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ÎNTREPRINDEREA utilaj
MORARIT toplița

Jud. Caraș-Severin
Telefon : 21

ÎNTREPRINDEREA
„ELECTROMOTOR- — 

TIMIȘOARA 
Str. Republicii, 21

Telefon : 13856

UZINA MECANICA 
CLUJ-NAPOCA

METALE

PRODUSE DIN METAL

— Bară alamă Am. 58 */a T 0 1°
kg. 155

— Idem 11 kg. 68

— Idem 16 kg. 100

— Idem 18 kg. 60

— Idem 43 kg. 23

— Sîrmă sudură cuprată lucioasă S.
10 3,15 kg. 277

— Idem alamă S. 10 3,15 kg. 600

— Idem CSC8 3 kg. 1.366

— Idem 4 kg. 610

— Hex. alamă Am. 58 */2 T 11 1Tlm 
kg. 150

— Bară alamă Am. 58 % T 30 6 
kg. 94

— Idem Am. 58 nouă 41 41 kg. 60

— Țevi alamă Am. 58 J/2 T 21 1,5 
kg. 46

— Tablă alamă 58 J/2 T 1,5 mm kg.100

— Idem 2,5 mm kg. 400

— Idem 3,0 mm kg. 200

— Idem 5,0 kg. 100

— Bare cupru Cu. 9 */2 T 0 6 kg. 20

— Tablă cupru Cu 9 V2 T 2 kg. 30

— Idem 4 kg. 55

— Țevi cupru 8 mm kg. 50

Metale dure plăci:

— SNMG sil. 12.04.04 buc. 231

— K10 HR 2713, 16201 buc. 38

— K15 K 274.1.1630 buc. 71

— K15 K. 274-1-1630 buc. 100

— K10 SNMA 120112 buc. 470

— K15 A.127 buc. 9

— K10 190412 buc. 100

— K10 TNUN 160112 buc. 85

— P10 TT. 105 NUM 120108 buc. 7

— K10 SNMM 120108 buc. 282

— P10 E. 12 buc. 23

— P10 BNV 6090308 buc. 60

— P10 SN MM 190616 buc. 200 

— P20 TPUN 110308 buc. 40

— K10 TNUN 160412 buc. 30

— P10 TNUN 160108 buc. 160

— K15 SNUN buc. 50

— K15 SN MA buc. 940

— P10 SNUN 190408 buc. 19

— SNMR buc. 200

— P30 A12 buc. 800

— P10 E. 16 buc. 70

— P20 A.20 buc. 78

— P10 E. 12 buc. 92

— S. 3 11-16 buc. 125

— S. 2 10-40 buc. 12

— S. 1 16-12 buc. 71

— K.10 SNUN 120412 buc. 110

— P10 220112 buc. 450

— Bare de silită 8X150X180 buc. 191

— 10X120 buc. 3000

— 10X110 buc. 120000

STAS 6220

— IOX'0 buc. 60000

— 10X80 buc. 20000

— Roată I. 399 — 01.03.01 — turnată
din oțel, neprelucrată buc. 50

Șuruburi hexagonale STAS 920 :

— 10X70 buc. 80000



STAS 4272

— 6X30 buc. 10000

— 8X30 buc. 40000

— 10X70 buc. 160000

STAS 1815

— 5X30 buc. 200000

— 10X16 buc. 6000

— Șurub torbant stas 925 10X100 
buc. 75000

— Șurub cap crestat scmiînecat stas 
31G7

— 5X30 buc. 150000

— 5X35 buc. 5000

— Prezon 5X30 buc. 40000

Capse Am

— 5x30 buc. 40000

— 3X6,5 buc. 40000

— 3X5,5 buc. 250000

— 4X6,5 buc. 52000
Inel siguranță arbore D. 20

MOTOARE

UTILAJE - SCULE

— Motoare elec. cu talpă 0,37 Kw, 1000 
t/m, 2/3, IP. 51 buc. 5

— Idem cu talpă 0,55 I<w, 1500 t/m, 
2/3, IP. 51 buc. 65

— Idem cu talpă 0,75 Kw, 3000 t ni, 
2/3, 1P. 44 buc. 2

— Idem cu talpă 1,1 Kw, 1500 t m. 
2/3, IP. 51 buc. 13

— Idem cu talpă 2,2 Kw, 1500 t m, 
2/3, IP. 54 buc. 20

— Idem cu talpă 3,0 Kw, 1500 t m, 
2/3, IP. 54 buc. 12

— Motor cu talpă de 4 Kw, 1500 t'm 
2/3, IP. 54 buc. 20

— Motor cu talpă 5,5 Kw, 1500 t/m, 
3/6, IP. 54 buc. 39

— Motor cu talpă 15 Kw, 750 t/m, 
36, IP. 54 buc. 9

— Motor cu talpă 15 Kw, 100 t/m, 
3/6, IP. 54 buc. 44

— Motor cu talpă 22 Kw, 1500 t/m,
3 6, IP. 54 buc. 11

— Motor flansat de 2,2 Kw, 1000 t/m,
2 3, IP. 41 buc. 2

— Motor flanșat 0,55 Kw, 1500 t/m, 
2 3, 1P. 51 buc. 6

— Ventilator centrifugal V. 454 tip. 
3151003 cu rotor V 022 debit 5600 
nr și motor de 18,5 Kw, 3000 t/m, 
IP. 54 poz. montaj 3 buc. 60

— Ventilator centrifugal V. 426 tip.
3151003 cu rotor V. 02 debit 2500 
m’h cu motor de 1,1 Kw, 1500 t/m,
IP. 54 poz. montaj 12 buc. 10

— Ventilator centrifugal V. 296.E tip.
3151003 cu rotor 0,41 debit 20600 
m’h cu motor de 1,1 Kw, 1500 t/m, 
buc. 1

— Ventilator centrifugal V. 471 tip.
3151003 cu rotor 042, debit 10000
mch cu motor 15 Kw’, 1500 t/m.
buc. 1

— Reductor viteză 35 25 0,55 Kw,
1500 t/m, 2/3, IP. 54 buc. 9

— Reductor viteză 40 25 0,55 Kw, 1500
t/m, 2/3, IP. 51 buc. 1

— Reductor viteză 2500-1,50 buc. 1

— Reductor viteză 40/25 1,1 Kw, 10l!0
t/m 2 3, IP. 54 buc. 1

— Reductor viteză BH. 1 16 buc. 5

— Alezor stas 1263, 0 6 mm buc. 24

— Idem 0 24 mm buc. 27

— Idem 5713, 0 10,5 mm buc. 10

— Idem 13,5 m buc. 5

— Idem 18 mm mm 0 buc. 10

— Burghii 573, 0 4 mm buc. 160 

— Idem 0 55,5 mm buc. 120 

— Idem 0 6,3 mm buc. 160

— Idem 0 6,7 mm buc. 110

— Idem 0 9,5 mm buc. 113

— Idem 0 10 mm buc. 83

— Idem 0 10,5 mm buc. 97

Idem 0 13,5 mm buc. 82

— Idem 0 14,5 mm buc. 71

— Idem 0 17 mm buc. 55

— Idem 574 0 2,5 mm buc. 120

— Idem 0 6,5 mm buc. 290

— Idem 0 7 mm buc. 94

— Idem 0 7,5 mm buc. 90

— Idem 0 7,7 mm buc. 50

— Idem 0 7,8 mm buc. 30

— Idem 0 8,2 mm buc. 20

— Idem 0 9 mm buc. 35

— Idem 0 10 mm buc. 100

— Idem 0 10,5 mm buc. 39

— Idem 0 12 mm buc. 175

— Idem 0 14,25 mm buc. 10

— Idem 0 14,25 mm buc. 10

— Idem 0 15,5 mm buc. 20

— Idem 0 16,5 mm buc. 10

— Idem 0 17 mm buc. 15

— Idem 0 18 mm buc. 20

— Idem 575, 0 6 mm buc. 40

— Idem 0 6,3 mm buc. 95

— Idem 0 7,7 mm buc. 25

Idem 0 7,8 mm buc. 30

— Idem 0 9 mm buc. 100

Idem 0 9,2 mm buc. 100

— Idem 0 16 mm buc. 155

— Idem 0 16,5 mm buc. 10

— Idem 0 19 mm buc. 20

— Idem 0 19,4 mm buc. 35

— Idem 0 23 mm buc. 10

— Idem 114, 0 1,6 mm buc. 70

— Idem 0 5 mm buc. 70



OFEKTE

— Mwm :: 7 22 1.5 mm buc. 45

— tei ttss 1631, 0 16 mm buc. 25

— : - 3f mm buc. 105

— Mea ' 40 mm buc. 213

— Meat 2511. 7 63X60 mm buc. 36

— Tmă 1112. 0 M. 30 mm buc. 81

— ~*ri : ■ ■ «împle 9 mm buc. 117

— Idea 11 m buc. 36

— :.-i 11 m buc. 36

— Mea 46 mm buc. 36

— idem 75 mm buc. 8

— Cbei fixe duble 8X9 buc. 65

— iirm 20 22 buc. 473

— Cfcei fixe duble 27X32 buc. 63

— 'c—« 30 32 buc. 28

— .ir.-j 5il buc. 105

— - • 36 buc. 305

— 1 50 buc. 25

— 1 ’ . hex. 14 mm buc. 100

— ’ 1 mm buc. 310

— Șurubelnițe L. 160 buc. 438

— Idem 200 buc. 110

— I’m 220 buc. 195

— Idem 250 buc. 600

— Idem 280 Suc. 200

— 1 ’ m 280 buc. 200

— Idem 320 buc. 200

— Verr.il magnetic pt. ulei cu 4 căi 
buc. 31

— 7 r :n hidroflex N. 265 buc. 80

— Vernil magnetic 24 V, 4 căi buc. 10

— Redresor cu seleniu 110 Vcc (im
port) buc. 53

PIESE DE SCHIMB

RULMENȚI

Rulmenți seria :

— 1209 buc. 160

— 1304 buc. 13

— 6209 buc. 1000

— 6211 buc. 1000

— 221 OK buc. 90

— 6215K buc. 18

— 6218 buc. 40

— 6307 buc. 1500

— 6314 buc. 133

— 22216K buc. 38

— 22217 buc. 9

— 22222K buc. 300

— 32214A buc. 27

— 51112 buc. 31

— 51116 buc. 36

— 5131 IM buc. 40

— 22311 buc. 20

— RNA 4928 buc. 73

— RNA 4932 buc. 92

— RA 4905V buc. 3000

— RA 1932 buc. 564

— 6319 buc. 12

— 6312 Z buc 45

— 6314-2RS buc. 9

— 6111 buc. 6

— 6108 N buc. 1

— 6112 buc. 110

— 7203 buc. 31

— 7206 buc. 20

— 7209 buc. 18

— 7213 buc. 1

— 7519 buc. 1

— 7718 buc. 1

— 1202 buc. 63

— 1209 buc. 15

— 1209K buc. 121

— 1213K buc. 16

— 121GK buc. 13

— 1305K buc. 5

— 1307 buc. 6

— 1315 buc. 2

— 2208 buc. 9

— 2213 buc. 1

— 2216 buc. 34

— 2205K buc. 18

— 2212K buc. 2

— 2216K buc. 3

— 2216K buc. 3

— 2307 buc. 10

— 2311 buc. 10

— NI) 2324 buc.

— NU2306NA buc. 178

— NV2306 buc. 570

ÎN C U a î N B:
e comerțului

internațional

• de muncă

Rulmenți seria :

— 6213 buc. 53

— 6214 buc. 62

— 6215 buc. 50

— 6222 buc. 117

— 6209 Z buc. 25

— 6315 buc. 42

— NJ2307 buc. 3

— NU2308 buc. 2

- NU2310 buc. 21

— NU2316 buc. 1

— 2311K buc 12

->

3

Verr.il


•9

— NN3010K buc. 1 — NU318 Na buc. 200 — 32306 buc. 11

— 3014K buc. 15 — NU320NA buc. 20 — 32312/7612 buc. 1

— NN3015K buc. 6 — NUSllNa buc. 500 — 32612 buc. 1

— NN3018K buc. 25 — NU315Na buc. 66 — NU32607 buc. 4

— NN3020K buc. 10 — NU316Na buc. 320 — 51108 buc. 16

— 3206 buc. 4 — NU317 buc. 73 — 51105 buc. 17

— 3308 buc. —Nu318Na buc. 200 — 51107 buc. 42

— NJ206NA buc. 10 — Nu 320NA buc. 20 — 511 8 buc. 16
— NU207 buc. 11 — NU324MANA buc. 2 — 51109 buc. 43

— NU212 buc. 12 — NJ222NA buc. 100 — 51118 buc. 18
— NJL65-NA-U3 buc. 38 — RNA218 buc. 2 — 21120 buc. 19
— NA50 buc. 20 — 22216 buc. 1 — 51128N buc. 6
— NU208NA buc. 2 — 21316 buc. 2 — 51204 buc. 9

— 51209 buc. 13

— 51215 buc. 4

— 51222 buc. 2

— NU216NA buc. 2 — 22220 buc. 1

— NU206NA buc. 2 — 22224 buc. 10

— NU210Na buc. 2 — 22226 buc. 20

— NU305NA buc. 215 — 32310 buc. 8

— NU306NA buc. 182 — 22316 buc. 5 - 109-906 buc. 12

— NU306NA buc. 89 — 22309K buc. 1 — 807—813 buc. 8

— 270—310 buc. 6

— 390-509 buc. 12 .

— NU307Na buc. 140 — 30209 buc. 7

— NU308Na buc. 150 — 30304 buc. 14
— NU309 buc. 320 — 30318 buc. 5
— NU310Na buc. 85 — 29420 buc. 2 — 402—310 buc. 11

CONTRACT ECONOMIC

ACORDAREA SPORULUI DE PREȚ 
LA LIVRĂRILE DE TUTUN

Prin arț. 2 și anexa la H.C.M. nr. 
705/1973 privind îmbunătățirea prețu
rilor de cumpărare la unele produse a- 
gricole, s-a prevăzut ca producătorilor 
care predau tutunurile alese, conform 
condițiilor de calitate și în limita can
tităților stabilite anuale de MAIA, să 
11 se acorde un șpor de 20% din prețul 
de contractare, calculat la valoarea tu
tunului livrat, dacă sînt întrunite, în 
mod cumulativ, următoarele condiții:

— contractul este încheiat pe mini
mum trei ani ;

— se livrează la fondul de stat cel 
puțin cantitatea contractată pentru 
anul agricol respectiv ;

— se predau tutunuri .superioare și 
de clasa I în anumite procente minime 
raportate la cantitatea contractată.

In cazul neîndeplinirii numai a une
ia dintre condițiile de mai sus, unita
tea socialistă producătoare nu benefi
ciază de sporul de preț.

în aplicarea dispozițiilor normative 
de mai sus, Arbitrajul de stat central 
a fost confruntat cu o situație specifică 
determinată de faptul că nepredarea 
integrală a cantității de tutun aferentă 
anului de plan în. discuție s-a datorat 
unui caz de forță majoră. Urmarea a- 
cestel împrejurări, unitatea socialistă 
producătoare a pretins acordarea spo

rului pe motiv că' nepredarea întregii 
cantități contractate nu s-a datorat cul
pei sale... . . ,,

Prin Hotărîrea nr. 2028/1975 această 
susținere a fost înlăturată, iar preten
țiile reclamantei la plata sporului de 
preț de 20% au fost respinse.

Considerăm că prin această soluție 
s-a făcut justă aplicarea principiilor 
care reglementează efectele cazului de 
forță, majoră și..s-a dat, în.același „timp, 
satisfacție scopurilor- urmărite ‘de le
giuitor prin dispozițiile normative sus
citate.

In adevăr, problema riscurilor se pu
ne într-un . mod .' particular în contrac
tele sinalagmatice din categoria' cărora



fi-? psrae contractul de furnizare. 
. • - —cazul de forță majoră, de-
* prtrxnei concrete (în speță, u-
- . de tutun) este eli.be-.
r»: ăe ocLgațla ce a devenit imposibil 
â» r.jc.aDar, pe lîngă acest efect, 

z_--î problema riscului contractu- 
D.pă cm debtiorul obligației de

• preoa întreaga cantitate de tutun
es:e exonerată de executa

rea acestei obligații, tot astfel credito- 
acestei obligații, adică unitatea be- 

a livrării de tutun este eli- 
\ :e obligația corelativă de a plăti 

prerrl aferent cantității de produse ce 
no . :-a livrat datorită cazului de forță 
-a .r. intervenit Cu alte-,cuvinte, ris
cul contractului îl suportă-1 •.debitorul 
c: gat.ei imposibile de e.xecdțăt, în 
sensul că nu va realj'za' intefșșuî patri- 
—: - al urmărit prin-<exeecif^rea con- 
nrac-.ulji: obținerea prețului. Consecin
țele acestui raționament trebuie duse 
pini la capăt. Adică,' unitatea 'socialiș
ti furnizoare este lipsită —.'datorită 
ca-.ului deforță majtfra care a determfi-' 
na: neexecutărea parțialăa obligației 
contractuale de livrare — ațâț' depre- 
7ul aferent cît și de. sporul care repre-, 
z-.tă o parte componență a echivalen
tului bănesc aferent prestației sale.

Deci, faptul că nepredarea întregii 
cantități de tutun contractată pentru 
anul respectiv a fost urmarea unui caz 
ce forță majoră, apără unitatea socia- 
listă furnizoare de consecințele neînde- 
p'u.nirii integrale a obligațiilor sale con
tractuale de livrare, dar nu poate jus
tifica încasarea sporului de preț. O so
luție contrară ar nesocoti dispozițiile . 
legale enunțate mai' sus și ar contra
veni intenției legiuitorului de a se 
acorda sporul de preț numai cu condi
ția livrării întregii cantități contrac
tate oe anul respectiv.

H. MATEI

ION DURI FIXE

ATRIBUȚIILE UNITĂȚILOR 
SOCIALISTE CU PRIVIRE 

LA GOSPODĂRIREA 
FONDURILOR FIXE

Intensificarea utilizării fondurilor 
fixe reprezintă unul din elementele 
fundamentale ale creșterii eficienței 
producției sociale.

Sporirea-producției se face în prin
cipal prin folosirea mai deplină a ma
șinilor și utilajelor, prin mărirea nu
mărului mediu de schimburi, prin li
chidarea întreruperilor, prin reînnoirea 
judicioasă a fondurilor fixe etc.

Nu este indiferent nimănui modul 
în care fondurile fixe sînt folosite și 
gospodărite. Din această cauză o serie 
de acte normative conțin prevederi re
feritoare la utilizarea fondurilor fixe 
în scopul obținerii unei eficiențe eco
nomice cît mai ridicate.

Incepînd din faza de proiectare a 
utilajelor și a instalațiilor complexe, 
cuprinzînd modul de exploatare și în
treținere și terminînd cu repararea 
corespunzătoare a fondurilor fixe, di
verse acte normative impun centrale
lor, întreprinderilor și celorlalte uni
tăți economice, o serie de reguli și o- 
blîgații, din care le menționăm pe cele 
mâi importante.

• Proiectarea și realizarea mașini
lor, utilajelor, instalațiilor etc. în con
diții ție siguranță în procesul de pro
ducție. Centralele industriale și celelal
te; unități cu statut de centrală sînt 
obligate prin art. 4 lit, a din Decretul 
nr. 304/1971 și art. 52 lit. a. din Legea 
nr. 14/1971 să asigure proiectarea și 
realizarea, tuturor utilajelor, instalații
lor, cabanelor și aparaturii de măsură, 
control și automatizare, în condiții de 
eficiență economică și de siguranță în 
procesul de producție.

Aceeași obligație o au și celelalte 
unități socialiste care pot prevedea în 
contractele economice clauze privind 
controlul lor pe faze de fabricație la 
producător, pentru utilajele mai com
plexe sau instalații tehnologice deose
bite, conform prevederilor art. 14 din 
Legea nr. 71/1969.

în acest scop art. 9 din Decretul nr. 
304/1971 interzice fabricarea în serie, 
montarea și exploatarea utilajelor și 
instalațiilor neomologate.
• Verificarea respectării documen

tațiilor tehnice și a proiectelor. Art. 59 
din Legea nr. 14/1971 și art. 5 lit. a. 
din Decretul nr. 304/1971 instituie obli
gația pentru membrii comisiilor de re
cepție a obiectivelor de investiții, ca 
să verifice modul în care au fost res
pectate prevederile din documentațiile 
tehnice la execuția lucrărilor de con

strue,ții-montaj și să nu avizeze pune
rea în funcțiune a capacităților de 
producție, dacă acestea nu corespund 
proiectelor.

De asemenea, este interzisă darea în 
exploatare a instalațiilor și liniilor 
tehnologice care nu sînt dotate cu a- 
paratură de măsură, control și automa
tizare prevăzută în proiect.

Pentru neefectuarea corespunzătoare 
a recepției, comisiile de recepție răs
pund disciplinar, penal și material 
după caz.

• Respectarea în procesele de pro
ducție a tehnologiilor; proiectate și 
omologate. Art. 4 din Legea nr. 14/1971 
stabilește, la nivelul tuturor organelor 
și unităților, obligația de a aplica și 
respecta riguros în procesele de pro
ducție, tehnologiile proiectate și omolo
gate, fiind interzisă abaterea de la 
tehnologiile stabilite sau aplicarea de 
tehnologii neomologate. Art. 2 din De
cretul nr. 304/1971 stabilește răspunde
rea tuturor unităților socialiste de stat 
cu privire la aplicarea și respectarea 
riguroasă în procesele de producție a 
tehnologiilor proiectate și omologate, 
în acest scop sînt interzise abaterile 
de la tehnologiile stabilite sau aplica
rea de tehnologii neomologate.

Perfecționarea tehnologiilor se va 
face pe baza experimentării,, verifi
cării și omologării prealabile. Pentru 
procesele de producție care se reali
zează cu tehnologii de complexitate 
deosebită, perfecționările tehnologice se 
pot face numai cu aprobarea organu
lui ierarhic superior. Art. 52 lit., b din 
Legea nr. 14'1971 conferă centralelor 
dreptul de a aproba perfecționări teh
nologice la instalațiile de importanță 
deosebită.

Centralele și unitățile asimilate a- 
cestora sînt obligate a îndruma și con
trola unitățile componente cu privire 
la respectarea strictă a tehnologiilor 
stabilite.

Potrivit art. 54 lit. c din Legea nr. 
14/1971, organele de conducere colec
tivă din cadrul întreprinderilor au o- 
bligația de a lua măsuri pentru ca 
mașinile, utilajul și instalațiile să fie 
utilizate cu respectarea regimului de 
lucru prevăzut de tehnologia de fa
bricație.

Muncitorii care lucrează nemijlocit 
în procesul de producție au îndatori-



rea să respecte regimul de lucru pre
văzut în tehnologia de fabricație (art. 8 
din Decretul nr. 304/1971). Obligația de 
însușire și respectare a procesului teh
nologic este prevăzută și în pct. 5 din 
îndrumarul nr. 66427/1973 elaborat de 
Ministerul Muncii și U.G.S.R.

• Echiparea mașinilor, utilajelor, 
instalațiilor etc. cu aparatură de mă
sură, control și automatizare. în con
formitate cu art. 54 lit. b. din Legea 
nr. 14/1971 întreprinderile și celelalte 
unități economice au obligația de a 
dota mașinile, utilajele și instalațiile 
cu aparatură de măsură, control, re
glare și automatizare prevăzută în do
cumentații și de a lua măsuri pentru 
menținerea în stare de funcționare la 
precizia prescrisă.

Este interzisă darea în exploatare a 
instalațiilor și liniilor tehnologice care 
nu sînt dotate cu aparatură de măsu
ră, control și automatizare prevăzută 
în proiecte (art. 54 lit. b. al. 2 din Le
gea nr. 14/1971).

Aceleași atribuții cu caracter obliga
toriu sînt prevăzute de art. 5 lit. d. 
din Decretul nr. 304/1971 în sarcina 
întreprinderilor și a celorlalte unități 
asimilate acestora, iar art. 4 lit. b. din 
același act normativ prevede ca o în
datorire principală pentru centrale și 
unitățile cu statut de centrală de a asi
gura, pentru unitățile componente, 
mijloacele necesare în scopul dotării 
mașinilor, utilajelor, instalațiilor etc. 
cu aparatura sus-arătată.

dr. C. JORNESCU

COMERȚ-COOPERAȚIE

CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE OR
GANIZAȚIILE COOPERAȚIEI DE 
CONSUM CU PERSOANE CARE 
PRESTEAZĂ MUNCA LA DOMICILIU

Prin Decizia Uniunii Centrale a Co
operativelor de Consum nr. 155/1975 
3-au aprobat Normele privind utiliza
rea de persoane cu muncă la domici
liu pentru executarea unor produse, 
prestări de servicii și lucrări de către 
unitățile cooperației de consum.

în conformitate cu normele Centro- 
coop prestarea muncii la domiciliu se 
poate efectua pe baza contractelor care 

se încheie de unitățile cooperației de 
consum cu persoanele fizice ce doresc 
să realizeze o activitate economică și 
îndeplinesc condițiile pentru exercita
rea unei meserii.

Precizăm că persoanele cu muncă la 
domiciliu pot fi utilizate numai dacă 
capacitatea unităților de producție și 
prestări de servicii ale cooperației de 
consum nu este acoperită în întregime 
și deci nu se poate asigura integral vo
lumul sau profilele de activitate soli
citate de populație sau organizații so
cialiste, precum și în cazurile în care 
înființarea unor unități organizate nu 
se justifică din punct de vedere al 
eficienței.

Potrivit prevederilor art. 2 din 
H.C.M. nr. 1956/1970 privind folosirea 
muncii la domiciliu pentru executarea 
unor articole de artizanat și a altor 
produse și lucrări, însușite și de Uni
unea Centrală a Cooperativelor de Con
sum prin normele sus-menționate, ca
tegoriile de contracte ce se încheie 
pentru efectuarea muncii la domiciliu 
sînt următoarele:

— contractul pentru executarea de 
produse și lucrări, care se încheie con
diționat de faptul ca perioada în care 
jrmează să se realizeze produsele și 
ucrările ce fac obiectul contractului se 
imitează pînă la 3 luni de zile, sau 
iacă volumul de producție este redus, 
neputînd justifica un contract de mun- 
:ă :

— contractul de muncă, care se poa
te încheia pe durată determinată în 
azul cînd volumul de producție pre- 
'ăzut a se realiza implică o activitate 
neîntreruptă de 3—12 luni, sau con
tractul se încheie pe durată nedermi- 
nată, dacă producția necesită o activi
tate continuă de peste 12 luni.

Este de reținut faptul că, contractul 
pentru executare de produse și lucrări, 
nefiind un contract de muncă este su
pus, în principal, dispozițiilor Codului 
civil, în timp ce contractul de muncă 
pe durată determinată sau nedetermi
nată urmează regulile legislației muncii

Obiectul contractelor de executare 
de lucrări sau de muncă îl formează 
realizarea unor produse, lucrări și ser
vicii stabilite prin Normele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum, 
așa cum sînt: articole de artizanat și 
artă populară, bunuri de larg consum 
de folosință personală, de uz casnic 
sau gospodăresc, piese de schimb, re

pere, scule, dispozitive, mobilier, pres
tări cu caracter administrativ social și 
cultural.

Se interzice în mod expres realiza
rea unor produse alimentare și orice 
fel de produse care, prin natura lor, 
impun respectarea anumitor condiții 
de igienă ce nu pot fi asigurate, pro
duse și lucrări la care se utilizează 
materiale nocive, inflamabile sau ex
plozive. Totodată, nu se pot folosi apa
rate care funcționează cu tensiuni 
înalte, a recipienților sub presiune și 
a utilajelor de sudură oxiacetilenă.

De menționat că produsele și servi
ciile ce pot fi executate prin muncă 
la domiciliu sînt prevăzute limitativ 
în lista anexă la Normele Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum si, 
în consecință, realizarea altor produce 
și servicii neprevăzute nu este posibilă 
decît cu aprobarea Centralei de pro
ducție. prestări și construcții din Cen- 
trocoop.

în ceea ce privește persoanele cu 
care se încheie contracte pentru exe
cutarea de produse și lucrări sau con
tracte de muncă, este de precizat că, 
acestea nu pot fi încadrate în muncă 
și la alte organizații sau întreprinderi. 
Membrii cooperativelor agricole de 
producție vor putea încheia numai 
contracte pentru executarea de produ
se și lucrări (iar nu contracte de mun
că), cu acordul prealabil al conduce
rii CAP. De asemenea, pot fi folosiți 
și studenții pentru executarea de pro
duse și lucrări pe bază de contract, cu 
condiția îndeplinirii obligațiilor stabi
lite prin planurile de învățămînt (ore 
de curs, seminar, practică și alte acti
vități obligatorii). încheierea contrac
telor pentru executare de produse și 
lucrări cu studenții se face numai cu 
avizul facultății.

în munca la domiciliu se pot folosi 
persoanele cu domiciliul stabil în lo
calitatea în care își are sediul unitatea 
sau în localitățile unde funcționează 
subunitățile sale și numai în profilul 
de activitate a acestora.

Unele interdicții sînt stabilite în uti
lizarea persoanelor prin muncă la do
miciliu. Astfel, nu vor putea presta a- 
ceastă muncă membrii de familie ai 
persoanelor încadrate în funcții de 
conducere la organizațiile cooperației 
de consum, precum și alte categorii de 
persoane. De asemenea, organizațiile și
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îr.trepr'nderile cooperației de consum 
nu sin: autorizate să încheie contracte 
pentru muncă la domiciliu cu persoane 
care au suferit condamnări pentru in
fracțiuni.

Normele Uniunii Centrale a Coope- 
rat elor de Consum prevăd posibilita- 
• a pentru titularii de contracte de a 
fi ajutați în activitatea lor de către 
membri de familie (soț, soție, părinți, 
cap i frați și surori) care au domici
liul stabil în aceeași localitate și sînt 
: . z.:ț: în contractele încheiate

Se sancționează cu desfacerea con- 
t.......:lui și aplicarea unei amenzi de

pînă la 1000 lei folosirea sub 
or ce formă a muncii altor persoane 
exit cele prevăzute în contract.

O situație de excepție este prevăzu- 
: ce privește locul de desfășurare 

a activității prin muncă la domiciliu, 
rum rezultă din însăși denumirea 

st., munci la domiciliu, avînd un ca- 
: r .-.dividual, se prestează de re-
£ ..la domiciliul respectivei persoane. 
I-. : -a’.izarea însă a producției de co- 
v ut ?. conducerea unității poate apro- 
t.a. ce la caz la caz, ca mai multe Per
s'" ere să lucreze la domiciliul uneia 
c r.tre acestea. In cazuri speciale, de- 
t cate de faptul că munca nu se 
p realiza decît în colectiv, aproba- 
r este de competența Centralei de 
pr iccție, prestări și construcții din 
C -. . coop. De asemenea, pentru une- 
i - : duse sau prestări de servicii spe-
c . e. unitățile pot organiza trimiterea 
p anelor cu care au încheiat con
tra: te. să efectueze lucrări la domici- 

teneficiarilor, pe baza cererii aces
tora.

C c privire la drepturile persoanelor 
c desfășoară muncă la domiciliu este 
ce reținut faptul că cele care au în
cheiat contracte pentru executare de 
pr aduse sau lucrări, primesc numai re- 
tr ..ta pentru activitatea efectiv pres
tată In consecință, neîndeplinind con
ți • le pentru a fi considerate persoa
ne încadrate în muncă, ele nu benefi- 
ciază de drepturile prevăzute în legis
lația muncii.

Persoanele cu care s-au încheiat 
contracte de muncă pe durată nedeter- 
rr.lr.ată beneficiază de drepturile pre
văzute de normele în vigoare (ajutoare 
materiale în cadrul asigurărilor sociale, 
concedii de odihnă, pensii, alocație de 
stat pentru copii etc...) dacă în fiecare 
lună au realizat un volum de produc

ție egal sau cel puțin 70% din cel ce li 
s-a stabilit, care, la rîndul său trebuie 
să atingă nivelul sarcinii de produc
ție și prestări de servicii atribuit per
soanelor care lucrează în activități si
milare în cadrul organizat al secțiilor 
și atelierelor unității.

în ceea ce privește persoanele care 
au încheiat contracte de muncă pe du
rată determinată, ele beneficiază de 
drepturile ce le conferă normele în vi
goare acestei categorii, dacă au reali
zat cel puțin 70% din volumul de pro
ducție stabilit pentru persoanele care 
își desfășoară activitatea în cadrul sec
țiilor și atelierelor unității.

Retribuirea persoanelor care pres
tează muncă la domiciliu se face pe 
bază de tarife, pe produs, pe lucrare, 
etc., stabilite corespunzător timpuîdi 
normat pentru realizarea producției și 
retribuția tarifară aferentă categoriei 
de încadrare a acestora.

Persoanele care au încheiat contrac
te și efectuează prestări de servicii că
tre populație cu plata în numerar pot 
fi retribuite pe bază de cote procentu
ale din încasările realizate.

Normele Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum, stabilesc și înda
toririle persoanelor cu munca la domi
ciliu: gestionarea materialelor și pro
duselor, evidența activității, respecta
rea normelor tehnice etc..

Exercitarea concomitentă a activită
ții pe cont propriu, fără autorizație, a- 
trage sancționarea penală a celor vi- 
novați, potrivit art. 281 din Codul pe
nal și art. 10 din Legea nr. 13/1968.

Evaziunea fiscală se sancționează cu 
amendă de la 500—3000 lei potrivit art. 
6 și 7 din H.C.M. nr. 63/1970.

dr. Emil VICOL

EXPERTIZE

EVALUAREA 'BUNURILOR IMOBILE 
ȘI A LUCRĂRILOR DE REPARAȚII

Evaluarea bunurilor imobile și a 
îmbunătățirilor aduse acestora sînt 
probleme solicitate foarte des experți- 
lor tehnici. în rezolvarea litigilior care 
formează obiectul dosarelor civile a- 
flate pe rol la instanțele de jude
cată

De asemenea, evaluarea imobilelor 
mai este necesară și în cazul plății 
unor daune pentru clădirile asigurate 
prin efectul legii, datorită unor cala
mități sau ca urmare a demolării

Problema evaluării bunurilor imo
bile este reglementată de H.C.M. 744/ 
1961 instrucțiunile nr. 19/1972 ale Mi
nisterului Finanțelor, Legea 4 și 5/1973 
și Decizia Tribunalului Suprem nr. 
140/1975.

în speță, evaluarea bunurilor imo
bile se face astfel :

— pentru imobilele construcții noi, 
executate Prin I.C.V.L., conform cata
loagelor C.L. (construcții locuințe) la 
care evaluarea materialelor se face la 
prețul cu ridicata ai întreprinderii;

— pentru imobilele construcții noi, 
executate prin I.C.R.A.L. (unități pres
tatoare de serviciu), conform cataloa
gelor C.L., la care evaluarea materia
lelor se face la prețul de amănunt ;

— pentru evaluarea reparațiilor «- 
fectuate la clădiri, se folosește catalo
gul Rp. C, cu materialele la prețul de 
amănunt.

— evaluarea lucrărilor imobile ve
chi, se face în conformitate cu Instruc
țiunile nr. 19/1972 ale Ministerului Fi
nanțelor, în funcție de vechimea con
strucției, suprafața construită, mate
rialul folosit, cota de uzură, starea de 
întreținere etc

Pentru ca evaluarea bunurilor imo
bile să nu creeze nemulțumiri în rin- 
dul celor interesați, evaluarea trebuie 
să se facă la prețul real pe care îl 
valorează bunul imobil în momentul 
litigiului, adică la prețul de circulație.

în felul acesta se asigură respectarea 
dispozițiilor art. 741 Cod civil, care 
prevede că în căzui indiviziunii unrr 
bunuri, trebuie să se asigure deplina 
egalizare între copărtași, în sensul că 
prin această operațiune, fiecare dintre 
ei să primească întocmai partea de bu
nuri la care este îndreptățit, în na
tură sau în bani, după caz.

Grigore OLANESCU



Publicom

K O V O
Praga 10 - Cehoslovacia

întreprinderea pentru comerțul exterior K O V O exportă 
și importă produse a!e industriei mecanice de precizie din 
următoarele sectoare :

® mașini de calcul și de birou; aparate de laborator și 
pentru fizica nucleară ;

o mașini pentru industria poligrafică, de măsurare și de 
pompare a carburanților lichizi ;

• aparate de măsură electrice și electronice; utilaje de 
reglaj ;

® piese pentru industria electronică și surse de iluminat;
• instalații pentru telecomunicații.

PRECIZIE PENTRU ACTIVITATEA DE PRECIZIE! 
Livrează produse ale industriei cehoslovace 

de mecanică de precizie
Fiind apreciate de beneficiari, produsele ICE KOVO vor 

populariza și în anii următori mărcile MADE IN CZECHO
SLOVAKIA și KOVO EXPORT IMPORT.

EXPORT 
IMPORT 
KOVO

PRAHA 
CZECHOSLOVAKIA


