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Supliment ® nr. 31 ® 6 august 1976

ADAS vă
In cadrul preocupărilor pentru continua im. 

bunătățire a serviciilor oferite populației, Ad
ministrația Asigurărilor de Stat a elaborat noi 
reglementări la asigurările facultative mixte de 
viață, la cele de accidente, precum și la unele 
asigurări combinate, prin care se acordă asigu
raților noi avantaje. Menționăm cîteva din 
te avantaje :

ți ai 
plătit

• Posesorii asigurării mixte de viață 
variantelor acestei asigurări, care au 
primele de asigurare pe toată perioada asigu
rării, vor încasa, la expirarea polițelor, sumele 
înscrise în acestea, majorate cu 10 la sută.

• In cadrul tuturor asigurărilor de persoane 
s-a prevăzut ca sumele de plată cuvenite pentru 
invaliditate permanentă parțială 
majorate cu 25 la sută.

La rubrica „Curier economic-legisla- 
tiV din cadrul SUPLIMENTULUI 
apărut, in anul 1976, următoarele 
ticole privind asigurările :

• Asigurările și operațiunile de
merț exterior și de cooperare econo
mică și tehnico-științifică internaționa
lă (nr. 7).

• Sfera asigurărilor de stat și for
mele de asigurări facultative de bu
nuri și de răspundere civilă ce se pot 
incheia de organizațiile de stat de 
subordonare locală (nr. 8).

• Asigurarea facultativă a clădiri
lor, altor construcții și a conținutului, 
pentru cazurile de pagube produse de 
incendiu și alte calamități (nr. 9).

IN ATENȚIA 

CITITORILOR!
• Asigurarea facultativă a autove

hiculelor aparținind organizațiilor de 
stat de subordonare locală (nr. 10).

• Considerații economice privind 
asigurarea in operațiunile de coope
rare in raporturile cu străinătatea 
(nr. 11).

• Asigurarea bunurilor in timpul 
transporturilor (nr. 14 și 15).

• Asigurarea facultativă a bunuri
lor casabile, pentru cazurile de spar
gere sau crăpare (nr. 16).

aces-
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or-
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comunică!
• La toate asigurările de accidente se cu- 

prind în asigurare, pentru suma de 5.000 lei de 
fiecare poliță, bunurile casnice și gospodărești 
ale asiguratului.

• Sumele asigurate pentru accidente prevă
zute în polițele asigurărilor mixte de viață și 
suplimentare de accidente se majorează cu 
20 la sută.

Noile avantaje sînt oferite asiguraților fără 
vreo plată suplimentară de primă, iar de aces
tea vor beneficia și posesorii asigurărilor în vi
goare.

Pentru relații suplimentare și contractarea 
asigurărilor, adresați-vă responsabililor cu mun
ca ADAS din unitățile socialiste, agenților și 
inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei 
unități ADAS.

• Asigurarea facultativă a mașini
lor, utilajelor și instalațiilor, pentru 
cazurile de avarii accidentale (nr. 17).

• Asigurarea facultativă a bunuri
lor sau a valorilor, pentru cazurile de 
furt (nr. 20).

• Convențiile de mandat — instru
ment eficient pentru acordarea pro
tecției, prin asigurările facultative, an- 
gajaților organizațiilor socialiste 
(nr. 23).

e Obligațiile organizațiilor socialis
te in legătură cu plata primelor de 
asigurare pe bază de consimțămint 
scris dat lucrătorilor acestora (nr. 24).

• Asigurarea facultativă a animale
lor (nr. 26).



OFERTE

„ENERGOUTILAJ“
— BUCUREȘTI 
Str. Acțiunii 22 

Telef: 85.20.40 int. 115, 
104, 184

2 „ILCHIM“—TIMIȘOARA

Str. Petru Cermena, 1

FABRICA DE INDUSTRIE 
LOCALA — MACIN 

județul Tulcea

METALE

PRODUSE DIN METAL

— Idem BB 0 0,50 mm kg. 20

— Idem BB 0 1,40 mm kg. 15

— Idem 0 25 buc. 15

— Idem 0 28 buc. 15

— Idem BB 0 1,50 mm kg. 10

Idem BB 0 1,60 mm kg. 53

— Idem BB 0 1,80 mm kg. 27

— Idem 0 40 buc. 10

— Glaspapir coli 485

— Idem coli 300

— Oțel rapid scule 30X30 kg. 23

— Oțel RP 0 40 kg. 189

— Idem NV 5 0 60 kg. 47

— Idem NU 5 0 80 kg. 79

— Idem carbon C 70 0 110 kg. 91

— Idem BB 0 1,90 mm kg. 14 

— Idem BB0 2,20 mm kg. 2,5 

— Nituri 4X10 mm kg. 50 — Rindele curățat parchet buc. 35 

— Tapine forestier buc. 20 

— Cuțitoaie dogar mărimea 2 buc.!

— Idem aliat 160X80 kg. 101 

— Idem Moc M 15 0 200 kg. 181 

— Idem arc 65X10 kg. 158

— Țeava zincată 3/8 kg. 240

— Bandă ferodou 70 mm kg. 4650

— Tablă de 6 mm kg. 1453 CONSTRUCȚII - INSTALAT

ELECTRICE
— Idem inox 40 0 100 kg. 690

— Țeava construcții 152X6 kg. 165 

— Idem 190X17 kg. 273 

MOTOARE

UTILAJE-SCULE

— Oțel pătrat OL 50 250X250 kg. 491

— Idem MTC 12 250X250 kg. 2.000 

— Idem MTC 12 300X300 kg. 920

— Sîrmă oțel neagră OL 50 0 7,1 
kg. 1.880

— Oțel hexagon OL 50 12 mm 
kg. 926

— Idem OLC 45 12 mm kg. 484

Arcuri tapițerie buc. 80 

— Sîrmă BB 0 1,30 mm kg. 10 

— Idem BB 0 0,80 mm kg. 0,6 

— Idem BB 0 1,00 mm kg. 10 

— Idem BB 0 1,10 mm kg. 20 

— Idem BB 0 1,20 mm kg. 30

-bF

— Manometru ind. 0 160 0-16 buc. 10

— Idem 0 160 0-25 buc. 10

— Idem 0 160 0-60 buc. 201

— Idem oxigen 0 60 0-25 buc. 115

— Idem ind. 0 100 0-10 buc. 10

— Idem 0 160 0-100 buc. 20

— Oală de grafit buc. 1

— Alezoare STAS 1266 0 14 buc. 10

— Idem 0 16 buc. 10

— Idem 0 22 buc. 15

— Becuri 220X25 buc. 200

— Idem speciale 24X15 buc. 200

— Idem 120X15 buc. 100

— Idem 12X15 buc. 79

— Balasturi BRB 40 W buc 30

— Bobine AC 3 40 A buc. 13

— Idem AC 3 100 A buc. 20

— Idem AC 3 200 A buc. 8

— Idem AC 3 125 A buc. 5

— Idem 63 A buc. 35

— Idem TCA 10 A buc. 22

— Idem 25 A buc. 30



........... ........     OFERTE

— Cond. Fy 10 mm m.l. 200

— Idem 4 mm m.l. 2.000

— Idem G mm m.l. 1.000

— Cond. AFY 4 mm m.l. 1.311

— Idem 6 mm m.l. 1.300

— Idem 10 mm m.l. 700

— Idem 16 mm m.l. 600

— Idem 2,5 mm m.l. 2.000

— Cablu VLPY 4 mm m.l. 3.000

— Idem 10 mm m.l. 200

•—lai— 1
— Vitamina „F“ kg. 100

— Rovitrat soluție kg. 250

— Bisulfitformnldehidă kg. 4.000

— Carmoftalat pigment galben kg. 6

— Alizarinlichtblau 2 G kg. 13,25

— Bagenolbraun G kg. 20,58

— Grissolasol kg. 3

— Indigothinblau IB kg. 25

STIMAȚI ABONAȚI!

— Cablu AFPY 2X2,5 m.l. 200

— Idem VLPYA 4,0 mm m.l. 1.200

— Idem AFFY 3X2,5 m.l. 300

— Contact fix 10 A buc. 10

— Idem mobil 40 A buc. 25

— Bachelită cauciucată kg. 200

— Bachelită K-21-23 kg. 88

— Bachelită Kerit kg. 200

— Idem 10 A buc. 40

— Idem fix 40 A buc. 20

— Săpun rufe 6O»/0 tone 48

— Jocuri didactice (polietilenă) 
piese 1363

— Idem mobil 100 A buc. 5

— Idem 200 A buc. 5

— Idem fix buc. 10

— Idem 63 A buc. 80
TEXTILE -

PIELE - CAUCIUC
— Idem 200 A buc. 10

— Comutator stea 30 A buc. 5

— Cablu electric ACY—JBY m.l. 85

— Plasă ciur L-5 X 0 2,5 mm 
kg. 1.000

— Anvelope 145X13 buc. 3

— Idem 525X16 buc. 1

— Idem 600X15 buc. 5

— Idem 1500X20 buc. 1G

— Căști miner buc. 261

— Capișoane buc. 3G

— Centură de siguranță buc. 38

— Șoșoni pîslari per 20

— Costume praf 4G-48 buc. 2

— Ghete per. 58

— Mănuși doc duble per. 150

CHIMICE — LEMN — HÎRTIE

Săpun de rufe kg. 200

— Lac incolor kg. 162

— Alcool tehnic lt. 50

Hotârîrea Consiliului de Miniș
tri nr. 1270/1975, la art. 3, pre
vede : „Coordonatorii de balan
ță sînt obligați să emită repartiții 
la toate produsele din nomencla
torul prevăzut la art. 1, fiind in
terzise între unități socialiste, 
vînzarea și cumpărarea acestora 
fără repartiție".

în lumina textului citat oferta
rea produselor disponibile prin 
coloanele SUPLIMENTULUI se va 
efectua în următoarele condiții :

• Pentru sortimentele care sînt 
cuprinse în „nomenclatorul pro
duselor pentru care se elaborea
ză balanțe", odată cu remiterea 
listelor respective se vor mențio
na și coordonatorii de balanțe, 
pe care îi vom indica în cadrul 
inserției, pentru ca unitățile in
teresate să poată face, în mod 
operativ, demersurile necesare în 
vederea obținerii repartițiilor.

© Pentru produsele care nu 
sînt prevăzute în nomenclatorul 
amintit, se va face mențiunea că 
se valorifică fără repartiție.

Reamintim că pentru a sprijini 
acțiunea de repunere în circuitul 
economic, într-un termen cît mai 
scurt a stocurilor de produse dis
ponibile, pentru publicarea aces
tora se percepe o taxă de numai 
10 lei de fiecare sortiment ofer
tat, indiferent de numărul de 
rînduri necesar pentru a crea o 
imagine exactă asupra ofertei 
făcute (denumire, specificații 
tehnice, calitate, cantitatea ofe
rită etc.).

Listele cu produse oferite spre 
valorificare sosite la redacție pînă 
in ziua de sîmbătă, vor fi publi
cate necondiționat în numărul 
care apare în prima vineri.

Folosind calea de informare a 
beneficiarilor potențiali, prin co
loanele SUPLIMENTULUI, cu pri
vire la stocurile de produse pe 
care le dețineți vă asigurați o va
lorificare rapidă, reducînd astfel 
cheltuielile neeconomicoase ge
nerate de dobînzile bancare și 
de stocare timp îndelungat a 
acestora.



CONTRACT ECONOMIC

lAsarea in custodie a produ
selor PRELUATE CONFORM H.C.M.nr. 1285/1972Potrivit indicațiilor Ministerului A- provizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (publicate în Cartea întreprinderii voi. VI, pag. 252—253), stocurile disponibile de materiale de uz general preluate de bazele de aprovizionare tehnico-ma- terială, în conformitate cu dispozițiile art. 2 din H.C.M. nr. 1285/1972, pot fi lăsate în custodia unităților socialiste predătoare.în acest scop se încheie contracte de custodie în formă scrisă prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților, în special, îndatoririle unității socialiste căreia îi revine calitatea de custode.O primă problemă care s-a pus în practică se referă la însăși figura juridică a acestui contract.Astfel, s-a susținut că ar fi vorba de un contract de depozit reglementat de dispozițiile art. 1591 și următoarele din Codul civil căruia nu i-ar fi aplicabile actele normative care reglementează materia contractelor economice.Această susținere a fost, pe drept cuvînt, înlăturată. Prin Decizia primului arbitru de stat nr. 1433/1976 s-a stabilit că nu-i sînt aplicabile contractului în discuție prevederile Codului Civil referitoare la custodie deoarece „ne aflăm în prezența unui contract economic încheiat între două organizații socialiste, avînd ca obiect preluarea în custodie a unor bunuri în vederea redării lor în circuitul economic, cu obligații reciproce din partea cus- todelui și a reclamantei..."într-adevăr, atît calitatea părților contractante cît și obiectul contractului determină încadrarea acestui contract în categoria celor economice, iar practica arbitrală și literatura de specialitate nu au exclus contractul de custodie încheiat între unitățile socialiste din sfera contractelor economice.De altfel, acest contract de custodie se grefează pe o operațiune juridică anterioară care — așa cum am arătat cu alt prilej — constituie un contract 

de furnizare. H.C.M. nr. 306/1970 prevede la art. 1 lit. i o penalitate aplicabilă „pentru înstrăinarea sau consumarea de produse preluate într-o custodie născută în legătură cu un contract economic..." Această hotărîre fiind dată în aplicarea Legii contractelor economice, este în afară de orice îndoială că și contractul de custodie încheiat între unitățile socialiste face parte din categoria contractelor economice.Principala obligație a unității socialiste custode este de a păstra produsele în bune condiții, de a le evidenția și gestiona separat de produsele proprii și de a le elibera din custodie la dispoziția bazei de aprovizionare teh- nico-materială.îndatorirea de a păstra produsele în bune condiții se referă la conservarea lor în condiții care să asigure menținerea integrității sub aspect cantitativ și calitativ. Lipsurile cantitative ca și deficiențele calitative produse în timpul custodiei determină, de regulă, angajarea răspunderii unității socialiste custode, întrucît asemenea consecințe sînt, de obicei, urmarea încălcării îndatoririi de mai sus.Dar dacă unitatea socialistă custode are obligația de a păstra produsele în bune condiții, bazei de aprovizionare tehnico-materială îi revine sarcina de a valorifica produsele lăsate în custodie cît mai curînd posibil. Neglijarea acestei sarcini poate contribui la degradarea produselor. Astfel din Hotă- rîrea Arbitrajului de Stat Central nr. 2889/1975 rezultă că Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Iași nu a anunțat pe beneficiarii săi în vederea ridicării pînzei bituminate lăsată în custodia unității socialiste de la care a preluat această marfă. Mai mult decît atît. Deși avea pînză bitu- minată nevalorificată în custodie, a contractat însemnate cantități din acest produs de la alți furnizori. Aceste constatări au condus la reținerea culpei concurente a menționatei baze și angajarea răspunderii ei patrimoniale pentru o parte din prejudiciul produs prin deprecierea calitativă a pînzei bituminate lăsate în custodie. Soluția a fost confirmată prin Decizia primului arbitru de stat nr. 1594/1976 în care se arată următoarele: „Avînd în vedere condițiile în care s-a depozitat materialul, precum și faptul că reclamanta (BJATM Iași) nu a luat măsuri 

pentru ridicarea acestuia (în perioada în discuție încheind contracte cu furnizorii I.M.I. Berceni și I.M.I. Turda' pentru livrarea de pînză bituminată), arbitrajul a fost îndreptățit ca, pe baba probelor administrate în cauză, să rețină culpa comună în legătură cu degradarea celor 9 968 mp. pînză bituminată, ambele părți rămînînd să suporte, cu titlu de daune, jumătate din prețul mărfii degradate".Aceste considerente reliefează justețea soluției care, aplicînd cu consecvență principiul răspunderii pe bază de culpă, este de natură să mobilizeze, alături de unitatea socialistă custode, baza de aprovizionare tehnico-materială în direcția luării tuturor măsurilor menite să evite degradarea produselor lăsate în custodie.Obligația menționată a unității socialiste custode este flagrant încălcată dacă această unitate, fără consimță- mîntul bazei de aprovizionare tehnico- materială, înstrăinează sau consumă produsele lăsate în custodie. în acest caz, sînt aplicabile dispozițiile citate ale art. 1 lit. i din H.C.M. nr. 306/1970 care sancționează această abatere cu o penalitate de 10% calculată la valoarea produselor înstrăinate sau consumate. Astfel, de pildă, prin Hotărîrea nr. 383/1976 a Arbitrajului de Stat Central, întreprinderea mecanică Mija a fost obligată să plătească Bazei județene de aprovizionare tehnico-materială Dîmbovița suma de 57 823 lei cu titlu de penalități pentru consumarea unor produse — din categoria stocurilor disponibile — lăsate în custodie.Dar, înstrăinarea sau consumarea produselor lăsate în custodie poate ocaziona și daune, cum ar fi dobînzile bancare plătite de bazele de aprovizionare tehnico-materiale care nu au putut rambursa la timp creditele bancare. Astfel cum s-a stabilit prin Decizia primului arbitru de stat nr. 1666/1976, asemenea daune se acordă numai în măsura în care ele nu sînt acoperite prin penalitățile datorate de unitatea socialistă custode conform art. 1 lit. i din H.C.M. nr. 306/1970. Această soluție are în vedere rolul sancționator și reparator a penalității respective consacrat prin art. 21 din Legea nr. 71/1969.
I. ICZKOVITS



FONDURI FIXE

RGANIZAREA PRODUCȚIEI ȘI A 
MUNCIIUnitățile au următoarele îndatoriri răspunderi:® Nelăsarea fără supraveghere a istalațiilor și nepărăsirea locului dc luncă. Pct. 5. din îndrumarul citat abilește drept obligații ale muncito- ilor în legătură cu utilizarea fonduri- >r fixe :— nelăsarea fără supraveghere, în mpul programului de muncă, a manilor și instalațiilor în funcțiune ;— nepărăsirea locului de muncă pî- ă la sosirea schimbului, acolo undo a lucrează fără întrerupere; în caz de eprezentare a schimbului, muncitorul ste obligat să anunțe șeful său ierar- ic, pentru a se lua măsurile necesare.G Pregătirea din timp a cadrelor ca- ficate necesare exploatării. Art. 4 lit.din Decretul nr. 304/1971 impune entralelor și unităților cu statut de entrală obligația de a asigura, în carul reglementărilor legale, pregătirea e cadre calificate necesare exploată- ii mașinilor, instalațiilor, cazanelor și tilajelor.Art. 54 lit. c din Legea nr. 14/1971 i art. 5 lit. g din Decretul nr. 304/ 971 prevăd că întreprinderile și cele- îlte unități economice au obligația să regătească cin timp personalul nece- ar pentru exploatarea fondurilor fixe nașini, utilaje, instalații și cazane).s Verificarea aptitudinilor psiho- chnice. Pentru instalațiile complexe, e tehnicitate ridicată, întreprinderile înt obligate să verifice, la încheierea ontractulu: ce muncă și în mod perio- ic dacă aptitudinile pishotehnice ale J.crătorilor corespund cerințelor locu- ilor de muncă la care sînt repartizați.® Repartizarea pe locuri de muncă lucrătorilor cu calificare corespunză- oare. Șefii secțiilor sau altor compar- imente de producție au îndatorirea, otrivit art. 6 din Decretul nr. 304/ 971, ca la programarea producției pe chimburi, echipe și locuri de muncă, ă repartizeze lucrători cu o calificare orespunzătoare nivelului tehnic și omplexității mașinilor, utilajelor, nstalațiilor sau cazanelor.

• îndrumarea tehnică la locul de muncă. Art. 5 lit. e și art. 7 din Decretul nr. 304/1971 obligă șefii de secții, șefii de instalații, maiștrii și celelalte cadre care conduc nemijlocit procesul de producție ca să dea lucrătorilor îndrumarea tehnică corespunzătoare la locul de muncă în legătură cu modul de utilizare și întreținere a fondurilor fixe în scopul prevenirii accidentelor, avariilor, uzurii premature a instalațiilor sau utilajelor ori dereglării acestora.Lucrătorii de la instalațiile complexe sau de tehnicitate ridicată vor fi instruiți săptămînal (art. 5. lit. g fraza finală din Decretul nr. 304/1971).Muncitorii. au obligația de a cunoaște funcționarea utilajelor și instalațiilor la care lucrează pentru a le exploata continuu în condiții de siguranță (art. 8 fraza finală Decret nr. 304/1971).
® Verificarea lucrătorilor la intrarea în schimb. Potrivit art. 5 lit. h din Decretul nr. 304/1971, întreprinderile au obligația de a verifica, la intrarea în schimb, dacă lucrătorii sînt apți pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu. în acest scop, unitățile sînt obligate ca la intrarea în producție a lucrătorilor să exercite un control riguros asupra capacității lor de muncă, în anumite profesiuni controlul privește și starea sănătății celor în cauză.
® Programarea și executarea reviziilor obligatorii. Art. 54. lit. e din Legea nr. 14/1971 și art. 5 lit. i din Decretul nr. 304/1971 conțin prevederi referitoare la programarea și executarea reviziilor cu caracter preventiv. Potrivit textelor citate, întreprinderile și celelalte unități economice au obligația de a programa și a asigura la timp și de calitate :— revizii obligatorii cu caracter preventiv și periodic a mașinilor, utilajelor, instalațiilor și cazanelor potrivit prevederilor din documentații și ținînd seama de starea tehnică a acestora ;' — verificarea periodică a aparatelor de măsură, și control și luarea de măsuri pentru funcționarea sigură a acestora.
® Sesizarea imediată a oricăror defecțiuni. Semnalarea oricărei defecțiuni la mașini, utilaje, instalații etc. are un dublu scop: înlăturarea riscului agravării acesteia și evitarea fabricării unor produse necorespunzătoare.

în acest scop Decretul nr. 304/1971 impune o serie de obligații :— muncitorii care lucrează nemijlocit în producție sînt datori să semnaleze de îndată orice defecțiune apărută în funcționarea utilajelor, instalațiilor și să procedeze în conformitate cu instrucțiunile stabilite (art. 8 din Decretul nr. 304/1971). Ei pot reduce regimul de funcționare sau opri utilajul defect potrivit instrucțiunilor primite ;— unitățile productive sînt obligate a stabili cauzele și răspunderile în cazul întreruperilor accidentale intervenite în funcționarea mașinilor, utilajelor, instalațiilor și cazanelor și să ia măsuri corespunzătoare împotriva celor vinovați, (art. 5 lit. j din Decretul nr. 304/1971);— unitățile sînt obligate să raporteze organelor superioare apariția avariilor și opririle accidentale la instalațiile mai importante și la utilajele de bază, precum și cauzele acestora, fiind datoare totodată a comunica șl măsurile luate pentru repunerea în funcțiune (art. 5 lit. I din Decretul nr. 304/1971).
dr. C. JORNESCU

INTREBĂRI-RÂSPUNSUR1

• FABRICA MIXTA DE INDUS
TRIE LOCALA, Corabia — Funcțiile administrative sînt prevăzute, ca atare, în Decretul nr. 162/1973. Pentru a stabili caracterul funcției (tehnic, economic sau administrativ) puteți să vă orientați și după condițiile de studii și vechime în specialitate, prevăzute de Legea nr. 12/1971, pentru ocuparea funcțiilor respective. De cîte ori condițiile de studii nu prevăd expres că sînt cerute studii superioare sau medii de specialitate, puteți trage concluzia că funcțiile respective sînt funcții administrative. în anexa VII la Legea nr. 57/1974, la care vă reteriți, sînt cuprinse și funcții economice și tehnice, astfel că această anexă nu răspunde la întrebarea pusă.



• CORPUL DE PAZA AL JUDE
ȚULUI PRAHOVA, Ploiești — Codul muncii, în art. 127, prevede posibilitatea acordării concediului fără plată în situații deosebite, pe o perioadă determinată, cu păstrarea calității de persoane încadrate în muncă a celor în cauză și cu menținerea unor drepturi ce decurg din această calitate. Consiliul de Miniștri nu a stabilit pînă în prezent, în aplicarea prevederii legale sus-menționate, condițiile în care se pot acorda concedii fără plată.Prin învoire, în aplicarea Decretului nr. 285/1960 privind acordarea alocației de stat pentru copii, se înțelege aprobarea motivată a lipsei persoanei încadrate în muncă pe cel mult trei zile, atunci cînd o asemenea lipsă a- pare justificată. O altă reglementare mai explicită a învoirii n-a fost încă emisă.
• C.A.P. ȘTEFAN CEL MARE, Ba

cău — Dacă persoanele la care vă referiți sînt considerate că lucrează ca persoane încadrate cu contracte de muncă, și nu în calitate de membri ai cooperativei, aceste persoane sînt supuse normelor legislației muncii, avînd toate drepturile și îndatoririle personalului similar din unitățile de stat. Din punctul' de vedere al disciplinei muncii persoanele în cauză sînt supuse prevederilor Legii nr. 1/1970 privind organizarea și disciplina muncii.Competentă să stabilească, în condițiile legii sus-menționate, sancțiunile disciplinare, este conducerea unității, deci contabilul șef nu poate da aceste sancțiuni, decît în măsura în care a fost autorizat de Consiliul de conducere a cooperativei.
• ÎNTREPRINDEREA DE IN, Ul- 

meni — Ne cereți lămuriri cu privire Ia recunoașterea vechimii neîntrerupte în aceeași unitate pentru doi lucrători care, inițial, au fost încadrați pe baza unor contracte cu durată determinată, iar ulterior, în cursul aceluiași an calendaristic, lucrează în aceeași unitate pe baza unor contracte de muncă pe durată nedeterminată.Ținînd seama, de faptul că, în cursul aceluiași an, lucrătorii în cauză au lucrat peste șase luni în aceeași unitate, li se recunoaște vechimea neîntreruptă în aceeași unitate și în muncă, de la data încadrării inițiale (în situa

țiile prezentate de dv., de la 22.04.1968 și respectiv 6.08.1968).în cel de-al treilea caz, care se rezolvă la fel cu primele două, perioada de trei săptămîni cit muncitorul n-a lucrat, se exclude din calculul vechimii neîntrerupte.Soluțiile de mai sus au la bază prevederile art. 8, lit. b din Legea nr. 1/1970, care recunoscînd vechimea neîntreruptă în aceeași unitate lucrătorului care a lucrat pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, prevede cerința ca cel puțin 6 luni să fi lucrat în unitatea respectivă, fără să excludă posibilitatea transformării contractului de muncă pe durata determinată în contract De durată ne- determinată.
• UNITATEA FORESTIERA DE 

EXPOATARE ȘI TRANSPORT, Ca
racal. — Dacă autoatelierul S.R. 114 cu o capacitate de 5 t. este echipat cu strung, generator de sudură, mașină de găurit și alte scule, iar conducătorul auto Ie deservește, îndeplinind — în fapt — și o altă funcție, poate fi considerat ca autovehicul special, dacă organul central de resort vă confirmă această încadrare.în situația în care veți primi această confirmare, autovehiculul avînd o capacitate de 5 t, se consideră că face parte din grupa IV.
• SZENNER TAMARA, Miercurea 

Ciuc — Față de prevederile exprese ale art. 48, alin (2), din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii este necesară, atît în cazul neînce- perii lucrărilor de construcții la termenul planificat, cît și în cazul sistării acestora, o dispoziție scrisă a beneficiarilor, aceasta fiind necesară și pentru a se putea stabili dacă întârzierea depășește 10% din durata stabilită prin contracte pentru executarea lucrărilor.După aplicarea Legii nr. 57/1974, nu mai este posibilă utilizarea funcției la care vă referiți — funcționar tehnic — întrucît nu mai este prevăzută în nomenclatorul funcțiilor prevăzut în anexa II a legii sus-menționate.Pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 1975, sînt aplicabile prevederile pct. 2 din anexa 2 la Legea nr. 12/1971, potrivit cărora prin vechime în specialitate se înțelege pe

rioada de timp în care s-a lucrat îi activități corespunzătoare funcției în care personalul urmează să fie pro movat sau încadrat; la determinare; vechimii în specialitate se pot lua în calcul și perioadele lucrate în specia lități înrudite. Comisia de încadrare ș promovare a personalului din unitate; unde lucrați, are competența să sta bilească dacă vechimea în funcția de funcționar tehnic se ia în considerare la stabilirea vechimii minime necesare pentru promovarea în funcția de teh nician principal.
• GEORGE CONSTANTINESCU Brașov — Codul muncii la art. lOf alin (2) se referă la retribuția tarifari netă lunară și nu la retribuția brută în exemplele pe care ni le dați ur mează deci să nu luați în considerare depășirea de acord, sporul pentri muncă în timpul nopții, precum ș sporul pentru vechimea în aceeași uni tate. De asemenea, vă atragem atenți; că sumele acordate drept alocație de stat pentru copii nu sînt urmăribile (art. 409 din Codul de procedură ci vilă). Nu trebuie confundate reținerile pentru chirie, ratele O.C.L. și împru mutul la C.A.R. cu sumele care se re țin pentru acoperirea daunelor aduse avutului obștesc. în exemplul dv (Nae Ion-lăcătuș) se reține % din re tribuția tarifară netă lunară, pentri imputarea dată ca urmare a deterio rării unor piese și pentru lipsuri î: gestiune. Restul datoriilor se rețin conform angajamentului luat de ce în cauză, inclusiv chiria care se var să la I.L.L. prin efectul legii, dîr suma ce i se cuvine după ce s-au făcut reținerile pentru daunele susmenționate.
• MATEI CONDERACHI, Sibiu - Obligația înscrierii prețurilor în Vigen re sau, în caz de lipsă a acestora, : prețurilor convenite în contractele e conomice, este prevăzută în art. If din Legea nr. 71/1969.— Legea nr. 19/1971, cu privire k regimul prețurilor și tarifelor prevezi interzicerea introducerii în fabricații a produselor fără preț aprobat sau, L cazuri excepționale, cînd aceasta ești permisă cu anumite condiții, prețul legal trebuie stabilit pînă la primi livrare (art. 128).
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— Prețurile se stabilesc prin acte emise de organele cu competență legală. în cazurile în care, potrivit prevederilor legii, prețurile se stabilesc de centrale industriale sau întreprinderi cu acordul beneficiarului, aceste prețuri se înscriu în contracte (art. 131).— în legea nr. 19/1971, nu există categoria „preț informativ".— în anumite cazuri prevăzute de lege (produse pentru autoutilare, produse pentru care nu există etalon de corelare) prețurile se stabilesc pe bază de postcalcul, adică după executarea produsului (art. 18 și 25).Din cele de mai sus rezultă cazuri cînd nu există prețuri legal stabilite la încheierea contractului economic. Ca urmare, în aceste cazuri urmează să se aplice corespunzător prevederilor art. 16 din Legea nr. 69/1969.Pentru produsele din ramura construcțiilor de mașini la care, potrivit prevederilor Decretului nr. 133/1975, se stabilesc prețuri plafon înainte de începerea pregătirii fabricației, Direcția sinteză reașezare, coordonare și control metodologic din Comitetul de Stat pentru Prețuri consideră că în contracte, în cazul cînd nu există preț de livrare legal aprobat, să se înscrie prețul plafon, care reprezintă limita maximă la care poate fi stabilit prețul de livrare.
• ANATOLIE COCIORVA, Timișoara — Ministerul Finanțelor, Direcția veniturilor statului, prețurilor și tarifelor — Serviciul impozit pe venit, taxe de timbru ne răspunde următoarele :„Termenul de prescripție pentru recalcularea impozitului pe retribuție nereținut în cuantum egal, prevăzut la art. 12 din Decretul nr. 153/1954 (astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 221/1960 și H.C.M. nr. 792/1960 — republicată în anul 1969), se aplică numai în cazurile în care impozitul pe retribuție s-a calculat greșit de către plătitorii veniturilor din retribuție.în cazul cînd nereținerea impozitului s-a făcut din vina persoanelor încadrate în muncă beneficiare ale veniturilor (de exemplu, în cazul persoanelor încadrate în muncă care nu au depus declarații asupra veniturilor cu caracter de continuitate realizate 

in afara locului permanent de muncă sau care, beneficiind de reducerea cu 30% a impozitului nu. anunță cînd încetează situația care le-a dat dreptul la acordarea reducerii) se aplică prescripția fiscală prevăzută la art. 32 din Decretul nr. 153/1954, în sensul că diferențele de impozit se stabilesc și se încasează pe doi ani anteriori celui în care se constată nereținerea impozitului".
• GEORGE ȘERBAN, București — Arbitrajul de Stat Central ne răspunde următoarele la întrebările dv.:„1) între art. 10 lit. c alin. II din Legea nr. 71/1969 și art. 4 din H.C.M. nr. 1011/1972 nu există nici o necon- cordanță, deoarece :— art. 10 lit. c alin II din Legea nr. 71/1969, prevede termenele pentru soluționarea neînțelegerilor precon- tractuale de către organele care, potrivit legii, desfășoară această activitate ;— art. 4 din H.C.M. nr. 1011/1972, prevede termenul pentru rezolvarea neînțelegerilor privitoare la conținutul contractelor, de către părți, care au obligația de a se întîlni, în acest scop, la furnizor, dacă nu stabilesc altfel. Deci, în acest text este reglementată procedura concilierii, anterioară sesizării organelor cu atribuții de soluționare.în ceea ce privește restituirea sesizărilor pentru rezolvarea neînțelegerilor, de către CIEFT BUCUREȘTI, a- ceasta este legală, dacă din procesul verbal de conciliere rezultă că nu s-a încercat o consiliere efectivă a obiec- țiunilor formulate de beneficiar.2) Caracterizarea unei comenzi ca fiind ocazională nu este determinată de posibilitatea prestatorului de a efectua lucrările comandate ; pe de altă parte, beneficiarul prestației executate în temeiul unei comenzi ocazionale datorează contravaloarea acesteia".
• CORNEL GORCEA, București — A doua facultate poate fi urmată în. condițiile stabilite în Ordinul ministrului învățămîntului nr. 340/1969, în care se precizează că absolvenții cu diplomă ai unei facultăți cu durata de 4, 5, 6, ani care doresc să urmeze o a doua facultate, se pot înscrie în anul I, fără concurs de admitere, la o facul

tate la care este organizat învățămîn- tul fără frecvență, cu respectarea următoarelor condiții:1) să facă dovada că au activat cel puțin 3 ani la locurile de muncă la care au fost repartizați după absolvirea facultății ;2) să prezinte o recomandare eliberată de conducerea instituției, întreprinderii ori organizației ai căror angajați sînt.Echivalarea unor examene promovate în cadrul facultății absolvite, se face în funcție de programa analitică și planurile de învățămînt în vigoare.înmatricularea în a doua facultate se face cu aprobarea rectorului instituției de învățămînt superior respectiv, pînă la 1 octombrie în fiecare an universitar.La absolvire cei care au urmat a doua facultate nu sînt supuși operațiunilor de repartizare pentru stagiu.
• EVA KRALIK, Oradea — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare — D.G.A.T. — răspunde următoarele : „în vederea reglementării situației arătate în scrisoare, conform prevederilor Legii nr. 57/1974, art. 52, potrivit cărora indicatorii care condiționează constituirea fondului de premiere se stabilesc pe ramuri, prin planul național unic de dezvoltare e- conomico-socială, am prezentat Ministerului Muncii, pe data de 1 decembrie 1975, propuneri de stabilire a criteriilor de premiere din beneficii pentru anul 1976.Printre indicatorii propuși la bazele de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultură nu figurează indicatorul „îndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte".în urma discuțiilor purtate cu organele de specialitate din Ministerul Muncii a reieșit că nu se poate renunța la indicatorul respectiv, deoarece acesta caracterizează activitatea bazelor, însă ținînd seama de specificul bazelor de aprovizionare ale agriculturii s-a ajuns la concluzia că indicatorul trebuie să-1 reformuleze și să-l adapteze specificului sus-menționat, pentru că numai în acest mod poate deveni un stimulent în activitatea personalului bazelor".
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MAȘINI DE PRECIZIE PENTRU 

ACTIVITATEA

întreprinderea pentru comerțul exterior KOVO 
exportă și importă produse ale industriei mecanice 
de precizie din următoarele sectoare :

• mașini de calcul și de birou ; aparate de labo
rator și pentru fizica nucleară ;

• mașrni pentru industria poligrafică, de măsu
rare și de pompare a carburanților lichizi ;

• aparate de măsură electrice și electronice ; uti
laje de reglaj ;

• piese pentru industria electronică și surse de 
iluminat;

• instalații pentru telecomunicații.
< FIIND APRECIATE DE BENEFICIARI, PRODUSELE ICE
1 KOVO vor populariza și în anii următori mărcile 

MADE IN CZECHOSLOVAKIA și KOVO EXPORT 
1 IMPORT.
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