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. METALE
PRODUSE DIN METAL j

— Profil Omega
38X45X30X3 buc. 900 

— Oțel rac 0 65x7 kg. 574 

— Oțel cornier aluminiu
40X40X4 kg. 212

— Oțel cornier aluminiu
40x20X2 kg. 200

— Tablă neagră de 30 mm.
kg. 71

— Tablă inox 0,3 mm.
kg. 45

— Electrozi fontă 4 mm.
buc. 35,5

— Electrozi fontă 5 mm.
buc. 132

— Compoziție buc. 48,50

— Șurub 8X65 buc 706

— Șurub 10X40 Torband
buc. 936

— Șurub 10X140 buc. 844

ț MOTOARE • UTILAJE/ |

— Anemostat cu ecran 0 400 
buc. 26

— idem AZC 0 355 buc. 1

— idem debit 5000 mc/h 13'5 
buc. 1

— idem 48000 X 4000 buc. 1

— idem 22000X3150 buc. G

— Baterie cu ventil BR. 31
buc. 2 

— idem încălzire 8400 buc. 1 

— idem 36000 X 2250 buc- 1 

— idem 65000X14000 buc. 1 

— idem 840 1500 II11 buc. 1 

— idem 2145 5151 buc. 1 

— idem 760 750 buc. 1

— idem 148000X22000 buc- 1

— idem 14000 x 900 buc. 1 

— idem 120000 X11000 buc. 1

— idem 174000X16000 buc. 1

— Electromotor 0.8X1000
buc. 2

— idem 1,5X1600 buc. 6

— idem 0,75X3090 buc. 2

— idem 1,1 X1000 buc. 3

— idem 2,2X1000 buc. 5

— idem 2,2X1500 buc. 2

— idem 3X100 buc. 17 

— idem 75X1500 ture buc. 5 

— idem 2,2X3000 buc- 1 

— idem 3X3000 buc. 1 

— idem 4X3000 buc. 1 

— idem 15X1000 buc. 2 

— idem 32 X1000 buc. 1 

— idem 23X1000 buc. 1 

— Filtre FMA 1836 fără ac
ționare buc. 2

— Gazometru sifon cu rezer
vor buc. 1

--------------------------------------- |
— închizător hidraulic 

buc. 4

— Manometru tub U cu ro
binet! — 500 buc. 1

— Mire indicatoare nivel 
buc. 12

— Pompe A CV Q=16; 
H=15 4 kw 1500 tm DL 
buc. 2

— Pompe Cerna Q=5; 
H=16 0.8 kw 1500 t m. 
buc. 1

— Pompe Criș Q=3: H 4
0.55 kw 1500 tm buc. 1

— Ungă tor ulei buc. 26

— Ventil electromagnetic 
0 100 VE 100 buc. 2

— idem VE 100—1—220 V 
buc. 1

— Ventilator axial 5600X12 X 
0,55X1380 centrif.
25000 X 50 fără motor 
buc. 1

— Ventilator centrifugal
1200 X 30X1,1X1500 buc. 1

— Ventilator axial 3180X40 X
2,2X1500 buc. 2

— Ventilator centrifugal 
1250X62X0,8X1500 t/m 
buc. 1

— Ventilator centrifugal
20000X35X4X1000 buc. 1 

— Ventilator axial
12500 X 28X2,2X1420
buc. 1 

— Ventilator axial buc. 6

— idem 1000X5X0,75X1500 
buc. 1

— idem centrifugal

— Ventilator centrifugal 
7100X70X3X1500 
buc. 1

— Ventilator centrifugal 
11000 X 30X5,5X1440 
buc. 1

— Ventilator centrifugal 
1000X30X0,75X1500 buc. 1

— idem 3 kw X 960 t/m buc. 1

— Ventilator axial 
5000X12X1,5X1380 buc. 1

— idem 2700X14X0,37X1500 
buc. 2

epNSTRliCIII • INSlALAȚlT] 
ELECTRICE |

— Armătură 75 t. buc. 18

— Armături termometru
colțar buc. 1

— Seleniu 80x80 buc. 6

— Seleniu 100X200 buc. 40

— Zumăr buc. 4

— Borne pentru tablouri 25
Ap. buc. 16

— Borne pentru tablouri 60
Ap. buc. 1

— Elemenți I.S. 60 Ap. buc. 12

— Elemenți I.S. 60 Ap.
buc. 25

— Conductori. 0,75 ml. 35

— Conductori FC1L 0,75 
ml. 180

— Conductori AFI 6 ml. 1297



— Conductori AFY 25
ml. 270

— Carcase ptr. corp fluores
cent tip cramă buc. 1

— Corp lampă monobloc 3

— Tablou apartament III 
buc. 3

— Dulii sig. mărită buc. 14

— Dulii startere buc. 1

— Dulii cu talpă buc. 8

— Doze Pantzer 13,5 buc. 4

— Bobine Ditu 380 63 A 
buc. 5

— Cleme mobile pentru Ditu 
buc. 86

— Releu termic pentru Ditu 
buc. 23

— Coturi Pantzer din bacheli- 
tă 16 mm. buc. 2

— Cabluri pentru armături 
50—75 V buc. 7

— Izolatori din porțelan N. 87 
buc. 2

— Prize cu contact protecție
25 A buc. 4

— Fișe pentru prize protecție 
buc. 4

— Inversor sens buc. 2

— întrerupător pt. foaie forjă
80 At. defect, buc. 1

— Tub varniș 8 mm. ml. 14

— Balamale Batard buc. 4

— Butoni cu șilduri buc. 63

— Cremoane buc. 45

— Foraibere tip cîrlig mic 
buc. 28

— Sirmulițe pentru ferestre 
ml. 141

— Negrosin ml. 3

— Pucioasă praf kg. 1

— Cheder ml. 37,600

— PVC V. 0,10 kg. 2,500

— PVC 14 ml. 6

— PVC V. 20. ml. 8,300

— Cablu ACY — ABY 2X6
ml. 101 

— Cablu (ACY — APY
3X1204=70 ml. 17 

— Cablu forță
3X254=16 ml. 15

— Cablu TU 2 YY 16 Y 2X0,5
ml. 11

— Coturi 3/8“ buc. 3

— Coturi de 1“ buc. 4

— Mufe 3/8“ buc. 30

— Mufe 1/2“ buc. 62

— Mufe de 1“ buc. 33

— Mufe 1 și 1/2“ buc 3

— Mufe Pantzer |0 13,5 
buc. 129

— Mufe Pantzer 0 21.
buc. 14

— Mufe Pantzer 0 36 buc. 23

— Niple negre 3/8 buc. 25

— Niple 3/4 buc 63

— Niple 1 1/ buc. 10

— Teuri 1 1/ buc. 3

— Teuri reduse 1—1/2 buc 20

— Teuri reduse 1—3/4
buc. 15

— Coliere pentru furtun
buc. 20

— Ecusoane din țiplă
buc. 110

— Coliere furtun buc. 15

— Fringhie albă ptr„ călăfă- 
tuit kg. 15,60

— Fringhie de cinepă 14 mm. 
kg. 20

— Fringhie cinepă 16 mm.
kg. 55

— Furtun inaltă presiune
6,5/15,5 ml. 35,200

— Furtun NH. 10/22 ml. 36

— Globuri ptr. felinar
buc. 28

— Manșoane din piele cro-
mate buc. 2

— Rezervor aer buc. 2

— Ștampile cauciuc buc. 2

— HIrtie BANKPOST mată
top. buc. 38 

— Hîrtie cretată kg. 115,30 

— Arzătoare 2000 buc. 10 

— Belciuge buc. 11

— Brățări pentru țevi 3/4/ 
buc. 9

— Brățări pentru țevi 1“ 
buc. 25

— Brățări pentru țevi 0 12. 
buc. 13

— Capac cu came WC din 
bachelită buc. 26

— Chiuvetă din fontă cu 
uzură 50% buc. 2

— Garnituri cauciuc buc. 55

— Garnituri robineți 1/2 
buc. 5

— Aparate de condensare 1/2 
patenți buc. 7

— Aparat de condensare 3/4 
buc. 5

— Pisoare din fontă buc. 1

— Port prosoape U. 950 
buc. 14

— Port prosop cu 1 braț 
buc. 7

— Plită din fontă ptr. sobe
(1 buc.) kg. 15

— Racord filtru exterior 1/2 
buc. 10

— Racorduri diferite 1 2 
buc. 18

— Robinet pisoar 3/5 buc. 15

— Sifon dublu pt. spălător 
buc. 1

— Sifon pardoseală 100 buc. 1

— Sifon turcesc WC buc. 6

— Sticle masive de nivel, 
cazan buc. 11

— Șamot pt. arzătoare gaze 
buc. 23

— Tije pentru robineți flo- 
toare buc. 16

— Uși garnit. complete pt. 
teracotă buc. 2

— Vase turcești WC buc. 11

— Nituri 2/6 buc. 2,150

— Nituri 8/26 kg. 52,500

— Nituri de aluminiu 8/25 
kg. 20,300

— Nituri de aluminiu 8/30 
buc. 30,400

— Reducții 1 1/2—3/4 buc. 25

— Holendere 3/8 buc. 3

— Holendere 3/8 buc. 3

— Cana (reținere 1/2 buc. 5

— Robinet aburi 1/2 buc. 8

— Robineți dublu reglaj 1/2
buc. 5

— Cana reținere 3/4 buc. 4

— Cana ventil reținere 3/4 
buc. 3

— Cana gaze 1’’ buc. 8

— Robineți abur 1” buc. 1

— Robineți abur 1“ buc. 15

— Robineți dublu reglaj 1“ 
buc. 5

— Cana ventil reținere 1“ 
buc. 4

— Robinet ventil siguranță 
buc. 1

— Robinet sertar 1 1/4 buc. 1

— Cana ventil reținere 1 1/2 
buc. 4

— Robinet sertar 1 174 buc. 1

— Cana ventil reținere 1 1/2 
buc. 4

— Cana ventil reținere 2“ 
buc. 3

— Minereu oxid de fier roșu 
kg. 70,750

— Negru de fum kg. 7

— Oxid de fier roșu kg. 34,100

— Oxid de crom verde kg. 5

— Butoni de manipulare cu
4 poziții buc. 1

— Cantactori AC 3 380/25 
buc. 1

— Idem 380/63 buc. 1

— Contactor special 110/40
buc. 3

— Bloc relee termice TECA 
buc. 1

— Contactor TECA 110/6 
buc. 3

— Electromotor 7 KW 220/380 
buc. 1

— Pompă Lotru fără motor 
debit 35 mc. H. 45 m. 
buc. 1

— Suct electric 100 A buc. 2

— Cot olandez U2 2” 
buc. 232

— Curbe negre G1 3/8 
buc. 398

■>



— idem Gl 1 1/4 buc. 345

— idem Gl 1 1/2 buc. 147

— idem zinc. Gl 1” buc. 400

— Robineți s. servici 1“
buc. 197

— Sifoane butelie St. 441 1”
buc. 2000

— idem 448 — 1” buc. 1000

....—........... .....
TEXTILE ® PIELE 

CAUCIUC
I—MIWI . ............. ..... .

— Sandale tip brigadier 
buc 272

— Centuri piele buc. 4

— Mantale postav buc. 151

— Stofă m. 1,45

— Bascuri de vară buc. 2 

— Bascuri de postav buc. 2 

— Costume vară femei buc. 2

— Costume postav femei 
buc. 2

— Pîslă kg. 62,550

— Apărători faruri 220 w. 
buc. 12

— Roată bicicletă buc. 1

VARSAWA 

— Segmenți motor set. 1 

— Bucși pivoți fuzetă buc. 4 

— Cap bară direcție buc. 2 

— Pivoți fuzetă buc. 2 

— Distribuitor c.p.i. buc. 1

M-461

Ax cu came buc. 1 

— Arbore cotit buc. 1

— Cuzineți bielă set 3

— Carburator W. 207 buc. 5

— Pompă benzină buc. 48

— Radiator apă T.V. buc. 1

— Radiator apă M-461
buc. 2

— Arbore intermediar buc. 1

— Arbore secundar buc. 4

— Arbore planetar ap.
buc. 3

— Pinion arbore secund, 
vit. II buc. 5

— Sincron complet vit. in— 
IV buc. 2

— Cutie viteză buc. 2

— Pinion vit. II asamblat
buc. 2

— Mecanism direcție auxiliar 
buc. 2

— Roată (geantă) buc. 12

— Ștergător parbriz 12 V. 
buc. 65

— Garnitură eșapament 
buc. 43

S.R.-101

— Bielă motor buc. 1

— Bucșă cu came buc. 5

— Bulon bielă cu piuliță 
buc. 71

— Carburator buc. 2

— Coroană pornire buc. 3

— Fulie arbore cotit buc. 4

— Garnitură pompă apă
buc. 38

— Ghid supapă motor
buc. 92

— Pastilă pompă benzină 
buc. 68

— Pinion distrib. arbore cotit
buc. 3 

— Piston motor buc. 38

— Pîrghie comandă pompă 
benzină buc. 8

— Sită pompă benzină 
buc. 55

— Arbore intermediar buc. 8 

— Arbore secundar buc. 11

— Manetă schimb, viteză 
buc. 5

— Pinion arbore sec. vit. I 
buc. 5

— Pinion planetar buc. 4

— Pinion sateliți buc. 3

— Pîrghii debraere buc. 2

— Placă presiune ambreiaj 
buc. 4

— Placă ferodou ambreiaj 
buc. 423

— Placă ferodou disc 305 
buc. 103

— Disc metalic ambreiaj 
buc. 77

— Bielă compresor buc. 6

— Chiulasă compresor buc. 6

— Pastilă bolț piston 
compresor buc. 10

— Piston compresor buc. 14

— Segmenți compresor 
buc. 801

— Pastilă compresor buc. 105

— Supapă evac. mot. contr. 
frină buc. 4

— Bucși pivoți buc. 86

— Oglindă retrovizoare 
buc. 41

— Geam cabină spate buc. 13

— Geam ușă SR 101 buc. 7

— Cablu kilometraj buc. 8

— Camă distribuitor buc. 14

— Capac distribuitor buc. 31

— Indicator nivel benzină 
buc. 40

— Lampă număr spate stop 
buc. 76

— Lampă semnalizare
buc. 311

— Sondă monometrică 
buc. 374

— Brațe ștergător buc. 286

— Lame ștergător buc. 196

— Intrep. general auto
buc. 32

S.R. 113—131

— Bucși ax came set 46

— Bucși bielă motor buc. 56

— Con exterior supapă
admisie buc. 56

— Garnitură pompă apă
buc. 147

— Ghid supapă admisie 
buc. 164

— Ghid supapă evacuare 
buc. 266

— Semipastilă supapă evacu
are buc. 94

— Inel siguranță buc. 70

— Supapă evacuare buc. 212

— Disc ambreiaj SR. 131 
buc. 8

— Placă ambreiaj SR. 131 
buc. 2

— Sincron compl. vit.
m—IV buc. 8

— Supapă pompă centr. am
breiaj buc. 18

— Grup conic SR. 131
buc. 1

— Arbore pîrghie c-da direc
ție buc. 1

— Rezervor benzină supli
mentar buc. 14

— Bujii 18 mm buc. 5 755

— Buton claxon buc. 18

— Arbore cardan scurt 
buc. 9

— Casetă sateliți buc. 2

— Carcasă sincron vit. II—III 
buc. 7

— Carcasă sincron vit. IV—V
buc. 1

— Furcă schimb, vit. I-a 
buc. 1

— Pinion angrenare perma
nent buc. 2

— Pinion arb. intermediar 
vit. IV buc. 6

— Arbore intermediar buc. 28

— Piston compresor 0 65 
buc. 19

— Șurub bielă cu piuliță 
buc. 48

— Pinion cuplare priză pu
tere buc. 3

— Pinion priză putere
SR. 113 buc. 7

— Priză putere buc. 6

— Distribuitor ulei cu 4 căi
buc. 4



GAZ-51

— Arbore cu camă buc. 4

— Arc supapă motor buc. 21

— Bielă motor buc. 9

— Bulon bielă cu piuliță 
buc. 3

— Coroană volant motor 
buc. 2

— Chiulasă motor buc. 3

— Cuzineți bielă buc. 1

— Cuzineți palier buc. 6

— Pîrghie pompă benzină 
buc. 3

— Piston motor cu bolț
și sigur, buc. 31

— Radiator apă buc. 1

— Supapă admisie buc. 2

— Tachet motor buc- 4

— Supapă pompă 
accelerație buc. 4

— Pompă ulei buc. 8

— Motor reparat buc. 5

— Membrană pompă benzină 
buc. 1

— Arc placă preș, ambreiaj 
buc. 10

— Arbore planetar spate 
buc. 6

— Arbore primar cutii viteză 
buc. 3

— Bloc pinioane ax interme
diar buc. 2

— Coroană casetă direcție 
buc. 1

— Flanșă cardan buc. 2

— Cap bară stg. dr. buc. 8

— Pinion arbore secund, 
vit. III—IV buc. 5

— Arbore cardan spate cpl. 
buc. 1

— Bucșă pivoți fuzetă buc. 6

— Pîrghie comandă fuzetă 
buc. 2

— Melc direcție buc. 1

— Pivoți fuzetă buc. 14

— Lanț buc. 3

— Motor electromotor 
buc. 3

— Distribuitor aprindere cpl. 
buc. 6

— Electromotor buc. 12

CURELE TRAPEZOIDALE

— Curele trapezoidale
2650X10 buc. 10

— Curele trapezoidale
2000X17 buc. 54

— Curele trapezoidale
1060X17 buc. 200

TRACTOR U-650

— Garnitură chiulasă 
buc. 3

— Garnitură capac tacheți 
buc. 18

— Supapă refulare ans. 
buc. 12

SUPRASTRUCTURA

— Ax roată melcată buc. 4

— Ax cu caneluri buc. 10

— Ax cu caneluri buc. 3

— Garnituri casetă ventil
buc. 19

— Furcă cuplare buc. 30

— Pinion conic dif. perie
buc. 69

— Pinion tren fix buc. 19

— Pinion conic dif. perie 
buc. 71

— Pinion prize putere buc.
9

— Pinion rcductor gunoere 
buc. 19

— Pinion diferențial perie 
buc. 13

— Roată lanț gal perie spate 
Ac. 2 buc. 8

— Roată dințată buc. 15

— Roată dințată buc. 15 

— Roată dințată buc. 6 

— Pinion antrenare reductor
Z. 19. buc. 3 

— Pinion antrenare reductor
Z. 22. buc. 6 

— Butuc transmisie buc. 9 

— Juguri sistem periat buc. 2 

— Pinion reductor Z- 17. buc.
5

— Ax lagăr buc. 2

— Ax reductor buc. 6

— Cremolieră sistem hidrau
lic buc. 1

— Pinion reductor Z. 28x33 
buc. 1

— Suport perie laterală buc. 3

— Bucșă cu caneluri interi
oare buc. 4

— Pinion grup conic Unimag 
buc. 4

— Multiplicator turații buc. 1

— Trombe diferențial mari- 
mici buc. 18

— Scripeți mari container 
buc. 24

— Pinion Z. 15 buc. 9

— Roată dințată mică buc. 3

— Roată dințată buc. 2

— Manșon cufă buc. 15

— Roată dințată buc. 15

— Roată dințată buc. 17

— Tren fix buc. 18

— Tren fix II buc. 18

— Cuțit buc. 8

— Arbore intrare buc. 1

— Roată dințată buc. 7

— Arbore pinion buc. 5

ROLBA

— Pompă hidraulică buc. 3

— Pompă hidraulică buc. 3

MERCEDES

— Piston cu bolți și siguranțe 
buc. 28

— Segmenți mici buc. 28

— Segmenți compresie buc. 
52

— Segmenți ulei buc. 28

— Segmenți reclari buc. 28

— Semicuzineți buc. 12

— Semicuzineți buc. 6

— Semicuzineți buc. 1

— Cuzineți bielă buc. 12

— Supapă admisie buc. 6

— Supapă evacuare buc. 1 

— Element filtru ulei buc. 2

— Bujii incandescente buc. 12

— Cuzineți palier 0,25 buc. 4

— Cuzineți bielă 0,25 buc. 24

— Bucși bielă buc. 8

MOTOCICLETA M. 72

— Bobine aprindere buc. 11

— Con cauciuc bucșă culbuto-
ri buc. 12

— Resort placă presiune am-
breiaj buc. 24

— Garnituri cilindru buc. 26

— Capac tacheți buc. 4

— Ax cu came buc. 1

— Pompă ulei ans. buc. 1

— Șurub strîns volantă buc. 8

— Bolț volant ambreiaj buc. 6

— Ax roată spate buc. 4

— Ax roată față buc. 3

— Ax cardan buc. 2

— Butuc roată buc. 2

— Manșon sincron buc. 3

— Pinion ax baladeur vit. V
buc. 4

— Pinion ax baladeur vit. III.
buc. 3

— Sector schimbător viteze
buc. 1

— Cap tijă debraiere buc. 8

RULMENȚI SERIA:

— 6217 buc. 1

— 6310 buc. 25

— 6312 buc. 10

— 1211 buc. 9

— 2307 buc. 4

— NUP 205 buc. 9

— NUP 2305 buc. 7

— NUP 207 buc. 5

— 390110 buc. 14

— NU 210 NA buc. 1

— NU 3014 K buc. 5

— NJ 213 NA buc. 3

— NJ 312 NA buc. 10

— 23318 buc. 5

----->



— 7202 buc. 5

— 30214 buc. 19

— 32208 buc. 8

— 32211 buc. 33

— 32207 buc. 58

— 30310 buc. 3

— 32213 buc. 30

— 30311 buc. 11

— 30312 buc. 16

— 32309 buc. 21

— 32312 buc. 18

— 31309 buc. 21

— 27706 K buc. 10

— 51110 buc. 4

— 51118 buc. 4

— 836906 buc. 8

— 864904 buc. 8

— 977908 buc. 2

SR. 1113

— Segmenți ferodou față buc.
2970

—I a I—• -
RULMENȚI SERIA:

— 6007 buc. 4

— 6013 buc. 10

— 6206 buc. 24

— 6208 buc. 38

— «209 buc. 51

— 6211 buc. 19

— 6212 buc. 10

— 6213 buc. 40

— 6214 buc. 39

— 6217 buc. 6

— 6222 buc. 4

— 6306 buc. 20

— 6309 buc. 8

— 6311 buc. 3

— 6314 buc. 92

♦ — 6408 N buc. 7

— NU 206 buc. 6

— NU 211 buc. 13

— NU 212 buc. 21

— NU 213 buc. 16

— NU 214 buc. 45

— NU 216 buc. 2

— NU 305 buc. 6

— NU 311 buc. 14

— NJ 213 buc. 3

— NJ 315 buc. 15

— NUP 312 buc. 3

— NU 2307 buc. 28

— 1208 buc. 2

— 1211 buc. 7

— 1216 buc. 7

— 1216K buc. 14

— 1307 buc. 22

— 1313 K buc. 7

— 2308 buc. 8

— 2217 K buc. 5

— 22212 buc. 4

— 22214 buc. 3

— 22217 buc. 2

— 22218 buc. 22

— 22219 buc. 4

— 22220 buc. 11

— 22217 K buc. 5

— 22218 K buc. 7

— 21306 buc. 9

— 21307 buc. 25

— 2231 2buc. 6

— 22313 buc. 3

— 22314 buc. 7

— 22315 buc. 55

— 22316 buc. 2

— 22317 buc. 11

— 22320 buc. 2

— 22314 K buc. 5

— 22322 K buc. 10

— 22322 K-C. 3 buc. 10

— 22330 K buc. 1

— 30209 buc. 9

— 30211 buc. 17

— 30302 buc. 4

— 30305 buc. 5

— 30308 buc. 12

— 30310 buc. 9

— 30319 buc. 2

— 32304 buc. 8

— 32306 buc. 5

— 32310 buc. 1

— 32312 buc. 4

— 32313 buc. 4

— 32313 buc. 10

— 32318 buc. 6

— 51211 buc. 16

— 52214 buc. 2

— 52216 buc. 2

— Ax direcție buc. 8

— Arbore buc. 1

— Articulație arbore cardan 
flanșă) buc. 16

— Ax antrenare (arbore car
dan scurt) buc. 5

— Ax cardan lung buc. 5

— Ax cardan buc. 5

— Ax cardan buc. 1

— Ax cardan buc. 1

— Ax cardan buc. 1

— Ax cardan buc. 1

— Ax cardan buc. 1

— Arbore comandă buc. 1

— Arbore comandă buc. 2

— Ace cruci cardan buc. 1009

— Ax punte spate buc. 6

— Ax antrenor buc. 1

— Ax antrenor buc. 2

— Ax buc. 8

— Ax buc. 2

— Ax punte spate buc. 2

— Antrenor (ax. planetară)
buc. 20

— Ax (arbore comandă)
buc. 2

— Ax antrenare buc. 2

— Ax secundar buc. 1

— Ax secundar buc. 1

— Ax intermediar buc. 1

— Ax planetară buc. 3

— Arbore antrenare buc. 3

— Bucși axă came

— Bolț buc. 23

— Bolț buc. 10

— Bolț arc buc. 10

— Bucși cauciuc cardan
buc. 14

— Bolț arc buc. 16

— Bucși buc. 24

— Bucșă buc. 14

— Butuc roată buc. 4

— Butuc sincron buc. 3

— Chiuloasă motor buc. 2

— Carcasă pompă servodir
buc. 3

— Carcasă buc. 2

— Cilindru frînă buc. 18

— Cilindru frînă buc. 4

— Carcasă buc. 3

— Carcasă cu role buc. 2

— Coroană diferențial buc-

— Coroană diferențial
buc. 2

— Cruci sateliți buc. 6

— Cruci cardan buc. 50

— Furcă buc. 1

— Furcă debraiere buc. 3

— Furcă comandă buc. 1

— Furcă buc. 2

— Furcă buc. 2

— Furcă buc. 1

— Filtru buc. 10

— Garnituri buc. 100

— Grup conic buc. 4

— Levier buc. 6

— Levier buc. 10

— Lagăr palier buc. 1

— Lagăr palier buc. 4

— Levier ambreiaj buc. 2

— Levier (furcă) buc. 3

— Levier ambreiaj buc. 10

— Manșon debraiere buc. 4

— Mufă cuplare buc. 4

— Mufă ambreiaj buc. 19

— Mufă buc. 4



— Mufă buc. 4 — Pinion buc. 5

— Manșetă buc. 10 —- Pinion buc. 5

— Mtafă buc. 10 — Pinion buc. 5

— Pompă ulei buc. 4 — Pinion buc. 2

— Pompă ulei buc. 3 — Pinion buc. 10

— Pinion buc. 3 — Pinion buc. 2

— Pinion buc. 3 — Pinion buc. 2
— Pinion buc. 2 — Pinion transmisie finală
— Pinion elicoidal buc. 4 buc. 10

— Pinion buc. 1 — Pinion buc. 14

— Pinion buc. 5 — Pinion buc. 6
— Pinion buc. 5

— Pinion buc. 5

— Pinion buc. 5

— Pinion buc. 3

— Pinion vit. III secundar
buc. 1

— Pinion dantură înclinată 
buc. 2

— Pinion transmisie finală 
buc. 6

— Set filtru buc. 4

— Suport mufă buc. 4

— Set filtru buc. 814

— Idem buc. 4 — Scaun supapă buc. 30

— Piston buc. 10 — Segmenți motor buc. 18

— Placă ferodou buc. 10

— Regulator de presiune 
buc. 4

— Segmenți compresor 
buc. 7

— Segmenți motor buc. 8

— Regulator buc. 4 — Tijă tacheți

— Rulmenți buc. 5 — Tijă tacheți buc. 4

— Rulmenți buc. 15

— Cruci diferențial (stea) 
buc. 18

— Tamburi frînă buc. 2

— Idem buc. 4

— Idem buc. 5

wW^W'''-’

QMFRAC1 ECONOMIC

CONSECINȚELE NEÎNCHEIERII CON
TRACTELOR ECONOMICE ÎN CADRUL 

ANULUI DE PLANPe baza unei repartiții din 29 octombrie 1974, furnizorul emite proiectul de contract la 14 noiembrie 1(974, propunînd livrarea produselor la 30 decembrie 1974. Proiectul de contract este semnat de către beneficiar cu obiecțiuni și restituit cu întârziere, astfel incit, ajunge în posesia furnizorului abia la 7 ianuarie 1975. Neînțelegerea privea două elemente esențiale : cantitatea contractată și obligația beneficiarului de a ridica produsele cu mijloace proprii. Beneficiarul refuzând să preia până la finele anului de plan produsele contractate, s-a pus problema dacă, în situația dată, furnizorul este în drept să pretindă penalități pentru neri- dicarea produselor.La prima vedere, ținând seama de faptul că era obligatorie contractarea produselor conform repartiției, iar cel care a întârziat perfectarea contractului a fost beneficiarul, am fi tentați să răspundem afirmativ.O altă analiză mai atentă, cu luarea în considerare a dispozițiilor normative și principiilor de drept aplicabile cauzei, ne vor conduce însă la altă soluție.

Astfel, este binecunoscută acea orientare a practicii arbitrale potrivit căreia penalități de natura celor pretinse în speța la care ne referim pot fi acordate numai în condițiile existenței unui contract economic valabil încheiat. Deci, urmează a se analizei, în prealabil, valabilitatea contractului.Potrivit Instrucțiunii P.A.S. nr. 1/1974, contractele economice nu se pot considera încheiate înainte de ajungerea proiectului de contract semnat de către beneficiar la furnizor. Or, în speță, contractul semnat a fost primit de către furnizor la 7 ianuarie 1975, astfel că el nu putea fi considerat încheiat în anul 1974. Mai mult decît atât, sarcina de plan fiind stabilită numai pentru anul 1974, încheierea unui contract pentru 1975 ar fi fost cu totul ineficientă, nefiind admis ca între sarcina de plan și contractul încheiat să existe o asemenea discordanță în ce privește perioada de executare.Faptul că beneficiarul a restituit cu întârziere contnaotul semnat nu putea determina o altă soluție. în adevăr, întârzierea beneficiarului nu putea să aibă ca efect iriaplicabiliitatea regulilor la care ne referim, reguli consacrate de disciplina contractuală. După cum se arată în Decizia P.A.S. nr. 2714/1975, „nerespecta- rea termenului legal de restituire a contractului semnat de către beneficiara pirită, constituie contravenție și se sancționează conform art. 5 din H.C.M. nr. 1011/11972“. Cu alte cuvinte, aceasta ar fi consecința întârzierii beneficiarului în restituirea contractului semnat. Noi adăugăm că, pe lângă aplicarea amenzii, bene

ficiarul ar putea fi, în principiu, pasibil și de suportarea, în totalitate sau în parte, a daunelor pe care furnizorul le-a încercat ca urmare a necontractării produselor. Precizăm că este vorba de o opinie personală, iar nu de o soluție consacrată de actuala practică arbitrală. A- ceastă opinie este inspirată de Instrucțiunea P.A.S. nr. 22,111957 (abrogată). Menționata instrucțiune, referindu-se la condițiile de acordare a amenzilor de ne- contractare prevăzute de condițiile fundamentale — de asemenea, abrogate — cuprindea îndrumarea că asemenea a- menzi nu se pot acorda, dacă ele se pretind: a) după încheierea contractelor; b) după expirarea anului de plan; c) o dată cu acțiunile pentru încheierea contractelor și anterior expirării anului de plan, dar cu multă întârziere față de termenul cînd contractele trebuiau încheiate, astfel îneît rezolvarea lor pînă la sfiîrșitul anului de plan este în fapt imposibilă. Pentru asemenea situații, instrucțiunea prevede posibilitatea acordării de despăgubiri.Situația din speță se apropie sensibil de ultima dintre ipotezele de mai sus (c). Furnizorul, chiar dacă este vinovat de faptul că n-a sesizat organele competente a rezolva neînțelegerea precontractu- ală, determinată de nerestituirea contractului semnat de beneficiar în termenul legal, ar fi îndreptățit, îin opinia pe care o susținem, să pretindă reperarea prejudiciului încercat ca urmare a neînche-



ierii contractului. Bineînțeles, ademenea pretenții nu s-ar rezolva fără a se analiza existența și întinderea prejudiciului, culpa beneficiarului, legătura cauzală dintre fapta culpabilă și prejudiciu. De asemenea, la stabilirea câtimii despăgubirilor, S-ar avea în vedere și eventuala culpă concurentă a furnizorului în privința ne- contrac tării.Considerăm însă, că la această soluție ar trebui să se recurgă numai în mod cu totul excepțional. Unitățile socialiste și organele cu atribuții în rezolvarea neînțelegerilor precontoctuaie ar trebui să-și îndeplinească în așa fel sarcinile și obligațiile legale, încît să fie excluse cazurile în care contractele economice să nu se perfecteze îin anul de plan în care trebuia îndeplinită sarcina de plan.Contractele economice încheiate după expirarea duratei sarcinii de plan sînt — potrivit practicii arbitrale concretizate în decizia citată — ineficiente, motiv pentru care nu se pot acorda în baza lor penalitățile prevăzute de H.C.M. nr. 306/ 1970.
I. ICZKOVITS

*
CONDIȚII GENERALE DE FOND ȘI DE 

FORMĂ PENTRU VALIDITATEA 
TRANSFERĂRIIîn cele ce urmează avem în vedere condițiile comune ambelor modalități de transfer — în interesul serviciului și la cerere.

• Calitatea de persoană subiect al 
unui contract de muncă. Transferul reglementat de Codul muncii este o operațiune ce are incidență numai asupra raporturilor de muncă ale persoanelor încadrate pe baza unui contract de muncă. în această categorie includem :

— persoanele încadrate pe baza unor 
contracte de muncă pe durată nedeter
minată pot fi transferate în interesul serviciului sau la cererea lor — în condițiile prevăzute de lege. Acestea sînt cele mai frecvent întâlnite operațiuni de transfer, în practica unităților socialiste de stat. Cu prilejul transferului, părțile pot însă conveni — dat fiind că nici o normă legală nu împiedică un asemenea acord — asupra transformării unui contract pe durată nedeterminată într-unul pe durată determinată. Aceasta în cazuri de excepție ;

— persoanele încadrate temporar — în baza unor contracte de muncă pe durată determinată — pot fi de asemenea transferate. Transferul fiind un act juridic 

ce poate fi săvîrșit numai cu acordul părților implicate în această operațiune și deoarece legea nu instituie nici o limitare sau restricție în manifestarea voinței lor, unitățile și eventual și persoana interesată (în cazul transferului la cerere) vor putea cădea de acord asupra perfectării unui transfer a persoanei încadrate în baza unui contract de muncă pe durată determinată.Tot din faptul că această operațiune reprezintă un act juridic născut din acordul nerestricționat al părților și dat fiind că prin transfer se operează o cesiune a contractului de muncă, în asemenea cazuri se pot ivi următoarele situații :— contractul de muncă a celui în cauză va urma să expire la vechiul termen ;— cu prilejul transferării, se poate hotărî prelungirea sau chiar scurtarea duratei prevăzută inițial în contractul de muncă ;— contractul de muncă poate fi transformat dintr-un contract de durată determinată într-unul pe o perioadă nedeterminată ;— transferarea înainte de a începe executarea contractului de muncă. S-a susținut părerea pe care ne-o însușim — că operațiunea de transfer poate avea loc chiar înainte ca persoana să înceapă •a executa contractul său de muncă. S-a ajuns la această concluzie pomindu-se de la premisa—acceptată aproape unanim — că acest contract are caracter consensual, fiind perfectat din momentul în care părțile și-au dat acordul asupra clauzelor sale. Desigur că o asemenea situație se întâlnește însă rareori. Menționăm totuși unele situații de acest fel: contractul se încheie înaintea începerii sale, stabilindu-se data la care persoana în cauză urmează a se prezenta la locul de muncă. In această perioadă însă, are loc o reorganizare a unității sau o reducere de personal, situație în care unitatea poate fi de acord cu transferul celui în cauză, procedînd la cesiunea contractului de muncă în starea în care acesta se află;— posibilitatea transferării unei persoane al cărei contract de muncă este nul (dar nu a fost anulat) este admisă în literatura de specialitate, plecîndu-se de la premisa adevărată că, în materia contractelor de muncă, nulitățile nu au efect retroactiv. Intr-adevăr, în dreptul muncii, înainte ca nulitatea să fi fost pronunțată de către un organ competent, persoana în cauză are și se bucură de statutul de încadrat în muncă, calitate în care poate să fie și transferată. Mai mult, s-a susținut în mod întemeiat — și ne raliem acestei opinii — că prin transferare, contractul de muncă se poate 

valida dacă în noile condiții date sînt respectate cerințele legii;— transferul persoanelor al căror contract de muncă este suspendat — situație întîlnită suficient de des în activitatea unităților socialiste — necesită u- nele precizări. Este cunoscut că în baza art 16 din Legea nr. 1/1970 unitatea poate suspenda din funcție o persoană împotriva căreia a făcut plîngere penală, sau care a fost trimisă în judecată pentru fapte' incompatibile cu funcția deținută. Tot astfel, în baza prevederilor art. 9 lit. k alin. 2 persoana care a încetat activitatea fiind gravidă sau pentru a-și crește un copil pînă la împlinirea vîrstei de 7 ani, este titulara unui contract de muncă suspendat. Dat find, că, în perioada suspendării existența contractului de muncă nu este pusă în discuție, el continuînd să existe și, deoarece transferul este rodul unui acord de voințe nerestricționat de lege în cazul de față, considerăm că pot fi transferate și persoanele al căror contract de muncă este suspendat. Desigur că, prin operațiunea ce are loc, suspendarea poate Înceta. Astfel, mama unui copil poate reveni la noul loc de muncă îna- nte de împlinirea termenului limită prevăzut de lege, ori transferarea poate avea loc într-o funcție ce nu este incompatibilă cu fapta penală pentru care cel in cauză este judecat, cazuri în care contractul de muncă începe a produce pe deplin efecte juridice-
* Capacitatea juridică a părților. Pentru validitatea transferului — ca de altfel a oricărui alt act juridic — este necesar ca părțile raportului juridic să se bucure de capacitatea legală de a-și asuma drepturi și obligații.Capacitatea unităților socialiste se referă la dreptul acestora de a face încadrări prin transfer în funcții compatibile cu sfera lor de activitate. Cerință neprevăzută în lege, idar care rezultă din principiul specializării persoanelor juridice. Transferarea se poate face în cazul personalului TESADP numai în- tr-un post vacant, existent în statul de funcțiuni al unității respective, iar în cazul muncitorilor, numai în limita fondului de retribuire planificat. Instanța noastră supremă a fost constantă în acest sens, considerând că transferarea unei persoane fără ca să existe post în schemă sau fond de retribuire planificat este nelegală (Trib. Supr. col. civ. dec. nr. 1370/1956 nepublicată, nr. 263/1963 în C.D. 1963 pag. 172; nr. 1423/1956 nepublicată, nr. 21179/1974, nr. lllilG/1975 ambele în Supliment nr. 511/1975 Revista Economică).

dr. C. JORNESCU
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ASIGURĂRILE și operațiunile 
DE COMERȚ EXTERIOR ȘI DE 

COOPERARE ECONOMICA ȘI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICA 

INTERNAȚIONALAParticiparea tot mai intensă a R. S. România la diviziunea internațională a muncii, conduce la dezvoltarea relațiilor economice cu străinătatea, o atenție deosebită acordîndu-se operațiunilor de cooperare economică și tehnico-științifică internațională.Pentru plata, respectiv încasarea contravalorii mărfurilor de comerț exterior (import — export), a serviciilor sau a lucrărilor executate, în contractele încheiate de întreprinderile cu activitate de comerț exterior cu parteneri din străinătate se stabilesc modalitatea și tehnica de decontare, cele mai avantajoase.Operațiunile de coperare economică și tehnico-științifică, în raporturile cu străinătatea, implică, prin varietatea și natura lor o serie de riscuri, ce pot crea pagube organizațiilor respective, astfel că, în a- celași itimp cu stabilirea condițiilor de plată și de încasare, este necesară cunoașterea îndeaproape a modalității de a se compensa, financiar, asemenea pagube, prin protecția ce se poate obține prin „asigurare", în cazurile în care s-a ivit evenimentul pentru care s-a încheiat asigurarea.în economia modernă și în special în relațiile internaționale a devenit regulă, ca toate activitățile economice să fie protejate prin „asigurarea" împotriva diferitelor cauze care ar putea provoca pagube, astfel că nici un întreprinzător nu lasă la voia întîmplării bunurile pentru care a făcut investiții.Cunoscînd aceasta, Curierul Legislativ Economic își propune ca într-o serie de articole să informeze pe toți cei interesați în operațiunile de cooperare economică și tehnico-științifică, în raporturile cu străinătatea, atît asupra considerațiilor economice privind necesitatea asigurării, cît și asupra formelor de asigurare practicate pe piața internațională, la care Administrația Asigurărilor de Stat și-a aliniat activitatea, fiind în măsură să satisfacă nevoile de asigurare, legate de executarea contractelor ce se încheie cu partenerii din străinătate.în aceste articole care se vor referi în special la probleme de practică în asigurări, vom căuta să prezentăm un „minimum" de elemente, absolut necesar să fie cunoscute de conducători și alți lucrători care, în cadrul întreprinde

rilor cu activitate de comerț exterior, tratează și stabilesc, cu parteneri străini, condițiile contractelor comerciale sau de cooperare economică și tehnico-științifică. De asemenea, vom face și unele comentarii asupra actelor normative care reglementează aceste asigurări.Articolele noastre sînt inserate în rubrica „COMERȚ EXTERIOR — COOPERARE", deoarece temele ce vor fi tratate sînt în legătură directă cu această activitate, asigurările fiind de altfel încadrate, potrivit Legii nr. 1/1971, ca operațiuni de comerț exterior.Fără ca enumerarea de mai jos să fie exhaustivă, informăm cititorii noștri că vom urmări ca articolele noastre să respecte următorul plan și considerăm, prin conținutul temelor tratate, că va interesa direct pe oricine dorește să se orienteze în acest domeniu de activitate și siă cunoască unele probleme concrete.1. Considerații economice privind asigurarea în operațiunile de cooperare e- conomică și tehnico-științifică în raporturile cu străinătatea.2. Asigurarea bunurilor făcînd obiectul comerțului exterior — import/export — în timpul transportului.3. Despre avaria particulară și avaria comună în cadrul asigurărilor de transport maritim.4. Despre răspunderea transportatorilor maritimi.5. Asigurarea navelor maritime comerciale și de pescuit oceanic ale R. S. România.6. Asigurarea de răspundere civilă a întreprinderilor de transport maritim, pentru bunuri transportate, coliziuni etc.7. Asigurarea aeronavelor comerciale ale R. S. România pentru transporturi de pasageri și mărfuri.8. Asigurarea de răspundere civilă a întreprinderilor de transport aerian pentru pasageri și față de terți (bunuri și persoane).9. Asigurarea construcțiilor, instalațiilor sau a bunurilor, în legătură ou executarea unor lucrări de montaje, prospecțiuni geologice, forări etc.10. Asigurările ce se pot încheia de societățile mixte.11. Despre activitatea de comisariat de avarie.Solicităm la rîndul nostru pe cititori să ne informeze, atît asupra problemelor ce consideră că ar trebui să completeze planul nostru de publicare, precum și ce detalii doresc asupra unor situații ce s-ar cere explicate, precizînd de la început că nu ne propunem să facem un curs de drept al asigurărilor, ci să clarificăm strict și concis unele aspecte concrete.
Gh. RAdOI

A. PETRACHE — Buzău se interesează de condițiile în care unitățile C.A.P. pot obține de la întreprinderile de vinuri prețurile de contractare pentru cantitățile de rachiuri naturale predate.Prețul de contractare pentru întreaga cantitate de rachiuri naturale predate — inclusiv sarcina de livrare — poate fi obținut de către unitățile menționate în situația cînd ele livrează fondului de stat cel puțin 6Oo'o din producția rămasă după predarea uiumului. în cazul neîndeplinirii acestei condiții, unităților C.A.P., li se a- chită prețul de sarcină pentru cantitățile de rachiuri naturale efectiv predate.
N. VLASIN — Galați întreabă dacă în cazul livrărilor în tranzit achitat, unitatea furnizoare are obligația de a comunica verigii intermediare, o dată cu factura, acte care să dovedească livrarea efectivă, către unitatea beneficiară, a produselor facturate și dacă neîndeplinirea acestei obligații justifică refuzul verigii intermediare de a achita prețul.Veriga intermediară, nefiind beneficiarul efectiv al produselor livrate, unitatea furnizoare are obligația să-i comunice, odată cu factura, actele de livrare pentru a dovedi că a expediat sau predat efectiv unității beneficiare indicate de veriga intermediară, cantitatea de produse facturată.Neîndeplinirea acestei obligații de către unitatea furnizoare poate justifica refuzul de plată a verigii intermediare, dar numai atîta vreme, cît nu i se confirmă, pe altă cale, primirea produselor de către beneficiarul efectiv. Astfel, de exemplu, în condițiile în care beneficiarul efectiv achită verigii intermediare din proprie inițiativă prețul produselor, confirmând în acest mod implicit primirea lor, refuzul de plată față de unitatea furnizoare nu se mai justifică.
A. BERBECARU — Pitești solicită lămuriri în privința dreptului unităților eu atribuții de comerț exterior de a factura și încasa separat de prețul produselor importate, valoarea ambalajelor-Din prevederile H.C.M. nr. 2335/1967 (art. 15) și ale Instrucțiunilor MATMGGFF nr. T65030/1972 (art. 412) rezultă că valoarea ambalajelor se încasează distinct de prețul produselor importate numai atunci cînd ambalajele sînt refolosibile ca atare sau ca materiale, iar prețul produselor la intern este stabilit exclusiv costul ambalajului de transport.

II. M.



DV. AȚI FACUT-0 BUCĂȚI... 
... NOI SÎNTEM GATA SĂ

V-O FACEM LA LOC!

să aveți o 
asigurare
DE AVARII (casco) 
CARE ACOPERĂ O 
MULTITUDINE DE 
RISCURI Șl PENTRU 
CARE PRIMA DE 
ASIGURARE ESTE 
CONVENABILĂ

cu o singura 
condiție :



REGIMUL TRANSFERĂRILOR 
PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN MUNCACu privire la capacitatea persoanelor încadrate în muncă sînt de făcut unele precizări și de reliefat anumite aspecte deosebite.Aci ine ocupăm numai de capacitatea specială a persoanelor încadrate în muncă de a ocupa anumite posturi sau funcții. încadrarea prin transfer fără respectarea condițiilor legale privitoare La studii și stagiu, pentru postul respectiv, este lovită de nulitate absolută, deoarece încălcarea cerințelor imperative ale legii este sancționată cu invaliditatea actului juridic însăși.Nulitatea fiind absolută se poate invoca oricîind și va fi declarată unilaterală de către unitate prin ordin, decizie, dispoziție etc.Transferul nelegal fiind anulat, singura consecință logic posibilă este revenirea la situația anterioară, adică la contractul de muncă avut cu vechea unitate, astfel cum acesta a fost în ființă. Intr-o asemenea situație pot exista mai multe eventualități :— locul de muncă ce a fost deținut anterior transferului la vechea unitate este vacant, caz în care cel în cauză va fi reprimit în funcția avută ;— dacă postul deținut anterior a fost ocupat, socotim că, prin analogie, se po: aplica prevederile art. 130 (1) lit. f din Codul muncii, persoana putînd reveni în funcția avută, contractul de muncă a celui numit ulterior urmînd a fi desfăcut:— în cazul în care postul a fost desființat, contractul de muncă al persoane: a cărei transferare a fost declarată nulă, va putea fi desfăcut de vechea unitate în baza prevederilor art. 130(1) lit. a din Codul muncii.Date fiind implicațiile și consecințele atît de supărătoare ale unui transfer nelegal, este imperios necesar ca unitățile care încadrează persoane prin transfer, să verifice cu strictețe înainte de a solicita transferarea, dacă persoana în cauză îndeplinește condițiile de studii și stagiu cerute de Legea nr. 12/1971, pentru funcția respectivă. Pentru gravitatea consecințelor ce le generează o încadrare efectuată cu încălcarea dispozițiilor legale, se impune aceeași rigoare și la încadrarea prin transfer a unor persoane în funcția de gestionari ori pentru care se icer anumite condiții de sănătate (comerțul alimentar etc.).In trecut, pct- 3 din Instrucțiunile nr. 7000 din 6 iunie ale Ministerului Finanțelor și fostul C.SjM.S., obliga unitatea care solicită transferul ca, înainte de a 

face adresa către unitatea la care persoana lucrează, să verifice dacă sînt îndeplinite condițiile de studii și stagiu prevăzute de indicatoare pentru funcția pe care urmează să o ocupe. Aceasta este o cerință permanentă pe care unitățile sînt obligate a o îndeplini.— în cazul în care persoana ce urmează a fi transferată nu are studiile corespunzătoare sau vechimea necesară pentru postul pe care îl ocupă, dar ane aprobarea de menținere de la organul administrativ ierarhic superior, transferarea sa în cadrul aceluiași sistem, în aceeași funcție sau într-o funcție echivalentă este legală deoarece menținerea (derogarea) continuă a fi valabilă, pentru- că organul care a emis-o a rămas același.— In situația în care transferul unei persoane care ocupa o funcție prin derogare la vechea unitate are loc la o organizație din alt sistem, actul de menținere în funcție își pierde valabilitatea, fiind necesară o nouă aprobare de menținere în funcție, dată de organul administrativ ierarhic superior, al unității la care urmează a an ea loc transferul.
• Consimțămîntul și acordul unități

lor socialiste. Așa cum s-a arătat, tran
sferul persoanelor încadrate în muncă 
reprezintă un act juridic ce se săvîrșeș- 
te numai prin exprimarea acordului mai 
multor voințe, subiecte de drepturi și 
datorii.

— Organul competent. Persoana (orga
nul) îndreptățită a exprima consimță- 
mîntul unității la transferare este ace
eași care poate dispune și încadrarea.

Cu privire la consimțămîntul unități
lor facem anumite observații și preci
zări :

Acordul unităților cu privire la tran
sferarea unei persoane, alcătuiește unul 
dintre elementele actului juridic respec
tiv. o cerință esențială pentru existența 
însăși a operațiunii.Organul care dispune transferarea, care ia această măsură este același care are dreptul de a face încadrări, dat fiind că transferarea reprezintă o modalitate a încadrării. Sub imperiul Legii nr. IV 1971 și nr. 12 1971 transferarea se va hotărî deci, de către organele de conducere colectivă sau de către conducătorul de unitate, potrivit competențelor în mod expres stabilite în aceste acte normative-

— Acord viciat. Considerăm că exprimarea acordului de către un organ necompetent nu poate pricinui nici iun prejudiciu persoanei transferate, deoarece a- ceasta din urmă nu are obligația și nici posibilitatea de a verifica lucrările interioare din cadrul unei unități. în această ordine de idei este de făicut o distincție. In cazul în care consimțămîntul unității de la care se pleacă este viciat, însă măsura luată de către unitatea la care 

se transferă persoana în cauză este ho- tărîtă de organele competente, operațiunea este validă — mai bine-zis validi- tată — prin actul ilegal dispus de către organizația unde persoana va lucra. Dimpotrivă, dacă unitatea de la care se pleacă exprimă un acord valabil, iar unitatea unde se face transferarea ia hotărîrea respectivă printr-un organ sau persoană necompetentă (lipsită de capacitate), operațiunea este nulă. Ne aflăm în fața unei nulități proprii dreptului muncii care nu-și produce efecte înainte de declararea sa. Prin consecință, noua unitate va fi pusă în alternativa fie de a trebui să-și valideze pe parcurs hotărîrea inițială, prin luarea acestei măsuri de către organul competent, fie de a plăti despăgubiri persoanei al cărei contract va înceta ca fiind încheiat în mod nelegal.Oricare din unitățile implicate în operațiunea de transfer pot lua hotărîrea corespunzătoare conform intereselor proprii. ele nu pot fi obligate de instanță a se pronunța într-un anume fel. Darea acordului sau a refuzului sînt de competența exclusivă a administrației și nu poate fi dispusă de organul de jurisdicție a muncii (Tribunalul Suprem s. civ- dec. nr. 245 1956 nepublicată).Literatura de specialitate a considerat că și asupra consimțământului dat de persoanele interesate într-o operațiune de transferare pot acționa viciile prevăzute de art. 953 c.civ. și anume: eroarea, dotai și volența. Nulitatea transferării făcută în baza unui consimțămînt viciat poate fi pronunțată la cererea acelei părți în favoarea căruia operează nulitatea.
• Condiții de formă. Deși transferul constituie o importantă modificare adusă raporturilor de muncă, nici Legea nr. 1/1970 și nici actualul Cod — spre deosebire de art. 16 din vechiul cod al muncii — nu prevăd necesitatea unui act 

scris. De aci, concluzia unanimă — de altfel ca și sub vechea reglementare — că cerința unui înscris nu se referă la validitatea actului juridic însăși, ci are menirea de a servi unor necesități de ordin organizatoric și într-un eventual litigiu, ca mijloc de probațiune.In actualul stadiu de organizare a u- nităților socialiste nu este de conceput efectuarea unui transfer fără existența unor înscrisuri. Sistemul de evidență în activitatea de personal, elaborat de Ministerul Muncii, cuprinde în mod schematic operațiile principale și deciziile subsistemului transferului, precum și documentele necesare perfectării acestei operații, adresa prin care se solicită acordul pentru transfer și scrisoarea de răspuns la cererea de transfer.
dr. C. JORNESCU



In cazul produselor pentru care se emit repartiții, convenția prin care părțile fixează termenul de livrare în anul de plan ulterior celui înscris în repartiție este nulă, întrucît 'contravine actului de planificare. Uneori, văzînd că prestația nu s-a executat în cursul anului de plan pentru care s-a emis repartiția, organele de plan emit o nouă repartiție pentru anul de plan următor. Un atare fapt nu rămîne fără consecințe asupra actului de declarare încheiat de părți. Acest act va avea valoarea unui contract de sine stătător, ceea ce înseamnă că pentru neexecutarea contractului inițial partea în culpă va fi ținută să răspundă, conform legii, fără să poată invoca decalarea termenului de livrare.în schimb, în cazul produselor pentru care nu se emit repartiții, părțile pot conveni prelungirea executării contractului în anul următor de plan, dacă natura prestației care formează obiectul contractului necesită aceasta.în sfîrșit, Consiliul de Miniștri, în virtutea atribuțiilor sale, poate hotărî prelungirea duratei de executare a sarcinilor de plan, în care caz durata contractelor e- conomice se prelungește în mod corespunzător.
I. ICZKOVITS

ASIGURĂRI

sfera asigurărilor de stat și 
FORMELE DE ASIGURĂRI

FACULTATIVE DE BUNURI ȘI DE 
RĂSPUNDERE CIVILA CE SE POT 
ÎNCHEIA DE ORGANIZAȚIILE DE 

STAT DE SUBORDONARE LOCALAAșa după cum se cunoaște, asigurările de stat în R. S. România, au scopul de a contribui la refacerea bunurilor avariate sau distruse, prin acordarea de despăgubiri asiguraților, ca urmare a calamităților naturale sau altor evenimente neprevăzute și la repararea unor prejudicii de care asigurații răspund potrivit legii. Totodată asigurările urmăresc de a crea pentru populație unele mijloace suplimentare de prevedere și economisire, de a participa Ia finanțarea acțiunilor de prevenire și combatere a unor fenomene producătoare de pagube, precum și la celelalte scopuri specifice activității de asigurare.în prezent, ADAS practică peste 70 de forme de asigurări (prin efectul legii și facultative, de bunuri, persoane și răspundere civilă, interne și externe), pentru uzul organizațiilor socialiste și al populației. In asigurările prin efectul legii se cuprind aproape toate bunurile apar- 

ținînd unităților agricole cooperatiste, clădirile și animalele aparținînd populației, deținătorii de autovehicule (organizații socialiste și populație) pentru pagubele de răspundere civilă auto și călătorii pe căi ferate, rutiere, de apă și aeriene. A- sigurările facultative se contractează în completarea celor prin efectul legii sau independent de acestea. Ca urmare, în ceea ce privește aria de cuprindere în asigurările interne, ADAS are stabilite raporturi permanente cu toate gospodăriile populației din mediul urban și rural care dețin bunuri asigurabile. cu toate unitățile cooperatiste (agricole, de consum și meșteșugărești), precum și cu organizații de stat de subordonare locală. De asemenea pe perioade limitate, ADAS are stabilite raporturi de asigurare cu toți cetățenii care călătoresc în traficul intern, participă la excursii și alte manifestări turistice organizate prin întreprinderile de turism, cu posesorii de alte bunuri etc., beneficiind de protecția asigurării, în mod permanent sau temporar, aproape întreaga populație.Organizațiile de stat de subordonare locală pot încheia la ADAS o gamă largă de asigurări facultative și anume : a- sgurarea clădirilor, altor construcții și a conținutului (fonduri fixe și mijloace circulante materiale), pentru cazurile de pagube produse de incendiu și alte calamități ; asigurarea autovehiculelor pentru cazurile de avarii ; asigurarea bunurilor pentru cazurile de pagube produse în timpul transportului terestru ; asigurarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, pentru cazurile de avarii accidentale ; asigurarea bunurilor sau valorilor, pentru cazurile de furt ; asigurarea bunurilor casabile. pentru cazurile de spargere sau crăpare; asigurarea animalelor ; asigurarea culturilor agricole și a rodului viilor. De asemenea, pot încheia și asigurarea facultativă de răspundere civilă legală.încheierea asigurărilor facultative se face pe baza declarației de asigurare semnate de conducerea unității, organul ADAS întocmind pe loc, la sediul unității respective, contractul de asigurare.De regulă, asigurările se încheie pe o perioadă de 1 an. La cerere, asigurările se pot încheia și pe o perioadă mai mică, dar cel puțin pe 3 luni.Plata primelor de asigurare se face, de regulă, anticipat, intrarea în vigoare a asigurării fiind condiționată de plata primelor de asigurare.Pentru a ușura plata primelor de asigurare, la toate asigurările facultative de bunuri și de răspundere civilă, ce se încheie cu organizațiile de stat de. subordonare locală, ca de altfel și la celelalte organizații socialiste, s-a prevăzut o modalitate specială de achitare a primelor. Această modalitate constă în eliberarea 

de către unitate a unei adrese prin care se autoriză ADAS să ceară la bancă virarea primelor din contul unității asigurate în contul ADAS. Achitarea primelor de asigurare în acest mod prezintă marele avantaj că asigurarea intră în vigoare în funcție de data cînd s-a eliberat adresa de autorizare, chiar dacă în momentul încheierii asigurării sau pe parcursul acesteia, nu există, în mod temporar, disponibilități bănești în contul unități asigufate.De asemenea, la toate asigurările facultative. în cazul contractelor încheiate pe o perioadă de 1 an, organizațiile de stat de subordonare locală pot plăti primele de asigurare și eșalonat, în rate, prima rată fiind datorată la încheierea asigurării.Unitățile asigurate sînt obligate să întrețină bunurile asigurate în conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate.In cazul producerii evenimentului asigurat, unitățile asigurate sînt obligate : să ia pe seama Administrației Asigurărilor de Stat și în cadrul sumei asigurate, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor; să ia, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru salvarea bunurilor asigurate, păstrarea și paza bunurilor rămase și pentru prevenirea degradărilor ulterioare ; să înștiințeze ADAS. în scris, despre producerea evenimentului asigurat, în termenele stabilite.In caz de pagube la bunurile cuprinse în asigurare, procesele-verbale de constatare și evaluare se întocmesc de unitățile ADAS, cu participarea reprezentantului conducerii unității asigurate. La constatarea unor pagube participă și reprezentantul comitetului executiv al consiliului popular comunal, municipal sau orășenesc.Despăgubirile ce se plătesc unităților asigurate, neputînd depăși cuantumul pagubelor, se stabilesc după starea bunului în momentul producerii evenimentului asigurat. Despăgubirile nu pot depăși și valoarea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat și nici suma asigurată.
★în numerele următoare ale revistei vom prezenta caracteristicile principale ale fiecărei forme de asigurare facultativă ce se poate încheia de către orga- nizațile de stat de subordonare locală.Rugăm cititorii revistei să trimită direct, pe adresa redacției, propunerile și sugestiile privind temele de asigurări prezentate sau care ar dori să fie cunoscute, precum și în legătură cu unele aspecte concrete legate de activitatea de asigurare.

St. PAVEL



CONSECINȚE ALE DURATEI SARCI
NII DE PLAN ASUPRA CONTRACTE

LOR ECONOMICEDurata sarcinii de plan — adică, perioada în care această sarcină poate și trebuie să fie executată — determină durata contractelor economice. Datorită caracterului, de regulă, anual al sarcinilor de plan, durata contractelor economice este, de obicei, și ea anuală. Instrucțiunea Primului Arbitru de Stat nr. 2411974, stăruind asupra efectelor anualității sarcinilor de plan, atrage atenția asupra faptului că ele ise produc, atât în privința contractelor care se încheie pe bază de repartiții, cit și în privința contractelor care se încheie numai pe baza acordului părților.Dintre efectele anualității sarcinilor de plan și a contractelor economice se impune a fi relevat că obligațiile contractuale pot și trebuie executate pînă la finele anului de plan. Cu alte cuvinte, chiar dacă termenul de livrare a expirat, obligația de executare subzistă pînă la sfîr- 

șitul anului de plan cu consecințe corespunzătoare asupra răspunderii patrimoniale. (Hotărîrea Arbitrajului de Stat Central nr. 1039/1972). Aceasta înseamnă că furnizorul are obligația să livreze, iar beneficiarul are obligația să primească prestația pînă la finele anului de plan, afară de cazul în care beneficiarul renunță mai înainte, în condițiile legii, la primirea prestației.Durata sarcinii de plan și durata contractului este inferioară anului de plan, dacă prestația prin natura sa, nu poate fi executată decit intr-o perioadă mai redusă. Este cazul produselor sezoniere. Potrivit practicii arbitrale. produsele sînt considerate sezoniere atunci cînd realizarea lor este în strinsă dependență de condițiile naturale, de factori pedoclimatici, producerea lor după sfiirșitul sezonului ne- mai fiind posibilă in condiții naturale. De asemenea, sînt sezoniere produsele a căror desfacere pe rețeaua comercială poate fi realizată numai într-o perioadă limitată. Consecințele duratei acestor contracte — mai redusă decit anul de plan — se manifestă și pe planul răspunderii patrimoniale in sensul că penalitățile de întîrziere în predarea ori in ridicarea produselor se datorează numai pînă la sfirșitul sezonului, iar nu pînă la finele anului de plan.

Tot în acel moment — al sfârșitului sezonului — se naște dreptul la penalități pentru neexecutare în natură, dat fiind că, din acest moment sarcina de plan a încetat și executarea obligației a devenit imposibilă.După cum se precizează în instrucțiunea citată, principiul anualității este aplicabil și contractelor de lungă durată — cu consecințe pe planul răspunderii patrimoniale — exceptînd cazul cînd contractele respective privesc produse cu ciclu, lung de fabricație sau livrări a căror realizare necesită, prin natuira lor, o peri-1 oadă ce depășește un an de plan. Deci, numai în acest din urmă caz penalitățile pentru întîrzierea în predarea sau ridicarea produselor pot curge pe intervale ce depășesc limita unui an de plan. Altfel, se aplică și în cazul contractelor de lungă durată efectele anualității în ce privește răspunderea patrimonială.Distincțiile de mai sus ne vor permite să înțelegem condițiile în care sînt valabile așa-numitele decalări ale termenelor de livrare, adică convențiile prin care părțile se înțeleg asupra amînării executării obligațiilor la o dată care se situează înafara anului de plan.

— 6406 buc. 8 — NN 3014 K buc. 15 — NU 310 NA buc. 85

— 6407 buc. 16 — NN 3015 K buc. 14 NU 312 NA buc. 315

— 6411 buc. fi — NN 3018 K buc. 25 — NU 314 NA buc. 500

— 6412 buc. 110 — NN 3020 K buc. 20 — NU 315 NA buc. 66

— 2206 buc. 10 — NN 3024 K b ic. 1 — NU 316 NA buc. 350

— 2207 buc. 10 — 3209 buc. 2 — NU 317 NA buc. 73

— 2208 buc. 9 — 3206 buc. 4 — NU 818 NA buc. 250

— 2216 buc. 35 — 3306 buc. 6 — NU 320 NA buc. 41

— 2205 K buc. 18 — 3308 buc. 1 — 21316 buc. 2

— 2212 K buc. 2 — NU 204 buc. 14 — 22212 buc. 4

— 2216 K buc. 4 NU 207 buc. 11 — 22220 buc. 1

— 2305 buc. 1 - NU 212 buc. 12 22226 buc. 14

— 2310 buc. 1 — NU 10 NA buc. 13 — 22217 K buc. 1

— 2311 buc- 10 — NU 313 NA buc. 66 — 22310 buc. 8

— NU 2306 NA buc. 178 — NU 305 buc. 245 — 22316 buc. 5

— NU 2306 buc. 550 — NU 306 NA buc. 271 — 22309 K buc. 1

— NU 2310 (buc. 21 — NU 307 NA buc. 95 — 30203 buc. 20

— NJ buc. 3 — NU 308 NA buc. 172 — 30204 buc. 51

— NU 3010 K buc. 1 — NU 309 NA buc. 367 — 30206 buc. 6

— 33206 buc. 22

— 32211 buc. 1

— 33217 K buc. 4

— 51101 buc. 16

— 91104 buc. 20

— 51109 buc. 40

— 51110 buc. 16

— 51118 buc. 11

— 51120 buc. 14

— 51138 buc. 6

— 29417 buc. 2

— 294120 buc. 2
Role transportor cu bandă

— 0 108X292 mm buc. Z(M)

— 0 108X450 mm buc. 500

— 0 108X1100 mm
buc. 200

— 0 108X1400 mm
buc- 300



— cap înecat 4X16 kg. 8

— cap semirotund 4X20 kg. 17

— cap înecat 5X9 kg. 2

— idem 6X10 kg. 3 

— idem 6X20 kg. 5

Sîrmă disponibilă:

— 30X2,5 kg. 504

— 10X1,4 kg. 500

— 15X2,2 kg. 8000

’ — 20X2 kg. 183

, — 15X 2 kg. 336

— 30x2,2 kg. 313

— 30X2,8 kg. 657

— Fontă vlahita FX2 to. 500

Motoare electrice :

— 1,1 KW 1500 t/m buc. 14

— 2.2 KW 940 t/m buc. 10

— 3 KW 945 t/m buc. 9

— 4 KW 759 t/m buc. 3

— 4 KW 3900 t'm buc. 3

— 4 KW 2880 t/m buc. 5

— 5,5 KW 750 t/m buc. 1

— 7,5 KW 1000 t/m buc. t

—• 7,5 KW 1500 t/m buc. 5

— 45 KW 1500 t/m buc. 1

— Anemnstat cu ecran 0 400 
buc. 26

— idem debit 5000 mc/h 13z5 
buc. 1

— închizător hidraulic 
buc. 4

— Mire indicatoare nivel 
buc. 12

— Ungător ulei buc. 26

— Pompe ACV Q=16; 
H=15 4 kw 1500 t/m DL 
buc. 2

INSTRUCT II 9 INSTALAȚII 
ELLCIRIGfc

Plăci azbest disponibile:

— 2 mm kg. 1000

3 mm kg. 2500

— 5 mm kg. 3700

— Ipsos kg. 10.000

— Vată minerală 60 mm
mp. 3232

— Vată de sticlă mp. 800

—faj—~
— Conductori bobinaj BB

1,6 mm kg. 48

— Idem 2.2 mm kg. 169

— Cond. bobinaj E 2 S
1,15 mm kg. 533

— Cond. bobinaj izol. fire
sticlă 0 1,3 mm kg. 52

— Idem 0 1,5 mm kg. 288

— Idem 0 1,55 mm kg. 331

— Balastru BIA 40 buc. 40

— Idem BVA 250 buc. 40

— Idem BVA 100 buc. 46

— Becuri infraroșii 220 V —
250 W buc. 40

— Idem 120 V — 250 W
buc. 150

— Micafoliu 0.10 kg. 50

— Miranită P — 782 kg. 50

— Miranită formare 0,2
kg. 30

— Micabandă pe suport sticlă
S 1 MS 1 kg. 54

— Micapinză PITH S 103
kg. 34

CHIMICE • LEMN O HIRTIE

. H I—
— Carton prespan 0,25 kg 600 

— Hirtie ziar 70X100 kg. 90

— Carton velin 70X100 
kg. 400

— Carton triplex 70X100
kg. 800

— Cianură de sodiu kg. 50

— Cianură dc cadmiu kg. 50

— Hipoclorit de sodiu kg. 500

— Mercur kg. 3

— Fotorex (Ectol) kg. 5

— Sulfura dc sodiu kg. 200

— Tartrat de sodiu și postasiu 
kg. 150

— Tiosulfat de sodiu P.A. kg.
350

— Tiosulfat dc sodiu tehnic
kg. 50

— Teroson kg. 300

— Anhidridă cromică kg. 1000

— Azotat de sodiu kg. 400

— Colofoniu kg. 200

— Clorură de amoniu kg. 700

— Oxid de magneziu kg. 2000

— Praf pulvogen kg. 1750

— Sulfat de sodiu kg. 3500

— Sulfat dc amoniu kg. 15 000

— Sulfat dc bariu purificat
kg. 510

— Săpun de rufe kg. 2000

Geam securit :

— 128X189 buc. 14

8X212X181 buc. 24

— 255X155 buc. 100

— 5X415X950 buc. 21

— 6X240X195 buc. 47

— 6X260X155 buc. 321

— 240X190 buc. 150

— 275X155 buc. 130

— 5X270X500 buc. 120 

— 10X210X170 buc. 7 

— 195X230 buc. 26 

— 195X225 buc. 32 

— 155X218 buc. 140

Țeava sticlă : 

— 060X600 buc. 25 

— 016X2,5X772 buc. 51 

— 030X2,5X100 buc. 102

r .-V ' ■-------- --------------------------------
/ ;FKSE DE SCHIMB 
\ Rulmenți . .

— 062X180 buc. 7

— 0110X4X220 buc. 1

— 110X4X110 buc. 9

— 010X1,5X12 buc. 50

— 060X3X1155 buc. 12

- 025X1X772 buc. 30

Rulmenți scria :

— 6006 buc. 2 

— 6007 buc. 7

— 6008 buc. 9

— 6009 bpc. 1 

— 6010 buc. 5 

— 6011 buc. 10 

— 6016 buc. 1 

— 6022 buc. 9 

— 6024 buc. 8 

— 6029 buc. 360 

— 6211 buc. 10 

— 6212 buc. 17

— 6213 buc. 50

— 6214 buc. 52 

— 6215 buc. 45 

— 6216 buc. 68

— 6217 buc. 16 

— 6209 Z buc. 25

— 6206 buc. 1 

— 6303 (buc. 20 

— 6310 buc- 105 

— 6311 buc. 44 

— 6312 buc. 4 2 

— 6314 buc. 159 

— 6315 buc. 14 

— 6317 (buc. 70 

— 6318 (buc. 17 

— 6320 buc. 3



— 16X60 buc. 637

— 16X70 buc. 372

— 16X75 buc. 513

— 16X80 buc. 382

— 16X100 buc. 2100

— 20X70 buc. 31

— 24 X 55 buc. 46

STAS 2051 :

— 8X50 buc. 600

— 10X35 buc. 800

STAS 2036 :

— 10X70 buc. 2000

— 12X30 buc. 19.000

— 12X35 buc. 2000

— 12X45 buc. 171

- 12X55 buc. 9700

STAS 2051 :

— 12X65 buc. 1000

— 20X80 buc. 1000

STAS 2036 :

— 12X95 buc. 300

— 16X85 buc. 5000

— 20X70 buc. 1500

— 20X110 buc. 1000

— 20X140 buc. 1700

Splinturi disponibile STAS
1991 :

— 0,8 ><16 kg. 2

— 1,2X30 kg. 0,50

— 1,6X20 kg. 15

— 2X20 kg. 20

— 2X25 kg. 9

— 2X36 kg. 3

— 2,5X20 kg. 10

— 2,5X25 kg. 9

— 2,7X20 kg. 2

— 2,7X36 kg. 5

— 3,2X25 kg. 5

— 3,2X40 kg. 8

— 3,5X60 kg. 15

— 3,5X62 kg. 3,50

— 4X25 kg. 10

— 4X32 kg. 5

— 5X45 kg. 7

— 4X50 kg. 10

— 4x56 kg. 5

— 4,5 kg. 15

— 4.5X70 kg. 6

— 4.5X80 kg. 8

— 5.6x25 kg. 11.3

— 6.3X45 kg. 9

— 6.3X63 kg. 15

— 8X80 kg. 8

Nit cu cap înecat STAS 1257:

— 2X4 kg. 70

— 3.5X8 kg. 3

— 4X16 kg. 100

— 6X30 kg. 20

Nit cu cap seniirotund STAS
797

— 2X4 kg. 10

— 2X5 kg. 20

— 2X6 kg. 15

— 2X8 kg. 50

— 2X10 kg. 100

— 2X12 kg. 100

— 2X11 kg. 20

— 2,5x6 kg. 50

— 2.5X10 kg. 20

— 3X13 kg. 40

— 3X11 kg. 70

— 3X20 kg. 35

— 4X6 kg. 2

— 4X14 kg. 15

— 5X8 kg. 35

— 5X16 kg. 70

— 5X18 kg. 10

— 5X30 kg. 10

— 6X10 kg. 150

— 6X16 kg. 40

— 6X20 kg. 5

— 6X30 kg. 15

— 8X22 kg. 5

— 8X40 kg. 10

— 10X16 kg. 55

— 10X18 kg. 20

— 10X30 kg. 4

— 10X35 kg. 25

— 16X80 kg. 300

— 25X95 kg. 200

STAS 3165 :
— 2X6 kg? 20

— 3X8 kg. 60

— 3X10 kg. 70

— 3X12 kg. 30

— 3X20 kg. 75

— 3X16 kg. 90

— 4X16 kg. 5

— 5X20 kg. 80

— Nit aluminiu sernirot. 4020
2X5 kg. 5

— cap inecat 2X6 kg. 7

— cap semirotund 2X5 kg. 5

— cap inecat 2X6 kg. 9

— cap inecat 2X8 kg. 7

— cap seniirotund 2,5X8 
kg. 20

— idem 3X4 kg. 4

— idem 3X5 kg. 3

— idem 3X10 kg. 10

— cap înecat 4X10 kg. 10

— cap semirotund 4X19
kg. 6

— cap inecat 4X13 buc. 5

— cap semirotund 4X13
buc. 11

— cap inecat 4X16 buc. 19

— cap semirotund 4X25
kg 6

— Nit aluminiu cap semiro
tund 4020 5X10 kg. 6

— Nit cupru cap înecat 4021 
2x5 kg. 9

— idem seniirotund 2X4 kg. 5

— idem 2X5 kg. 5

— idem 2x6 kg. 7

— idem înecat 2X6 kg. 10

— idem 2X7 kg. 4 

— idem seniirotund 2X7 kg. 5 

— idem înecat 3X10 kg. 3

— idem semirotund 3X4,5 
kg. 1

— idem 3X4 kg. 5

— idem 3X5 kg. 0,84

— idem 3X8 kg. 1

— idem înecat 3X9 kg. 10

— idem semirotund 3X10 
kg. 20

— idem 3X13 kg. 20

— idem inecat 3X13 kg. 3

idem 4X6 kg. 7

— idem inecat 4X6 kg. 3

— idem semirotund 4X10 
kg. 10

— idem inecat 4X10 kg. 15

— idem inecat 4X13 kg. 5

— idem seniirotund 4X12 
kg. 10

— idem înecat 4X23 kg. 10

— idem seniirotund 4X23 
kg. 2

— idem 5X23 kg. 5

— idem înecat 5X25 kg. 10

— idem semirotund 6X40 
kg. 20

— idem înecat 6X40 kg. 46

— idem semirotund 7X16 
kg. 12

— idem inecat 7X16 kg. 26

— idem semirotund 7X30
kg. 17

— idem inecat 7X30 kg. 26

— idem inecat 8X30 kg. 6

Nit alamă STAS 4019 :

— cap semirotund 2X8
kg. 0,77

— idem 3X6 kg. 4

— idem 3X8 kg. 3

— idem 3X13 kg. 12

— cap înecat 5X13 kg. 6

— cap semirotund 3X16 kg. 2 

— idem 3X23 kg. 30 

— idem 4X8 kg. 24

— cap înecat 4X8 kg. 4

— cap semirotund 4X15 kg. 7


