, cu atît mai mult cu cit aceasta 
este rațiunea de existență a trecerii tem
porare în alltfă muncă.

Socotim că, în concepția legiuitorului, 
însăși nevoia unității, care reclamă o 
asemenea măsură, respectiv necesitățile 
de serviciu au, ele înșile, un caracter 
conjunctural, fiind prin esența lor tem
porare, căci dacă admitem o teză con
trară ajungem la concluzia că unitatea 
acoperă anumite nevoi permanente, de 
durată, prin procedee necorespunzătoare, 
trecînd persoane pe o durată determinată 
ca să îndeplinească necesități de ordin 
permanent, situație vădit contrară actua
lelor cerințe de organizare științifică a 
producției și a muncii. Altfel spus, dacă 
necesitățile serviciului au caracter de 
permanență, unitatea va trebui să-și în
tocmească în mod adecvat statele sale de 
funcții,, stabilind funcțiile corespunzătoa
re pentru bunul mers al activității, tre
cerea temporară în altă muncă fiind des
tinată a acoperi numai nevoi cu caracter 
temporar.

!• Trecerea in altă muncă are exclusiv 
caracter temporar. Prin lege nu este fi
xată o perioadă limită pentru trecerea în 
altă muncă. Ocuparea postului în acest 
mod poate dura atît timp cit hotărăște 
unitatea, astfel cum s-a precizat de
C.S.M.S.  (nr. 9804181 din 32 febr. 1965). 
De aci, o dublă consecință:

— persoana în cauză nu este titular în 
funcția sau postul pe care îl ocupă ;

— măsura poate fi revocată oricînd de 
către unitate.

Trecerea în altă muncă reprezintă o 
modalitate secundară și cu caracter tran
zitoriu ce urmează a se utiliza numai 
cîind nevoile ce urmează a fi satisfăcute 
nu șînt de durată sau în cazurile în care 
funcția nu poate fi ocupată prin înca
drare sau promovare pe bază de probă 
practică, examen (concurs) ori termen de 
încercare. A admite o altă opinie în
seamnă că prin utilizarea acestui proce

deu s-ar eluda dispozițiile imperative ale 
legii, privitoare la încadrare și promova
re, ceea ce nu este îngăduit.

în general, se poate afirma că durata 
trecerii în altă muncă este determinată 
și coincide cu durata necesității ce s-a 
ivit în cadrul unității și că în momentul 
încetării acesteia urmează a lua sfârșit 
și trecerea temporară în munca ce’ a tre
buit să fie îndeplinită.

• Locul de muncă (funcția, postul, 
meseria) trebuie să se afle în cadrul ace
leiași unități socialiste. Ne aflăm în pre
zența unor schimbări a muncii ce se 
petrece în interesul aceleiași unități, ne
fiind implicată în operațiunea respectivă 
și voința alteia. Dat fiind modul actual 
de organizare al unităților economice ale 
statului se impun anumite precizări. Ast
fel, socotim că persoana încadrată la o 
centrală poate fi trecută temporar din a- 
paratul propriu în cadrul întreprinderii 
pe care aceasta este grefată ori la uni
tățile sale componente sau în secțiile de 
producție. în astfel de împrejurări ne 
aflăm într-o situație tipică de trecere 
temporară în altă muncă, nefiind necesar 
actul de voință și al altei unități. Nu 
vedem însă posibilă trecerea temporară 
în altă muncă — în acceptarea pe care 
o dă codul acestei modificări a contrac
tului de muncă, — a unei persoane din 
cadrul centralei la întreprinderile subor
donate sau invers — deoarece la actul 
juridic respectiv urmează a participa 
două persoane juridice — împrejurare 
care — socotim — nu a fost vizată de 
art. 67 din cod.

• Locul de muncă să fie situat in a- 
ceeași localitate in care persoana și-a 
îndeplinit funcția sau meseria sa ante
rioară. Această condiție rezultă din com
pararea textelor art. 67 și 68 din Codul 
muncii. Legiuitorul a circumscris trece
rea temporară în altă muncă numai în 
limitele aceleiași localități, motiv pentru 
care nu a reglementat dreptul la plata 
transportului și a cazării în astfel de si
tuații.

• Munca nouă să fie corespunzătoare 
calificării. Munca nouă încredințată poate 
fi diferită de aceea prestată anterior, dar 
în nici un caz nu este îngăduit ca ea să 
nu corespundă pregătirii profesionale a 
persoanei în cauză. încălcarea acestei ce
rințe ar reprezenta un dublu abuz, în pri
mul rind s-ar încălca prevederea cuprinsă 
în art. 20(2) li t. c din cod, care circumscrie 
obligațiile de muncă ale persoanelor în
cadrate în limitele pregătirii lor profe
sionale, și apoi prin utilizarea unui ase
menea procedeu s-ar deschide o posibi
litate ocolită pentru unitate de a retro
grada anumite persoane.

Trecerea temporară în altă muncă este 
reglementată de cod în sensul că nu 
poate avea loc decât într-o activitate co
respunzătoare pregătirii persoanei înca

drate, încredințarea unei munci străine de 
calificarea sau incompatibilă cu pregătirea 
acesteia reprezentând o încălcare a art. 
20(2) lit. c din Codul muncii. De altfel, o 
asemenea măsură nu reprezintă numai o 
încălcare evidentă a legii, ci și dovada 
unei organizări defectuoase a muncii și a 
producției în respectiva unitate, nefiind 
îngăduit a utiliza la alte munci necores
punzătoare pregătirii lor, persoane avînd 
meserii stabilite în nomenclatoarele tari
fare de încadrare ori funcții precizate în 
statul de funcții. Trecerea unei persoane 
într-o altă muncă necorespunzătoare pre
gătirii sale poate constitui obiectul unui 
litigiu de muncă de competența comisiei 
de judecată.

• Munca încredințată să nu pericliteze 
sănătatea celui in cauză ori acesta să nu 
fie inapt pentru noul loc de muncă. Am
bele împrejurări avute în vedere pot con
stitui motive de inaplicabilitate a măsurii 
luate.

în situația în care munca nou încredin
țată este de asemenea natură, sau se 
prestează în atari condiții, încât pune în 
pericol sănătatea persoanei în cauză, mă
sura respectivă este considerată nelegată. 
(Trib. Supr. col. civ. dec. nr. 137/1962 în 
C.D. 1962 p. 184 și dec. nr. 202/1966 în 
C.D. 1966 p. 202).

Sînt cazuri în care munca nou încre
dințată presupune un grad mai mare de 
solicitare fizică sau nervoasă ori necesi
tă o anumită stare de sănătate pe care cel 
în cauză nu o are. în asemenea situații 
el este inapt pentru a presta munca la 
care a fost trecut prin dispoziția unității. 
In cazurile în care avizul medical men
ționează inaptitudinea persoanei pentru 
noua muncă, trecerea nu poate avea loc, 
deoarece în caz contrar măsura respectivă 
contravine flagrant măsurilor de protecție 
a muncii, care sînt obligatorii în toate 
unitățile socialiste.

• Ordin scris și prealabil. Ordinul de 
trecere în altă muncă trebuie — de re
gulă — să fie scris și emis în prealabil. 
Lipsa formei scrise nu pune în joc exis
tența actului juridic, cu atît mai mult cu 
cît forma strîsă a însuși contractului de 
muncă este cerută adt probaționem și nu 
aid vataditatem, dar, din cauza modificări
lor și rezultatelor ce le produce (unele de 
ordin bănesc) este recomandabil ca o 
asemenea dispoziție să fie dată în scris 
și nu verbal. Instanțele au considerat că 
lipsa ordinului scris a cărui emitere este 
o obligație a unității nu poate fi invocat 
de aceasta din urmă pentru a nu plăti 
retribuția cuvenită postului ocupat, deoa
rece nimănui nu-i este permis a se apăra 
invocînd propria sa culpă. Cităm în acest 
sens: Trib. Supr. dec. civ. nr. 201/69 în 
RRD nr. 11/69 p. 1971. în lipsa dispozi-
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ției scrise, trecerea în altă muncă și exer
citarea atribuțiilor aferente funcției noi 
se pot dovedi cu înscrisuri, dar și cu pro
ba de martori, deoarece probatoriile se 
referă la un fapt material.

Este de menționat că în sistemul de 
evidență al activității de personal (ela
borat de Ministerul Muncii) documentul 
în baza căruia are loc schimbarea locului 
de muncă poartă denumirea de „notă".

• Trecerea să fie dispusă de organul 
sau persoana cu competență legală. Tre
cerea temporară în altă muncă trebuie 
dispusă de către persoana sau organul 
care este competent, potrivit prevederilor 
Legii nr. lll‘Z197il, de-a face încadrarea în 
noua muncă ori de a-1 elibera pe cel în 
cauză din locul său vechi de muncă-

într-adevăr, în cazul în care trecerea 
are loc într-o muncă inferioară se va avea 
în vedere competența stabilită de Legea 
nr. 11/1971 pentru eliberarea din funcția 
superioară deținută anterior de cel în 
cauză, iar dacă trecerea se face într-o 
muncă superioară, competența de a emite 
respectivul ordin este determinată de 
noua funcție. A admite un alt punct de 
vedere ar însemna ca eliberarea tempo
rară (dar pe o perioadă nedeterminată) 
dintr-o funcție să fie făcută de conducă
tor, deși pentru încadrarea persoanei în 
acea funcție a fost necesară hotărîrea 
unui organ de conducere colectivă. O 
asemenea măsură nu numai că este con
trară principiului simetriei actelor ju
ridice, dar încalcă și prevederile exprese 
și imperative ale Legii nr. 11/1971.

® îndeplinirea condițiilor de studii și 
de vechime. Deoarece trecerea în altă 
muncă nu poate constitui o modalitate in
directă de eludare a legii, prin încadra
rea — chiar temporară — a unor persoa
ne, fără satisfacerea cerințelor legale de 
pregătire și vechime, cei în cauză trebuie 
să îndeplinească toate condițiile pentru 
ocuparea postului ori funcției respective. 
Aceasta este soluția logică și în litera 
Legii nr. 12/1971.

Persoanele trecute temporar în altă 
funcție trebuie, de regulă, ca oricare al
tele, să îndeplinească condițiile de studii 
și stagiu cerute de Legea nr. 12/1971 pen
tru ocuparea funcției ale cărei atribuții 
urmează a le îndeplini pentru o anumită 
perioadă de timp. îndeplinirea acestor ce
rințe constituie de altfel o chezășie că 
persoana va îndeplini în mod corespunză
tor sarcinile funcției ce o va deține tem
porar.

în situații extreme, în cazuri cu totul 
excepționale, cînd unitatea este nevoită să 
nu respecte -cerințele Legii nr. 12/1971 din 
cauza lipsei de personal, poate proceda la 
trecerea temporară a unor persoane în 
funcții pentru care nu îndeplinesc condi
țiile legale de studii și de stagiu. Astfel 
de situații cu caracter excepțional pot fi 

determinate de nevoile producției, de im
posibilitatea ocupării, conform legii, a 
unor posturi vacante a căror atribuții tre
buie exercitate zi cu zi etc.

Numai în atari condiții poate fi jus
tificată ocuparea temporară a unei func
ții de persoane ce nu îndeplinesc condi
țiile de studii și stagiu.

dr. C. JORNESCU

BUNURILE CARE POT FORMA 
OBIECTUL PROPRIETĂȚII PERSONALE 

A ȚĂRANILOR COOPERATORI

Este important de relevat — în lumina 
ultimelor reglementări referitoare la fon
dul funciar — ce bunuri pot fi obiect de 
proprietate personală a membrilor coope
rativelor agricole de producție. în primul 
rînd casa de locuit și construcțiile gospo
dărești de lingă casă (cum ar fi: grajdul 
pentru vite, construcțiile pentru porci, 
păsări, oi, coșarul de porumb, șură și alte 
asemenea construcții) sînt proprietatea 
personală a țăranului cooperator. De ase
menea terenul pe care se află casa și 
toate celelalte construcții este tot proprie
tatea țăranului, cu condiția de a nu de
păși suprafața de 800 mp. In lumina Legii 
nr. 59T974 cu privire la fondul funciar, 
țăranul cooperator nu mai are dreptul să 
înstrăineze terenul menționat, prin acte 
de vînzare-cumpărare. donație sau testa
ment. Terenul respectiv, se transmite 
după moartea țăranului cooperator, nu
mai moștenitorilor legali.

Ce se întîmplă atunci cînd terenul pe 
care se află casa și construcțiile gospodă
rești depășește suprafața de 800 mp. ad
misă ? în acest caz conducerea coopera
tivei va include surplusul suprafeței, în 
lotul ce se atribuie în folosință, care nu 
poate depăși suprafața de 15 ari teren 
arabil pentru un membru cooperator.

Membrii cooperativelor agricole de pro
ducție mai au dreptul să aibă în proprie
tate personală următoarele: animalele de 
producție, inventarul agricol mărunt, ve
niturile și economiile realizate prin mun
că. precum și producția realizată de pe 
lotul atribuit în folosință.

Familia țăranului cooperator (soț, soție 
și copiii lor necăsătoriți) poate avea în 
proprietate personală pînă la 3 bovine de 
producție 15 oi sau capre și un număr ne
limitat de porci, iepuri de casă și stupi 
de albine. Numai adunarea generală a 
cooperativei poate aproba ca familia ță
ranului cooperator să țină un număr mai 
mare de bovine, ovine sau caprine.

Ce se întîmplă atunci cînd membrul 
cooperativei agricole de producție dobîn- 

dește pe căi legale case, terenuri, animale 
și inventar agricol peste ceea ce i se ad
mite prin actele normative ? Problema a 
fost rezolvată prin statutul C.A.P. apro
bat la ultimul congres al cooperației agri
cole de producție din 1972. Statutul pre
vede în astfel de situație, că cooperatorul 
este obligat să înstrăineze bunurile ce 
prisosesc cotele menționate mai sus. în
străinarea trebuie făcută în termenul sta
bilit de adunarea generală. După expira
rea termenului, bunurile respective se va
lorifică de către cooperativa agricolă în 
contul proprietarului.

Statutul mai prevede că adunarea ge
nerală poate da în proprietate personală, 
cu plată, locuri de casă în suprafață de 
cel mult 500 mp. din terenuri proprieta
tea cooperativei agricole, membrilor și 
angajaților permanenți ai cooperativei 
care doresc să-și construiască locuință și 
nu dispun de terenuri proprietate per
sonală.

Față de dispozițiile Legii nr. 59/1974 cu 
privire la fondul funciar, care interzic 
orice fel de înstrăinare a terenurilor, se 
înțelege că cooperativele agricole de pro
ducție nu mai pot da în proprietate per
sonală locuri de casă astfel cum am 
arătat mai sus.

Considerăm că astfel de locuri de casă, 
pot fi atribuite în folosință fără termen, 
membrilor C.A.P. și persoanelor angaja
te pe durată nedeterminată, în scopul 
construirii de locuințe, dar numai tere
nuri situate în vatra satelor, și care nu 
trebuie scoase din circuitul agricol. în 
acest caz dreptul de proprietate asupra 
acestor terenuri aparține mai departe co
operativei agricole de producție, care 
poate oricînd revoca dreptul de folosință 
acordat, în cazul cînd titularii acestui 
drept nu au îndeplinit condiția pentru 
care s-au atribuit locurile de casă, adică 
nu au construit locuințele în termenele 
stabilite de adunarea generală

Dr. Dimitrie GIIERASIM

SOLUȚII ARBITRALE

Șl JUDECĂTOREȘTI

CONSECINȚELE CONFIRMĂRII ERO
NATE A APROBĂRII INVESTIȚIEI

în contractul încheiat de către părți s-a 
prevăzut că „beneficiarul confirmă prin 
semnarea prezentului contract că produ
sele prevăzute în anexa A sînt incluse în 
planul de investiții aprobat și că are asi
gurată finanțarea și plata lor în terme
nele de livrare stabilite".



Această clauză contractuală a fost de 
natură s-o inducă în eroare pe furnizoa
re în sensul că aceasta a considerat că 
investiția este aprobată, situație față de 
care a procedat la efectuarea livrării la 
o dată cînd aprobarea nu intervenise încă.

Ca urmare, organul arbitral a fost în
dreptățit să rețină că daunele în litigiu 
au fost provocate de culpa beneficiarei 
prin înscrierea în contract a unor clauze 
care au fost îndeplinite cu întârziere. (De
cizia P.A.S. nr. 2608/1975).

CONDIȚIILE IN care nu SE DATO
REAZĂ PENALITĂȚI PENTRU DEȚINE

REA UNEI SUME FARA TEMEI

Este însăși culpa reclamantei — bene
ficiare de a fi efectuat, din proprie ini
țiativă o plată nedatorată, prin plata pre
țului unor produse deja achitate pîrîtei 
— furnizoare, ceea ce denotă deficiențe 
în evidențele sale contabile, astfel că te
meinic și legal nu a fost angajată răs
punderea pîrîtei pentru plata penalități
lor de întîrziere.

De altfel, pîrîta — furnizoare nici nu 
este în întîrziere cu restituirea plății ne
datorate — efectuate printr-o subunitate 
a reclamantei, ceea ce a determinat difi
cultăți în Identificarea beneficiarului con
tractual — întrucât îndată ce i s-a cerut 
plata prin acțiune, suma a fost restituită 
iar reclamaina-beneficiară nu a făcut do
vada datei cînd a încercat concilierea 
prearbitrală. (Decizia P.A.S. nr. 204/1976).

RENUNȚAREA BENEFICIARULUI LA 
PRODUSE NELIVRATE IN TERMEN

Potrivit art. 19 din Legea nr. 71/1969 
beneficiarul unui lot de produse întârziat 
este în drept să refuze primirea cu con
diția de a face dovada că datorită efec
tuării livrărilor cu întîrziere, produsele 
nu mai pot fi folosite.

în speță, produsele — sandale de fe
mei — aveau termen de livrare în trimes
trul II, iar parte clin livrări s-au efectuat 
în perioada 3—'1)3 iulie.

Beneficiara nu a făcut dovada că san
dalele livrate în cursul lunii iulie 1974 
nu mai puteau fi desfăcute pe rețeaua 
comercială. Prin consecință, organul ar
bitrai întemeiat a reținut că întârzierile 
de 3—13 zile în efectuarea livrărilor nu 
justifică refuzul primirii produselor și a 
plății prețului întrucât livrările puteau 
servi îndeplinirii sarcinilor de plan, res
pectiv aprovizionarea populației. (Decizia 
P.A.S. nr. 336/1975).

H. M.

• TRUSTUL INSTALAȚII-MONTAJ,
Iași — Solicitarea pensionarului ca la 
plecarea în concediu anual de odihnă să 
i se ia în considerare veniturile cu carac
ter permanent din perioada iulie 1974 — 
iunie 1975, întrucât a plecat în concediu 
la 7 iulie 1*975, este corectă. Motivarea 
unității că chenzina a 2-a a lunii iunie 
se plătește, în unitate, la 14 iulie 1975, 
deci ulterior plecării în concediu, nu are 
temei legal, deoarece la plecarea în con
cediu se face lichidarea drepturilor de 
retribuție, înainte deci de data progra
mată pentru plata retribuției personalu
lui din unitate. Această reglementare este 
prevăzută de HjC.iM. nr. 821/august 1963, 
și în prezent în vigoare.

• GEORGESCU TONEI, ALEXANDRU, 
com. Roșia Montana, Alba — Unitatea 
unde lucrați a procedat conform legii, 
atunci cînd a condiționat plata indemni
zației de instalare de mutarea definitivă 
a domiciliului în comuna Roșia Montana.

Referirea dv. la art. 75 din Legea 
nr. 57/1974, nu este concludentă, deoarece 
această prevedere se referă exclusiv la 
personalul transferat în interesul servi
ciului, dv. fiind într-o altă situație. și 
anume aceea de repartizare, după absol
virea învățământului superior, conform 
Decretului 54/1975.

• OLAH IOAN, Jonel, Timiș — Potri
vit art. 108 din Legea nr. 57/1974. în ac
tivitatea de prestări de servicii, cum este 
cazul dv., unde se aplică forma de retri
buire pe bază de cote procentuale, perso
nalul altfel retribuit are drepturile și în
datoririle personalului permanent din 
unitățile de stat, dacă lucrează în con
dițiile prevăzute pentru acest personal. 
Criteriul în funcție de care se poate 
aprecia, în activitatea ce o desfășuirați, că 
îndepliniți condițiile prevăzute de lege, 
este realizarea unui volum de activitate 
și de încasări care să vă asigure, cel pu
țin, retribuția minimă pe economie.

în acest sens, comunicarea ce vi s-a 
făcut de U.J.C.C. Timișoara corespunde 
reglementării în vigoare. în perioadele 
cînd nu vi se recunoaște calitatea de 
personal încadrat cu contract de muncă 
pe durată nedeterminată, soția dv. poate 
fi beneficiară de alocația de stat pentru 
copii, dacă îndeplinește condițiile prevă
zute de Decretul 285/1960.

• G. MARIAN, București — în aplica
rea art. 36 din lege, H.CM. nr. 69/1975 
(anexa 2) stabilește modul în care se 
face retribuirea personalului oare nu în
deplinește condițiile de studii.

Potrivit pct. 2 lit. b din pct. 13 al ane
xei sus-menționate, personalul menținut 
pe baza Legii nr. .124971 privind încadra
rea și promovarea în muncă a persona
lului din unitățile socialiste de stat și pe 
baza H.C.M. nr. 9114/11968, în funcții de 
conducere la care s-au modificat condiții
le de studii, prevăzîndu-se numai condi
ția de studii superioare, se încadrează cu 
o clasă sub retribuția tarifară prevăzută 
pentru funcția respectivă, atunci cînd are 
studii de subingineri și cu două clase 
cînd are studii medii ori postlliceale.

Față de cele arătate, încadrarea dv. 
cu două clase de retribuire mai puțin 
față de personalul încadrat în aceeași 
funcție și gradație dar care cere studii 
superioare, corespunde reglementării în 
vigoare.

• BAȚAN VICTOR, Pitești — La sta
bilirea rangului copiilor, în vederea a- 
cordării alocației de stat pentru copii, se r 
iau în considerare numai copiii în viață 
(pentru care se acordă alocație). Din scri
soarea dv- rezultă că în urma decesului 
primului născut, cel de-al doilea devine 
de rangul întâi. Această reglementare este 
prevăzută de Decretul nir. 285/1960.

• PETRIE POMINA, Craiova — Pro
blema ridicată de dv. este soluționată în 
art. 194 din Legea retribuirii. Potrivit a- 
cestei dispoziții normative, personalul 
dintr-o unitate trecută din gr. II de ra
muri, în grupa a V-a căruia i se acordă 
un număr de gradații pentru a i se men
ține clasa de retribuire avută, dacă aces
tei clase nu îi corespunde o gradație, în
trucât se situează între două gradații 
consecutive, i se stabilește clasa de re
tribuire imediat următoare, această regle
mentare privește personalul care a fost 
menținut în funcția avută anterior modi
ficării grupei de ramură.

• IOAN AGACHE, Botoșani — în ur
ma transferării dv. la cerere ați fost în
cadrat la nivelul de bază al funcției 
ocupate. Potrivit art. 200 (e) din Legea 
57/1974, după 30 zile (pîină la 90 de zile) 
conducerea unității vă poate reîncadra, 
stabilind o nouă retribuție tarifară, ți
nând seama de nivelul de retribuire avut 
anterior transferării la cerere, la aceeași 
funcție (tehnician principal).

Această reîncadrare nu constituie o o- 
bligație pentru unitate.

• PETRE STAMATE, Tîrgoviște — 
Reîncadrarea, după pensionare, la nivelul 
de bază a funcției ocupate, corespunde 
reglementării în vigoare. Stabilirea retri
buției tarifare nu se face în raport de 
funcția ocupată anterior pensionării, ci 
de aceea în care pensionarul a fost re
încadrat.

-------»



Conducerea unității, poate, fără a avea 
obligația, să dispună acordarea unui nu
măr de gradații, după 30 de zile de la 
reîncadrarea pensionarului, ținînd seama 
atît de calitățile și aptitudinile sale per
sonale cît și de nivelul de retribuire avut 
anterior. Organul colectiv de conducere 
poate dispune această reîncadrare în ter
men de 90 de zile, astfel că pensionarul 
care a reintrat în muncă la 1 octombrie 
1975, termenul stabilit de organul de con
ducere colectivă — 1.XI.197S — cores
punde prevederilor legale — în măsura 
în care este asigurat fondul de retribuire 
necesar.

• ÎNTREPRINDEREA MECANICA. 
Roman — Majorarea suplimentară a re
tribuției tarifare cu 60 lei — lunar — în 
baza Decretului nr. 74/1975, nu afectează 
acordarea alocației de stat pentru copii, 
atît pentru copiii născuți pînă la aplica
rea decretului cît și pentru copiii născuți 
ulterior. în fapt această majorare, cores
punzător prevederilor legale sus-mențio- 
nate, determină modificarea, cu 60 lei — 
în plus — a plafoanelor în raport de care 
se acordă alocația. în consecință, perso
nalului tehnic căruia i s-a stabilit o re
tribuție tarifară lunară de 2530 lei (clasa 
23 de retribuire) i se acordă alocația de 
la primul copil, întrucât din această re
tribuție se scad 60 de lei, ceea ce face 
ca retribuția stabilită să fie sub plafonul 
prevăzut în Decretul nr. 2851960 pentru 
acordarea acestui drept.

• ÎNTREPRINDEREA DE MATERIA
LE DE CONSTRUCȚII, Iași — Pentru lu
crătorul căruia, în urma anulării desfa
cerii contractului de muncă, i s-a plătit, 
drept despăgubire, retribuția neîncasată 
în perioada cît n-a lucrat, ca urmare a 
desfacerii contractului de muncă, dispozi
țiile legale în vigoare îi recunoaște drep
tul la concediul anual de odihnă, întru
cît perioada nelucrată efectiv se conside
ră atît vechime neîntreruptă în muncă 
cît și în aceeași unitate (Legea nr. 1/1970 
și Legea nr. 27/1967).

Pentru perioada nelucrată în cursul 
anului calendaristic respectiv, nu se acor
dă însă zile de concediu. în situația rela
tată de dv. lucrătorul în cauză are drep
tul la concediul corespunzător perioade
lor lucrate în acest an și anume 1 ianua
rie — 10 februarie 19(715 și 1 octombrie 
— 31 decembrie 1975. Sumele ce se iau 
în calcul pentru stabilirea indemnizației 
de concediu, presupunând că i se acordă 
concediul în anul 1975, sînit cele primite 
ca retribuție în perioadele cît a lucrat 
efectiv, exicluzîndiu-se și ca timp și ca 
sume perioada pentru care a primit des
păgubirea pentru că a fost împiedicat să 
lucreze, ca urmare a desfacerii contrac
tului de muncă.

Dacă i se acordă concediul restant în 
anul 1976, se iau în calcul veniturile din 
ultimele 1.2 luni premergătoare plecării 
în concediu, excluzînclu-se conform celor 
precizate mai înainte, și ca timp și ca 
sume încasate, perioada de 8 luni, nelu
crată.

I. S.

• D. MIRON — Reșița, solicită lămu
riri în legătură cu aplicarea dispoziți
ilor art. 1 lit. g din H.C.M. nr. 306 1970 
și pct. 70 din Instrucțiunile CSCAS-MF 
nr. 7/1967 referitor la sancționarea bene
ficiarului de investiții care nu-și îndepli
nește la termen obligațiile de plată față 
de furnizorii și antreprenorii săi.

Unitatea socialistă beneficiară încheie 
pentru realizarea unui obiectiv de inves
tiții atît contracte de furnizare cît și con
tracte de antrepriză pentru lucrări de 
construcții-montaj.

Pentru întârzierea în plata prețului da
torat în cadrul contractului de furnizare, 
beneficiarul este pasibil de plata penali
tăților prevăzute de art. 1 lit. g din 
H.C.M. nr. 306 1970. Reglementarea speci
ală a contractului de antrepriză pentru 
livrări de construcții-montaj (art. 15 lit. 
c din Regulamentul aprobat prin H.C.M. 
nr. 10021964 și pct. 70 din Instrucțiunile 
CSCAS-MF nr. 7/1967) prevede plata unei 
penalități de 0.05* • pe fiecare zi de în
târziere în plată, fără ca totalul penali
tăților plătite pentru fiecare obiect să 
poată depăși 5’« din valoarea acestuia, 
în cazul întârzierii plății prețului către 
antreprenorul general, din vina benefici
arului, penalitățile se calculează la suma 
întârziată la plată.

■ L. SZATMARY — Covasna. întreabă 
dacă pentru plata cu întîrziere a despă
gubirilor cuvenite unei unități socialiste, 
ADAS datorează penalitățile prevăzute de 
H.C.M. nr. 306 1970.

Prin Decizia P.A.S. nr. 153811972 s-a 
stabilit că plata cu întîrziere de către 
ADAS a despăgubirilor datorate nu este 
sancționată cu penalitățile stabilite prin 
hotărîrea sus-menționată, contractul din
tre părți neputând fi calificat drept un 
contract economic.

• I. DENEȘ — Cluj-Napoca, se inte
resează de condițiile în care se poate 
recupera dauna constînd în primirea din 
import a unei cantități de marfă inferi
oară celei facturate de furnizorul ex
tern, în situația în care Navrom a sem
nat conosamentul vasului și confirma
rea primirii unei cantități care coinci
de cu cea facturată.

în condițiile semnării acestor acte de 
către Navrom în calitate de prestator de 
servicii și mandatar al unității importa
toare, pentru lipsa constatată nu poate fi 
făcut răspunzător nici furnizorul extern 
și nici armatorul străin.

în măsura în care lipsa se dovedește 
reală, se poate pune problema angajării 
răspunderii Navrom pentru faptul că a 
confirmat cu ușurință cunosamentul ori 
nu a reexpediat întreaga cantitate de 
marfă descărcată din vas.

Menționăm că, deseori, asemenea dife
rențe cantitative se dovedesc a nu fi re
ale, ci datorate sistemelor diferite de de
terminare cantitativă folosite la încărca
rea vasului și la destinație.

• G. POPESCU — București, se in
teresează de răspunderea care revine uni
tăților cu atribuții de comerț exterior co
misionare, pentru nevalorificarea față de 
furnizor străin a pretențiilor derivînd din 
constatarea unor lipsuri cantitative.

în speță, se pune problema valorifi
cării pe calea unei acțiuni îndreptate îm
potriva furnizorului extern, a pretenți
ilor derivînd din constatarea unor lip
suri cantitative, după ce reclamația for
mulată de unitatea comisionară a fost 
respinsă de furnizorul extern.

Este adevărat că aceste unități au obli
gația de a valorifica asemenea pretenții 
și răspund, potrivit art. 24 din H.C..M. 
nr. 2224'1969, pentru prejudiciul cauzat 
unității comitente prin omisiunea de a 
introduce acțiune împotriva furnizorului 
străin.

Dar, pentru a se angaja răspunderea 
unității comisionare trebuie să se cerce
teze dacă, în condițiile date, acțiunea îm
potriva furnizorului extern putea fi pro
movată cu succes. Dacă, de pildă, con
statarea lipsurilor nu s-a făcut prin acte 
opozabile furnizorului extern, neformula- 
rea acțiunii împotriva acestui furnizor 
nu se află în legătură cauzală cu paguba 
încercată de unitatea comitentă prin pri
mirea unor produse cu lipsuri cantitative, 
în acest caz, paguba s-a produs din vina 
unității comitente, întrucât chiar dacă 
s-ar fi acționat furnizorul extern, acesta 
nu ar fi fost obligat la plată.

• T. BRĂNESCU — Sibiu, întreabă 
dacă antreprenorul general este pasibil 
de plata penalităților pentru executarea 
cu întîrziere a remedierilor prevăzute în 
procesul verbal de recepție preliminară.

Răspunsul este negativ, întrucât nici 
Instrucțiunile comune CSGAS-MF nr. 
7/19617 date în aplicare H.CjM. nr. 1002/ 
1974 și nici Regulamentul privind efec
tuarea recepției obiectivelor de investiții 
elaborat în baza H-C.M. nr. 90011970 nu 
prevăd penalități pentru neremedierea în 
termen a deficiențelor imputabile antre
prenorului general, ci numai posibilitatea 
pentru beneficiar de a retrage din contul 
lor de lucrări care necesită remedieri și, 
eventual, de a pretinde daune.



• C. MUSCĂ — Reșița, întreabă dacă 
arbitrajul este în drept să respingă ce
rerea unei unități socialiste de a se efec
tua, în liiltigiul dedus spre rezolvare, o 
expertiză;

Expertiza fiind un mijloc de probațiu- 
ne, este atributul exclusiv al arbitrajului 
să aprecieze asupra concluidenței acestei 
probe. Ca ataire, respingerea cererii de 
a se efectua în cauză, o expertiză, nu 
constituie o măsură criticabilă atîta timp 
cit nu s-a învederat concludenta acestei 
probe, situația de fapt fiind corect sta
bilită pe baza actelor de la dosar. Măsu
ra de respingere a cererii privind efectu
area expertizei trebuie să fie motivată, 
fie în cuprinsul unui proces-verbal de șe
dință, fie în cuprinsul hotărârii arbitrate.

• T. SECOȘAN — Cugir, se interesea
ză de condițiile în care unitățile socia
liste expeditoare sînt exonerate de plata 
penalităților pentru anularea de tonaj din 
planul C.F.R., atunci când anularea este 
determinată de motive de comerț ex
terior.

în conformitate cu dispozițiile Instruc
țiunii pentru planificarea operativă a 
transporturilor de mărfuri pe calea fera
tă, expeditorii sînt scutiți de plata pena
lităților de anulare din plan în cazul în 
care transporturile destinate exportului 
nu s-au putut realiza din motive neimpu
tabile expeditorului. Asemenea motive 
sînt renunțarea beneficiarului străin la 
primirea mărfurilor ori necomunicarea. 
de către acest beneficiar, a adreselor de 
destinlație, precum și altele. Motive de 
acest fel pot fi dovedite cu acte emanînd 
de la unitățile cu atribuții de comerț ex- 
terilor și cu confirmări ale organelor tu
telare.

• G. JECU — Hirlău, solicită lămu
riri în privința datei de la care datorea
ză unitățile socialiste amortismentul afe
rent clădirilor.

Potrivit art. 7 din Legea nr. 62 1968. 
amortismentul se calculează de la data 
punerii în funcțiune a mijloacelor fixe 
și pînă la data casării lor. în conformi
tate cu art. 5 din Regulamentul pentru 
executarea Legii nr. 02(11968, data pune
rii în funcțiune se consideră a fi aceea 
cînd se încheie procesul verbal de recep
ție provizorie. Deci, unitățile socialiste 
datorează de la această dată amortis
mentul aferent clădirilor.

• A. GRECU — Buzău. se interesează 
de sporurile de preț cuvenite unităților 
C.A.P. pentru via terasată pe rod-

Prin art. 47 din H.C.M. nr. 675/1968 
s-a dispus ca, pentru stimularea plantării 
viilor pe terase și întreținerii lor cores
punzătoare, beneficiarii de struguri să 
acorde peste prețurile stabilite prin hotă- 
rîrea menționată, un spor anual de 1.000 
lei/iha vie terasată pe rod, unităților 

C.A.P. furnizoare. Pentru a cunoaște în 
amănunt condițiile acordării acestui 
spor, urmează să consultați actul norma
tiv menționat.

• AL. MIHAI — Slobozia, solicită lă
muriri în privința părții care are obliga
ția de a reface lucrările de consitrucții- 
montaj distruse sau avariate fortuit în 
timpul executării lor.

în aplicarea principiului potrivit căruia 
riscul contractului îl suportă debitorul 
obligației imposibile de executat, regle
mentările legale sînt în sensul că pînă 
la predarea către beneficiar a obiectului 
la care se execută lucrările de construc- 
ții-montaj. executantul suportă toate pa
gubele cauzate prin distrugere sau degra
dare fortuită. Deci, pînă în momentul 
predării, executantul are obligația de a 
reface pe cheltuiala sa lucrările distruse 
sau avariate fortuit. După acest moment, 
obligația incumbă beneficiarului.

• FL. DINULESCU — București, so
licită lămuriri în privința taxei de tim
bru care se datorează pentru o acțiune 
în evacuare introdusă la Arbitrajul de 
stat-

Potrivit art. 10 din H.C.M. nr. 911 1955. 
acțiunile de competența Arbitrajului de 
stat care nu se pot evalua în bani se 
timbrează cu 150 lei. Acțiunea în evacu
are făcînd parte din această categorie 
de acțiuni, se datorează taxa de timbru 
amintită mai sus.

• G. ȘOIMU — Slobozia, se interesea
ză asupra condițiilor în care o unitate 
socialistă care intentează acțiune împo
triva cărăușului în condițiile Convenției 
SMGS poate beneficia de repunere în ter
men conform art 19 din Decretul nr- 
167 1958.

Art. 19 din decretul citat nu-și găsește 
aplicația în cadrul litigiilor izvorîte 
dintr-un contract de transport exe
cutat în condițiile convenției SMGS, în- 
trucît această convenție nu prevede po
sibilitatea repunerii în termenul de pre
scripție. Deci, unitatea socialistă nu poate 
beneficia de repunere în termen, astfel 
cum s-a precizat și prin Decizia P.A.S. 
nr. 3171 1967.

• T. IOXESCU — București. întreabă 
dacă un contract de transport încheiat 
în condițiile Convenției SMGS își păstrea
ză caracterul internațional chiar dacă 
transportul, din motive imputabile că
răușului, nu a depășit frontiera țării ex
peditorului.

Răspunsul care se impune este afirma
tiv, deoarece caracterul internațional sau 
intern al transportului este în funcție de 
felul contractului de transport încheiat 
de părți. în speță, fiind încheiat un con
tract de transport internațional, faptul 
că din vina cărăușului mărfurile nu au 
depășit frontiera țării expeditorului, nu 
schimbă caracterul transportului.

• GH. DOMBOȘ — Harghita, se inte
resează dacă deschiderea numai parțială 
a finanțării poate justifica întârzierea an
treprenorului în executarea lucrărilor de 
construcțiî-monta j.

Dispozițiile normative, în vigoare pre
văd obligativitatea deschiderii finanțării 
la întreaga valoare a lucrării și interdic
ția pentru antreprenor de a executa lu
crări a căror valoare depășesc limita ad
misă la finanțare. Ca atare, în situația 
relatată de dv., antreprenorul este în 
drept să invoce deschiderea parțială a 
finanțării pentru a justifica întârzierea în 
executarea lucrărilor de construcții-mon- 
taj.

• GH. BEJAN — Petroșani, întreabă 
dacă în cazul unui contract încheiat, pe 
baza împuternicirii date de centrală, de 
către o unitate în subordine lipsită de 
personalitate juridică, executarea acestui 
contract urmează să fie analizată numai 
in raport cu livrările respectivei unități 
sau și în funcție de livrările altor uni
tăți din cadrul centralei.

Din relatările corespondentului nostru 
rezultă că s-a încheiat contractul în cau
ză în baza împuternicirii centralei', în 
numele și pentru aceasta. în atare situ
ație, debitor- contractual față de benefi
ciar este chiar centrala care își poate în
deplini obligațiile prin livrări făcute de 
oricare dintre unitățile sale lipsite de 
personalitate juridică- Așa fiind, la ana
lizarea modului cum au fost executate o- 
bligații-le contractuale asumate în condi
țiile menționate, trebuie să se aibă în ve
dere toate livrările efectuate de unitățile 
centralei către beneficiarul respelctiv, 
afară de cazul cînd pentru aceleași pro
duse există și alte contracte încheiate cu 
acel beneficiar.

Ii. M.

/------ ------------------------------------- \

revista 
economica

SUPLIMENT
Redacția și administrația 

BUCUREȘTI 22
Calea Dorobanți nr. 25 

Telefon 1265 10

Cont I.S.I.A.P. nr. 64.0301.53
BNRSR filiala Sector 1 

București

Tiparul : întreprinderea 
poligraficâ „Informația"


