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Pentru a răspunde la 
nenumăratele cereri pri
vind lucrarea CONTRAC
TELE ECONOMICE ÎN AC
TIVITATEA COMERCIALĂ 
A ÎNTREPRINDERILOR a 
fost realizat un nou tiraj, 
care se difuzează exclusiv 
prin ramburs poștal.

Cei interesați sînt invi
tați să comande direct pe

In atenjia cititorilor

adresa redacției numărul 
de exemplare necesare.

De asemenea, pot fi fă. 
cute comenzi și pentru ur
mătoarele lucrări : • Vîn- 
zarea comercială interna
țională • Cooperarea e- 
conomicâ internațională • 
Raporturi de muncă, vol. I.

Prețul lucrărilor de mai 
sus este de 20 lei exempla
rul.

Adresa redacției : Bucu
rești 22, Calea Dorobanți 
25, telefon : 12.66.10.

FABRICA „METALURGICA" POGOANELE

Comuna Pogoanele — Județul Buzău

str. Fabricii nr. 1,

Livrează pe bază de comandă fermă, următoarele produse:

• Rame și capace canal — toate tipurile

9 Hidranți de grădină - diverse modele și tipuri

• Curi de gaze naturale

® Produse de tinichigerie (jgheaburi, burlane, 

stopitori, sobe cizmă)

® Manșoane de joncțiune — toate tipurile pentru

telecomunicații

9 Cuie construcții 3, 4, 5, 6 mm.

Calitatea superioară a produselor realizate și livrate

este garantată de către producător



ÎNTREPRINDEREA
MECANICA

NAVALĂ — CONSTANȚA
Str. Cumpenei, 12 

Telefon : 62940

2
ÎNTREPRINDEREA

TEHNOUTILAJ
ODORHEIUL SECUIESC

3
TRUSTUL DE LUCRĂR

SPECIALE
BUCUREȘTI

Calea Moșilor 36 sector 4 
Telefon : 83.28.28.

METALE

PRODUSE DIN METAL

—I a |—
— Țeavă de alamă 10X2An 58 1/2T 

kg. 23

— idem 14X1,5 Am 63 kg. 218

— idem 14X1,5 Am 63 1/2T kg. 85

— idem 14X2 Am 63 kg. 138

— idem 15X1 — kg. 531

— idem 15X3 — kg. 50

— idem 16X2 — kg. 1070

— idem 16X3 — kg. 100

— idem 19X1,5 — kg. 23

— idem 23X2.5 kg. 622

— idem 25X2 Am 63 1/2T kg. 1800

— idem 25X2,5 Am 63 1/2T kg. 2622

— idem 25X2.5 Am 63 1/2T kg. 273

— idem 28X1,5 Am 63 1/2T kg. 48

— idem 28X3 Am 63 1/2T kg. 130

— idem 30X1,5 Am 63 kg. 96

— idem 30X3 — kg. 14

— idem 48X2,5 kg. 40

— Tablă de alamă 2,5 mm. Am 63
1/2T kg. 232

— idem 10 mm. kg. 800

— idem 16 mm. kg. 2000

— idem 18 mm. kg. 2000

— Bară alamă hexagon 14 mm. Am 58 
kg. 818

— idem 17 mm. Am 58 kg. 190

— idem 19 mm. Am 58 kg. 300

— idem 23 mm. Am 58 kg. 373

— idem 24 mm. Am 58 kg. 1416

Bară alamă pătrată 14X11 Am 58 
kg. 18

— idem 19X19 Am 58 /2T kg. 76

— idem 22X22 Am 58 m. kg. 399

— idem 24X24 Am 58 m kg. 1388

— idem 30X30 Am 58 m. kg. 852

— idem 36X36 Am 58 m. kg. 44

— Bară alamă lată 12X5 kg. 147

SUB TIPAR!

— idem 15X5 kg. 170

— idem 20X5 kg. 185

— idem 20X10 Am 58 kg. 615

— idem 20X1» Am 58 1/2M kg. 192

— idem 25X1,5 kg. 19

— idem 25X4 Am 58 Mg. kg. 346

— idem 25X5 m 3 Am 58 Mg. 35

— Tablă de aiuminiu 1 mm. buc. 7

— idem 1,5 mm kg. 103

— idem 2 mm kg. 192

— idem 3 mm kg. 49

— idem 4 mm kg. 93

— Tablă de cupru 5 mm kg. 89

— idem 6 mm kg. 113

— Țeavă inox 108X4 ml. 7

— idem 114X5 ml. 5

— idem 222X6 ml. 3

— idem 272X28 ml. 1,5

— Țeavă bloc Al. 10 NT kg. 33.216

Cartea cooperativei agricole de producție - Lei 20 
Comenzile care vor sosi la redacfie pîr.ă la ÎS septembrie a. c. 

vor fi onorate ramburs



MOTOARE

UTILAJE - SCULE

dOTOARE ELECTRICE

- 0,37X1500 — IP 54 — flanșă 
buc. 100

- 0,30X1500 — IP 44 talPă buc. 4

- 0,37X1500 — IP 44 talpă buc. 10

- 0,37X1500 — IP 44 flanșă buc. 10

- 0,37X1000 — IP 44 talpă buc. 10

- TH. 0,37X750 — IP 54 flanșă 
buc. 10

- 0,37X3000 — IP 44 talpă buc. 6

- 0,55X750 — IP 54 TH talpă buc. 3

- 0,55X1000 — IP 44 talpă buc. 10

- 0,55X1500 — IP 44 talpă buc. 10

- 0,55X1500 — IP 54 flanșă buc. 90

- 0,55X3000 — IP 44 flanșă buc. 20

- 0,75X1000 — IP 44 flanșă buc. 90

- 0,75X1500 — IP 44 talpă buc. 25

- 0,75X1500 — IP 54 flanșă buc. 110

- 0,75X3000 — IP 44 talpă buc. 29

- 0,75X1500 — IP 54 talpă buc. 36

- 0,75X3000 — IP 44 flanșă buc. 14

- 1,1X1500 — IP 44 flanșă buc. 275

- 1,1X1500 — IP 54 flanșă buc. 40

- TH. 1,1X1500 — IP 54 flanșă
buc. 12

- 1,1X1000 — IP 44 flanșă buc. 18 

- 1,1X750 — IP 44 flanșă 3 buc. 4 

- 1,1X3000 — IP 44 talpă buc. 10

— Motor electric pt. mașină de cusut
220 V 0,15 Kw. buc. 40

REDUCTOARE TIP ORÂȘTIE

— RSO3 1 25 buc. 6

— RSOO 1:25 buc. 1

— RSOO 1:50 buc. 6

— RSO1 1:25 buc. 8

— RSO2 1:50 buc. 2

— RSV1 1:30 buc. 5

— RSV2 1:30 buc. 10

— Ful 3 L:25 buc. 15

REDUCTOARE TIP ClMPINA

— 3LA—71—0,75X1000 buc. 15

— 2GA—18—0,37X750—HO1 buc. 15

— 2GA—18—0,55X1500—HO5 buc. 7

— 2H—225—31,5—0 buc. 1

— 21A—10—2,2X1500 HO1 buc. 1

— 3H—305X61—1 buc. 4

— 2NA—18—3X1000—HO5 buc. 20

— 3CHX485—90—1 buc. 3

— 2BHX31.5 dreapta buc. 5

POMPE

— Pompă centrifugală CPH cu motor
5,5 Kw. buc. 2

SCULE

— Vîrf fix cu Morse CM 6 buc. 45

— idem CM4 buc. 230

— idem CM3 buc. 60

— Vîrf rotativ CM6 buc. 12

— idem CM5 buc. 30

— Universal strung 0 250 buc. 50

— Menghine 150 mm buc. 40

— Freză colupi Stas 1159 20X2,5 
buc. 5

— Freză Stas 1159 Cl I 80X2,5 buc. 10

— idem Cl I 125X5 buc. 3

— idem Cl I 200X4 buc. 6

— idem Cl II OR 250X4 buc. 3

— idem 250X5 buc. 4

— idem 1680 0 12 buc. 40

— idem 1680 0 14 buc. 25

— idem 1681 0 18 buc. 5

— idem 1682 0 12 buc. 5

— idem 1682 0 16 buc. 5

— idem 1683 0 16 buc. 4

— idem 1684 0 3 buc. 14

— idem 1684 0 4 buc. 10

— idem 1684 0 12 buc. 43

— idem 2215 0 63X10 buc. 4

— idem 2215 0 63 12 buc. 12

— idem 2215 0 80X8 buc. 42

— idem 2215 80X12 buc. 15

— idem 2215 80X4 buc. 15

— idem 2215 100X100 buc. 18

— idem 2215 100X14 buc. 8

— idem 2215 100X16 buc. 25

— idem 2216 50X50 buc. 6

— idem 2216 80X100 buc. 8

— idem 2216 100X100 buc. 8

— idem 2763 1,25 m buc. 8

— idem 2763 1,5 buc. 8

— idem 2763 1,75 buc. 8

— idem 2763 2 buc. 8

— idem 2763 2,25 buc. 8

— idem 2215 2,5 buc. 8

— idem 2763 2,75 buc. 18

— idem 2763 3 buc. 8
- 1,5X1000 — IP 44 talpă buc. 30 — idem 120 mm buc. 30

- 3X1500 — IP 44 talpă buc. 20 — Alezor CM5 buc. 30
—■ idem 2763 3,75 buc. 16

— idem 2763 4 buc. 19

- 7,5 1000 — IP 44 talpă buc. 8

- 10X1500 — IP 44 flanșă buc. 5

— idem CM6 buc. 25 — idem 2763 4,25 buc. 8

— Freză Stas 579 100X50 buc. 18



idem 2763 4,5 buc. 8

— idem 2763 5 buc. 8

— idem 2763 5,5 buc. 8

— idem 2763 6,5 buc. 8

— idem 2763 7 buc. 8

— idem calopi Stas 2763 9 buc. 7

— idem 10 buc. 7

— idem melc 3092 1 buc. 8

— idem 1,25 buc. 4

— idem 1,5 buc. 12

— idem S 154 1,5 buc. 7

— idem 2,25 buc. 9

— idem 2,5 buc. 5

— idem 20 buc. 1

— Freză semirot. concavă 2267—4127
20 buc. 3

— idem 3541 40X45 buc. 2

— idem 40X50 buc. 1

— idem 40X65 buc. 4

— idem 40X70 buc. 3

— idem 40X75 buc. 2

— idem 50X45 buc. 1

— idem 50X75 buc. 2

— idem 50X90 buc. 2

— idem 63X70 buc. 1

— idem 63X85 buc. 1

— idem 3543 63X18 buc. 3

— idem 63X30 buc. 6

— idem 80X30 buc. 10

®- idem 100X22 buc. 4

<- idem 100X30 buc. 7

— idem 3545 R 8 buc. 6

— idem 3 buc. 3

— idem 4 buc. 5

— idem 5 buc. 13

— idem 80X14 buc. 6

— idem 80X16 buc. 4

— idem 100X10 buc. 34

— idem 100X12 buc. 4

— idem 100X14 buc. 10

— idem 100X18 buc. 8

— idem 100X20 buc. 13

— idem calopi 125X20 buc. 6

— Freză calopi Stas 5257 8 15 buc. 5

— idem melc CES 116 12,7X8,51 
buc. 3

— Freză pt. roată lanț CES 367 
19,5X12,07 buc. 1

— Alezor Stas OR. 588 B, C, O buc. 9

— idem A.I. buc. 2

— idem A.B.C.2. buc. 12

— idem C 1 buc. 1

— idem C.2. buc. 2

— idem A.B.C. buc. 13

— idem B.3. buc. 9

— idem C.3 buc. 2

— idem A.B.C.4. buc. 14

— idem B.4. buc. 9

— idem C.4. buc. 2

— idem CM5 buc. 16

— idem B.5. buc. 14

— idem C.5. buc. 2

— idem A.6. buc. 21

— idem C.6 buc. 6

— idem 1263 0 20 buc. 4

— idem 37 buc. 3

— idem 1266 11 buc. 8

— idem 24 buc. 7

— idem 2646 40 buc. 2

— idem 5713/A.OR. 13,5 buc. 3 

— idem 12 buc. 8
— idem 5713/A.OR. 31,5 buc. 4 

— idem OR. 20 buc. 14 — Cheie inelară cotită 27X32 buc. 12 

— idem 3861 80X8 buc. 8

— idem 80X12 buc. 6

— Cheie cu gheară 28—32 buc. 2

— idem 34—36 buc. 2

— idem 45—52 buc. 2

— Cheie tubulară 36—41 buc. 8

— Cheie 19X22 buc. 5

— idem 24X27 buc. 5

— Cheie inelară cotită 14X15 bu<

— idem 16X17 buc. 5

— idem dublă cotită 8X8 buc. 15

— idem 20X22 buc. 20

— idem 18X19 buc. 25

— idem fixă dublă 24X26 buc. 21

— idem reglabilă cu rolă S 46 bu

— idem combinată 11 buc. 4

— idem inelară cotită 32 buc. 4

— idem fixă dublă 36X41 buc. 31

— idem fixă dublă 14X15 buc. 5!

— idem fixă dublă 10X11 buc. 4!

— idem simplă 55 buc. 3

— idem 36 buc. 2

— idem 41 buc. 2

— idem dublă 18X19 buc. 15

— idem 18X19 buc. 45

— idem 20X22 buc. 45

— idem 32X36 buc. 90

— idem auto 27X32 buc. 40

— idem locaș hexag. 14 buc. 3

— idem 19 buc. 23

— idem 12 buc. 8

— idem 30 buc. 5

— idem 12 buc. 5

— idem 30X32 buc. 45

— idem auto 6X7 buc. 5

— idem reglabilă rolă S 22 buc.

— idem locaș hexag. 3 buc. 8

— Cheie fixă dublă 55X60 buc. 4

— idem inelară cotită 30X32 buc

— idem locaș exterior 14 buc. 5

— Vîrf fix cu Morse CM6 buc. 4!



em CM4 buc. 230 idem 1,5 buc. 8 — idem R 10 buc. 4

em CM3 buc. 60

irf rotativ CM6 buc. 12

em CM5 buc. 30

niversal strung. 0 250 buc. 50

enghine 150 mm buc. 40

em 120 mm buc. 30

lezor CM6 buc. 30

em CM6 buc. 25

■eză Stas 579 100X50 buc. 18

eză calopi Stas 1159 20X2,5 buc. 5

em Stas 1159 C. I 80X2,5 buc. 10

em C. I 125X5 buc. 3

em Cl. I 200X4 buc. 6

em CI. II OR. 250X4 buc. 3

em 250X5 buc. 4

em 1680 0 12 buc. 40

em 14 buc. 25

em 18 buc. 5

em 1682 T12 buc. 5

em 1683 16 buc. 4

em 1684 3 buc. 14

em 1684 4 buc. 10

em 1684 4 buc. 10

em 12 buc. 43

em 2215 63X10 buc. 4

em 2215 63X12 buc. 12

em W 80X8 buc. 42

em 80X12 buc. 15

em 80X4 buc. 15

em 100X10 buc. 18

em 100X14 buc. 8

em 100X16 buc. 25

em 2216 50X50 buc. 6

em 80X100 buc. 8

em 100X100 buc. 8

em 2763 1,25 m buc. 8

idem 1,75 buc. 8

idem 2 buc. 8

idem 2,25 buc. 8

idem 2215 2,5 buc. 8

idem 2763 2,75 buc. 18

idem 2763 3 buc. 8

idem 3,75 buc. 16

idem 4 buc. 19

idem 4,25 buc. 8

idem 4,5 buc. 8

idem 5 buc. 8

idem 5,5 buc. 8

idem 6,5 buc. 8

dem 7 buc. 8

Freză calopi Stas 2763 9 buc. 7

idem 10 buc. 7

Freză melc 3092 1 buc. 8

idem 1,25 buc. 4

idem 1,5 buc. 12

idem S 154 1,5 buc. 7

idem 2,25 buc. 9

Freză melc Stas 3092 2,5 buc. 5

idem 2,5 buc. 2

idem 2,75 buc. 5

idem 3 buc. 8

idem 3,25 buc. 9

idem 4,5 buc. 36

idem 5 buc. 4

Freză calopi 6 buc. 4

idem 8 buc. 5

idem 8 buc. 1

idem 3540 Rl,6 buc. 7

idem 2,5 buc. 8

idem 3 buc. 6

idem 5 buc. 2

Freză concavă 6 buc. 5

idem 8 buc. 2

idem 12 buc. 2

— idem 16 buc. 1

idem 20 buc. 1

— Freză semirot. concavă 2267—4127 20 
buc. 3

— idem 3541 40X45 buc. 2

— idem 50X50 buc. 1

— idem 40X65 buc. 4

— idem 40X70 buc. 3

— idem 40X75 buc. 2

— idem 50X45 buc. 1

— idem 50X75 buc. 2

— idem 50X90 buc. 2

— idem 63X70 buc. 1

— idem 63X85 buc. 1

— idem 3543 63X18 buc. 3

— idem 63X30 buc. 6

— idem 80X30 buc. 10

— idem 100X22 buc. 4

— idem 100X30 buc. 7

— idem 3545 R 8 buc. 6

— idem 3545 3 buc. 3

— idem 4 buc. 5

— idem 3545 5 buc. 13

— idem 12 buc. 8

— idem OR. 20 buc. 14

— idem 3861 80X8 buc. 8

— idem 3861 80X12 buc. 6

— idem 80X14 buc. 6

— idem 80X16 buc. 4

— idem 100X10 buc. 4

— idem 100X12 buc. 4

— idem 100X14 buc. 10

— idem 100X18 buc. 8

— idem OR 100X20 buc. 13

— idem calopi 125X20 buc. 6

— idem 5257 8X15 buc. 5

■>



— idem melc CES 116 12,7X8,51 buc. 3

— idem pt. roată lanț CES 367
19,5X12,07 buc. 1

— idem buc. 9

— idem 588 A.I. buc. 2

— idem Bl. buc. 9

— idem ABC2 buc. 12

— idem CI. buc. 1

— idem C2 buc. 2

— Freză pt. roată lanț CES 588 ABC3 
buc. 13

— idem 588 B3 buc. 9

— idem C3 buc. 2

— idem ABC4 buc. 14

— idem Bl buc. 9

— idem C4 buc. 2

— idem CM5 buc. 16

— idem B5 buc. 14

— idem C5 buc.. 2

— idem A6 buc. 21

— idem C6 buc. 6

— idem 1263 0 20 buc. 4

— idem 37 buc. 3

— idem 1266 11 buc. 8

— idem 24 buc. 7

— idem 2646 40 buc. 2

— idem 5713/A.OR.13.5 buc. 3

— idem 5713/A.OR.31.5 buc. 4

— Cheie inelară cotită 27X32 buc. 12

— idem cu gheară 28—32 buc. 2

— idem 34—36 buc. 2

— idem 45—52 buc. 2

— idem tubulară 36X41 buc. 8

— idem 19X22 buc. 5

— idem 24X27 buc. 5

— idem inelară cotită 14X15 buc. 10

— idem 16X11 buc. 5

— idem dublă cotită 8X9 buc. 15

— idem cotită 20X22 buc. 20

— idem 18X19 buc. 25 — Freză calopi Stas 1159 20X2,5 b1

— idem fixă dublă 24X26 buc. 26

— idem reglabilă cu rolă S. 46 buc. 5 

— Freză Stas 1159 Cl. I 80X2,5 buc.

— idem combinată 11 buc. 4 

— idem inelară cotită 32 buc. 4

— idem fixă dublă 36X41 buc. 30

— idem 10X11 buc. 45

— idem Cl. I. 125X5 buc. 3

— idem 1159 Cl. I. 200X4 buc. 6

— idem Cl. II.OR. 250X4 buc. 3

— idem 250X5 buc. 4

— idem 1680 0 12 buc. 40

idem simplă 55 buc. 3 — idem 14 buc. 25

— idem 41 buc. 2 — idem 1681 18 buc. 5

— idem 36 buc. 2 — idem 1682 12 buc. 5

— idem dublă 18X19 buc. 15 — idem 1682 16 buc. 5

— idem 18X19 buc. 45

— idem 20X22 buc. 45

— idem 1683 16 buc. 4

— idem 1684 3 buc. 14

— idem 32X36 buc. 90

— idem auto 27X32 buc. 40

— idem locaș hexag. 14 buc. 3

— idem 19 buc. 23

— idem 1684 4 buc. 10

— idem 1684 12 buc. 43

— idem 12 buc. 8

— idem 30 buc. 5

— idem 12 buc. 5

— idem 30X32 buc. 45

— idem auto 6X7 buc. 5 

— idem reglabilă rolă S. 22 buc. 10

— idem locaș hexag. 3 buc. 8

— idem fixă dublă 55X60 buc. 4

— idem inelară cotită 30X32 buc. 12

— idem locaș exterior 14 buc. 5

— Virf fix cu Morse CM6 buc. 45

— idem 2215 63X10 buc. 4

— idem 2215 63X12 buc. 12

— idem 80 X 8 buc. 42

— idem 80X12 buc. 15

— idem 2215 80X4 buc. 15

— idem 2215 100X10 buc.18

— idem 2215 100X14 buc. 8

— idem 2215 100X16 buc. 25

— idem 2216 50X50 buc. 6

— idem 2216 80X100 buc. 8

— idem 2216 100X100 buc. 8

— idem 2763 1,25 m buc. 8

— idem 2763 1,5 buc. 8

— idem CM4 buc. 230 — idem 2763 1,75 buc. 8

— idem CM3 buc. 60 — idem 2 buc. 8

— Virf rotativ CM6 buc. 12 — idem 2,25 buc. 8

— idem CM5 buc. 30 — idem 2215 2,5 buc. 8

— Universal strung 0 250 buc. 50 

— Menghine 150 mm buc. 40

— idem 2763 2,75 buc. 18

— idem 3 buc. 8

— idem 120 mm buc. 30 — idem 3,75 buc. 16

— Alezor CM5 buc. 30 — idem 4 buc. 19

— idem CM6 buc. 25 — idem 4,25 buc. 8

— Freză Stas 579 100X50 buc. 18



idem 4,5 buc. 8

idem 5 buc. 8

idem 5,5 buc. 8

idem 6,5 buc. 8

idem 1 buc. 8

Freză calopi Stas 2763 9 buc. 7

idem 10 buc. 7

idem melc 3092 1 buc. 8

idem 1,25 buc. 4

idem 1,5 buc. 12

idem S 154 13 buc. 7

idem 2,25 buc. 9

idem 23 buc. 5

Freză melc Stas 3092 2,5 buc. 2

idem 2,75 buc. 5

idem 3 buc. 8

idem 335 buc. 9

idem 43 buc. 36

idem 5 buc. 4

Freză calopi 6 buc. 4

idem 8 buc. 5

idem 8 buc. 1

idem 3540 R1.6 buc. 7

idem 23 buc. 8

idem 3 buc. 6

idem 5 buc. 2

Freză concavă 6 buc. 5

idem 8 buc. 2

idem R 10 buc. 4

idem 12 buc. 2

idem 16 buc. 1

idem 20 buc. 1

Freză semirot. concavă 2267—4127 20 
buc. 3

idem 3541 40X45 buc. 2

idem 40X50 buc. 1

idem 40X65 buc. 4

idem 40X70 buc. 3

idem 40X75 buc. 2

— idem 50 45 buc. 1 — idem C.3. buc. 2

— idem C.3. buc. 2

— idem ABC.4. buc. 14

— idem B.4. buc. 9

— idem 50X75 buc. 2

— idem 50X90 buc. 2

— idem 63X70 buc. 1

— idem 63X85 buc. 1 idem C.4. buc. 2

— idem 3543 63X18 buc. 3

— idem 63X30 buc. 6

— idem 80X30 buc. 10

— idem 100X22 buc. 4

— idem 3545 R 8 buc. 6

— idem 3543 100X30 buc. 7

idem CM5 buc. 16

— idem B.5. buc. 14

idem C.5. buc. 2

idem A.6. buc. 21

idem C.6. buc. 6

idem 1263 0 20 buc. 4

— idem 3545 3 buc. 3 idem 37 buc. 3

— idem 3 buc. 3

— idem 4 buc. 5 dem 24 buc. 7

— idem 5 buc. 13 idem 2616 40 buc. 2

— idem 12 buc. 8 dem 5713/A.OR. 13,5 buc. 3

— idem OR. 20 buc. 14 dem 5713/A.OR. 31,5 buc. 4

— idem 3861 80X8 buc. 8 — Cheie inelară cotită 27X32 buc. 12

— idem 80X12 buc. 6

— idem 80X14 buc. 6

— idem cu gheară 28—32 buc. 2

— idem 80X16 buc. 4

— idem 100X10 buc. 4

— idem 100X12 buc. 4

— idem 100X14 buc. 10

— idem 100X18 buc. 8

— idem 100X20 buc. 13

— idem 34—36 buc. 2

— idem 45—52 buc. 2

— idem subulare 36—41 buc. 8

— idem calopi 125X20 buc. 6

— idem 5257 8X115 buc. 5

idem 19X22 buc. 5

idem 2 21X27 buc. 5

idem inelară cotită 14X15 buc. 10

— idem 16X11 buc. 5

idem dublă cotită 8X9 buc, 15

idem cotită 20X22 buc. 20

— idem melc CES 116 12,7X8,51 buc. 3 idem 18X19 buc. 25

— idem pt. roată lanț CES 367
19,5X12,07 buc. 1

idem fixă dublă 21X26 buc. 26

idem reglabilă cu rolă S 46 buc. 5
— Alezor Stas OR. 588 B.C.O. buc. 9 idem combinată 11 buc. 4
— idem A.I. buc. 2 idem inelară cotită 32 buc. 4
— idem B.l. buc. 9 idem fixă dublă 36X41 buc. 30
— idem A.B.C.2. buc. 12

idem 14X15 buc. 55
idem C.l. buc. 1

idem 10X11 buc. 45
— idem C.2. buc. 2

idem simplă 55 buc. 3
— idem ABC.3. buc. 13 — idem 36 buc. 2
— Alezor Stas OR. 588 B.3. buc. 9



OFEBTE
— idem 41 buc. 2 — Contactor AC 3 200 A buc. 2 — idem 35 ml. 400

— idem dublă 18X19 buc. 15

— idem 18X19 buc- 45

— idem 20X22 buc. 45

idem 32X36 buc. 90

— Lampă semnalizare tip. IAMC-Oto- 
peni 291—220 V buc. 1900

— Releu intermediar tip. R1—4—A 
buc. 50â .

— Releu electromagnet 1,5 kg. buc. 14

— Conductor FYYA 2X14 ml. 177

— Idem 2X2.5 ml. 274

— Idem 3X1.5 ml. 428

— Idem 3X2,5 ml. 308

— idem auto 27X32 buc. 40 

— idem locaș hexag. 14 buc. 3 

— idem 19 buc. 23 

— idem 12 buc. 8

— Contactor TCA 32 A 32A—380 V 
buc. 800

— Tub bergman 0 39 ml. 50

— Cot pantzel 20 buc. 100

— Cablu MCV 3X0.75 ml. 1000 

— Sîrmă bobinaj 0,16 kg. 40 

— idem 0,55 kg. 50 

— idem 0,75 kg. 30

— idem 30 buc. 5 —■ Izolator 3 KV buc. 84

— idem 12 buc. 5 

— idem 30X32 buc. 45

— Patron MPR 630 A buc. 19

— Soclu siguranță 100 A buc. 32 CHIMICE — LEMN — HIRTII

— idem auto 6X7 buc. 5 

— idem reglabilă rolă S 22 buc. 10

— Cutii siguranță 60 A buc. 5

— Balastru BVA 80 W buc. 40 —1 2 |----
— idem locaș hexag. 3 buc. 8 — idem 125 W buc. 20

— idem fixă dublă 55X60 buc. 4 — Bandă permaloi kg. 26,90
CHIMICALE:

idem inelară cotită 30X32 buc. 12 — Contact fix TCA 250 A buc. 15

idem locaș exterior 14 buc. 5 — Tub fluorescent LFA 65 W buc. 300
— Vopsea ulei alb V 101-a kg. 3000

— Corp fluorescent 2X40 buc. 45
— idem albastru V 551 kg. 1000

CONSTRUCT!! - INSTALAȚI!

ELECTRICE

— Corp iluminat Franconic 250 W 
buc. 8

— întrerupător ortojector IO 20 Kv. 
cu HRI 2 220 V.cc buc. 1

— idem crem kg. 1000 

— idem galben V 452 kg. 2000 

— Simering 52X25X10 buc. 150 

— idem 34,9X46,4X6 buc. 329

AP ABATAJ ELECTRIC

— Redresor cu plăci de seleniu
25X25—220V buc. 10

— Tolă rotor și stator buc. 3000

— întrerupător pachet 100 A. buc. 20 

— Radiator solar 220 V. 220 V. buc. 9

— Rezistență pt. motor colector 65 W 
buc. 100

— Buton alarmă PCI COD 3778 buc. 18

— Tub flexibil metalic 0 8 ml. 600

— idem 0 11 ml. 600 

— idem 0 13,5 ml. 600 

— idem 0 16 ml. 600 

— idem 0 18 ml. 1000 

— idem 0 24 ml. 1000

— idem 45X60X7 buc. 32 

— idem 62X93X13 buc. 46 

— idem 95X120X13 buc. 16

— Curele trapezoidale 10X6X670 
buc. 100

— idem 17X13X1400 buc. 400 

— idem 22X18X1600 buc. 350

— 22X18X3150 buc. 270

— 22X18X5300 buc. 200

— întrerupător pachet 25 A bipolar 
buc. 50

•— idem 0 32 ml. 400 — Plăci azbest 5 mm kg. 1000

— idem 63 A buc. 20 — Conductor AFY 0 2,5 ml. 6000 — Miniu de plum praf kg. 3000

— Lampă semnalizare buc. 90 — idem 0 4 ml. 2000



PIESE DE SCHIMB 

RULMENȚI

I —| % -
■ULMENȚI SERIA '
H- 6206 buc. 5000

B- 6006 buc. 100

I- 6011 buc. 300

I- 6207 M. buc. 600

I- 6305 buc. 100

I- 6308 buc. 200

I- 2209 K buc. 300

I- 320208 buc. 300

I- 51108 buc. 600

I— R. 5. buc. 10
I- 16018 buc. 16

I- 6019 buc. 3

I- 5213 buc. 10

I- 6214 buc. 12

I— 6405 buc. 8

I— 6409 buc. 9

|— 6415 buc. 4

I— E. 3. buc. 5

I— E. 4. buc. 12

I— E. 6. buc. 20

— E. 7. buc. 4

— E. 8 buc. 70

— E. 9. buc. 5

— E. 10. buc. 4

— E. 11. buc. 10

— E. 12. buc. 18

— E. 13. buc. 6

— E. 20 buc. 10

— 46200 buc. 6

— 46205 buc. 10

— 46206 buc. 20 — NN. 3018KP. 51 buc. 8

— 46208 buc. 60 — NN. 3019KP. 51 buc. 8

— 46209 buc. 10 — NN. 3020KP 51 buc. 15

— 46210 buc. 25 — 32214 buc. 6

— 46211 buc. 4 — 30310 buc. 8

— 46212 buc. 2 — 30311 buc. 25

— 46214 buc. 3 — 30314 buc. 3

— 46306 buc. 5 — 30315 buc. 8

— 46308 buc. 6 — 32214 buc. 13

— 46310 buc. 2 — 32215 buc. 3

— 46311 buc. 20 — 32218 buc. 4

— 3203 buc. 2 — 30309 buc. 4

— 1201 buc. 2 — 30310 buc. 8

— 1202 buc. 25 — 30311 buc. 24

— 1204 buc. 10 — 32306 buc. 18

— 1212 buc. 17 — 32307 buc. 18

— 1213 buc. 32 — 32312 buc. 8

— 2204 buc. 4 — 32314 buc. 2

— 2211 buc. 4 — 32315 buc. 2

— 1300 buc. 5 — 22313 buc. 2

— 1304 buc. 4 — 22315 buc. 1

— 1309 buc. 14 — 22316 buc. 2

— 1310 buc. 10 — 51101 buc. 12

— 1315 buc. 3 — 51102 buc. 10

— 1316 buc. 2 — 51201 buc. 14

— NU. 2305 buc. 10 — 51203 buc. 20

— NJ. 203 buc. 2 — 51205 buc. 80
— NJ. 208 buc. 7 — 512C6 buc. 49
— NU. 210 buc. 3 — 51207 buc. 50
— NU. 212 buc. 4 — 51208 buc. 10
— NU. 213 buc. 3 — 51211 buc. 8
— NU. 211 buc. 4 — 51212 buc. 6
— NU. 215 buc. 3 — 51211 buc. 6
— NU. 216 buc. 4 — 51215 buc. 12
— N. 211 buc. 2 — 51216 buc. 3
— NU. 2206 buc. 3 — 51218 buc. 5
— NN. 3011KP. 51 buc. 10 — 51304 buc. 8
— NN. 3012KP 51 buc. 10 — 51307 buc. 7
— NN. 3016KP. 51. buc. 8



— 51310 buc. 2 — 688911 buc. 2 — Piese trecere tip B400/400 buc. 3

— 51311 buc. 3 — 91904-94122 buc. 4 — Piese trecere tip B 300 buc. 4

— 51312 buc. 2 — A4221 A-4616 buc. 1 — idem B 500/300 buc. 1

— 5220G buc. 2 — 922205 buc. 8 — idem B 600 buc. 4

— 52208 buc. 2 — 1000900 buc. 1 — idem A 800/300 buc. 1

— 52209 buc. 12 — 1000905 buc. 3 — idem A 400/400 buc. 1

— 52214 buc. 2 — idem A 600/300 buc. 12

— 52215 buc. 2 — idem A 1000/300 buc. 4

— 52216 buc. 2 Piese pentru aducțiune apă : — Piese înnădire pătrate 0 600 buc. <

— 20803 buc. 4 — Capeți reținere 0 300 buc. 1 — idem cu mufă Dn 1000 buc. 1

— 790601 buc. 15 — Dispozitiv verificat tub PREMO 
buc. 2

— Ramificații Dn 800/250 buc. 1

— 588911 buc. 2

— 588715 buc. 2 — Dispozitiv ridicat tub Premo buc. 9
LA ÎNCHIDEREA 

EDIȚIEI
— 64704 buc. 15 — idem manipul. cond. Premo buc. 1

— 704702 buc. 35 — Flanșe oarbe Dn 600 buc. 17

— 977907 buc. 2 — idem Dn 700 buc. 1
ȘANTIERUL T.L.S.B. — PITEȘTI

Șoseaua Oarjei km 5
Telefon : 976/3.30.94.

— 977908 K. buc. 2 — Flanșe plate Dn 250 buc. 4

— 977909 buc. 5 — idem Dn 500 buc. 3 — Tablă albă în plăci de 0,5 mm 
91 tone

— Tablă neagră de 0,5 mm — 1 
tone

— DH.07A. buc. 1 — idem Dn 900 buc. 18

— 57707 buc. 7 — idem Dn 1000 buc. 1

Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri nr. 1270/1975, la art. 3, pre
vede : „Coordonatorii de balan
ță sint 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".

In 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

STIMAȚI ABONAȚI*

se valorifică fără repartiție.
Reamintim că pentru a sprijini 

acțiunea de repunere în circuitul 
economic, într-un termen cit 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 d 
rînduri necesar pentru a crea < 
imagine exactă asupra oferte 
făcute (denumire, specificaț 
tehnice, calitate, cantitatea ofe 
rită etc.).

Listele cu produse oferite spr< 
valorificare sosite la redacție pînt 
în ziua de sîmbătă, vor fi publi 
cate necondiționat în numări 
care apare în prima vineri.

Folosind calea de informare < 
beneficiarilor potențiali, prin co 
Ioanele SUPLIMENTULUI, cu pri 
vire la stocurile de produse p< 
care le dețineți vă asigurați o va 
lorificare rapidă, reducînd astfe 
cheltuielile neeconomicoase ge 
nerate de dobînzile bancare ș 
de stocare timp îndelungat c 
acestora.



NTRACT ECONOMIC

8PECTE PRIVIND CONSTATAREA 
EFECTELE NULITĂȚII ASUPRA 
CONTRACTELOR ECONOMICE

efecte ale contravin constituie totală in-

„Numai dacă cu se face. Arbitrajul de stat nulitatea întregului con-de „adaptare1* desemnea- la

■Potrivit Legii nr. 71/1969, contrac- ■e economice nu pot cuprinde clauze ■ ntrare legii. Clauzeie prin care se ■calcă prevederile legale sînt nule, ■mind a fi înlocuite cu prevederi co- ■spunzătoare legii. Contractul va fi I întregime nul numai dacă înlocui- la clauzei nule nu va fi posibilă.[Prin aceste dispoziții se consacră ilitatea ca o instituție juridică meni- să suprime numai aceleauzeior contractuale, care gii. De asemenea, regula o ilitatea parțială, nulitatea rvenind numai în cazuri excepționa- și anume, cind prin înlocuirea clau- ;lor nule contractul nu poate fi men- nut. Caracterul excepțional al nuli- iții totale rezultă și din următoarele ispoziții ale art 25 din Legea nr. 5/ 154 pentru organizarea și funcționala Arbitrajului de stat: iaptarea vreunui contract va fi eputință a a constata•act“.Termenul i o operație juridică complexă are este supus contractul economic 1 cazul nulității parțiale. Ea are loc e prin înlăturarea clauzei ilicite, fie rin înlăturarea clauzei ilicite urmată e înlocuirea acestei clauze, fie prin todificarea clauzei contractuale. Cre- em că dintre aceste operațiuni, modi- icarea clauzei contractuale nule nu ste de atributul organelor arbitrate; umai organele prevăzute de art. 10 1 Legii nr. 71 1969 sînt îndrituite să ispună, în lipsa acordului părților, codificarea clauzelor contractuale. Ar- itrajul, rezolvând litigii derivînd din xecutarea contractelor economice, nu a în considerare clauzele nule și dacă ste cazul, reține. în locul lăuze, acele dispoziții cu ormativ cu care contractul letează de drept Astfel, de pildă, lauza prin care părțile au stipulat n alt preț decît cel legal este nulă e drept și se înlocuiește de drept cu
acestor caracter se com-

îndrituie încheierea con- toate acestea, părțile nu la restituirea prestațiilor temeiul unui act juridic

dispoziția normativa ce stabilește prețul legal.în cazul nulității totale. efectele care se produc sînt altele. Constatarea nulității totale are ca urmare desființarea contractului cu caracter retroactiv. în consecință, ceea ce s-a executat, părțile urmează a-și restitui reciproc. în cazul unui contract de furnizare, beneficiarul este ținut să-i restituie furnizorului produsele primit» în baza contractului. Tot astfel, furnizorul este obligat . să restituie prețul, dacă l-a încasat.Decizia primului arbitru de stat nr. 521/1976 atrage atenția asupra necesității de a se reține corect .motivul determinant al restituirii prestațiilor, acest motiv sau temei putînd avea consecințe asupra drepturilor părților.Astfel, s-a reținut că raportul contractual dintre părți a fost lovit de nulitate în lipsa unor acte de planificare care să ractului. Cu au procedat efectuate în nul, ci beneficiarul reclamant a acceptat produsele și le-a introdus în procesul de producție. Restituirea unei părți din aceste produse s-a făcut numai în urma constatării necorespunderii calitative și rebutării pieselor rezultate din procesul de producție. Ca urmare, temeiul juridic al restituirii lor nu l-a constituit nulitatea tului, ci livrarea de produse punzătoare calitativ, organul arbitral care a giul, în mod temeinic termenul de prescripție tențiilor reclamantului beneficiar este cel de 6 luni prevăzut de art. 4 lit. a din Decretul nr. 167/1958, iar nu cel de 18 luni — aplicabil în cazul pretențiilor derivînd din constatarea nulității contractului.Cazurile de nulitate totală trebuie distinse de cele în care există impedimente în calea executării obligațiilor părților, fără ca aceste impedimente să afecteze valabilitatea contractului. Așa de pildă, lipsa prețului legal aprobat, deși poate constitui un impediment în calea executării obligației de livrare, nu atrage nulitatea contractului.în rezolvarea unui litigiu, organul arbitral a stabilit că în raporturile dintre părți nu sînt aplicabile prevederile H.C.M. nr. 306/1970, contractul fiind 

produse- contrac- necores- urmare,Drept soluționat liti- a conchis că aplicabil pre-

nul, deoarece furnizorul nu s-a conformat dispozițiilor normative care îl obligau să pretindă beneficiarului prezentarea adeverinței de disponibil.Prin Decizia primului arbitru de stat nr. 965/1976, s-a reținut că motivarea de mai sus este greșită, întrucît lipsa adeverinței de disponibil nu atrage nulitatea contractului, ci a operației de furnizare ca act juridic, cu consecința restituirii prestației în natură sau prin echivalent, după s-a arătat prin Circulara bitru de stat nr. 1/1969. vinte, nulitatea operației vîrșite cu încălcarea unei cerințe gale nu are consecințe asupra valabilității contractului încheiat cu respectarea legii.

caz, așa cum primului Cu alte juridice ar- cu- să- le-
I. ICZKOVITS

TRANSPORT

NOUA ORIENTARE A PRACTICII 
ARBITRALE PRIVIND CARACTERUL 

TAXELOR DE STAȚIONAREPrin hotărîrea nr. 1323 din 29 octombrie 1975, Arbitrajul de stat Deva a respins ca prescrisă acțiunea reclamantei întreprinderea Transporturi Auto Deva împotriva piritei I.C.S. Alimentația publică Petroșani, pentru plata sumei de 23 916 lei reprezentînd taxe de staționare pentru autovehiculele puse la dispoziția piritei care au efectuat transporturi de bere în perioada 31.VIL—30.XII 1974.Pentru a ajunge la această soluție, Arbitrajul a reținut că plata orelor de staționare potrivit anexei 8 din Tariful republican sînt progresive și au rol de sancțiuni, astfel că avînd caracterul de penalități se prescriu în termen de 6 luni de la producerea lor.împotriva hotărîrii sus-menționate reclamanta I. T. Auto Deva a formulat cerere de rearbitrare, susținind că în speță sînt aplicabile prevederile noului tarif ce intră în vigoare de la 1.1.1975.Prin Decizia P.A.S. nr. 30.IV.1976 s-a admis cererea bitrare și s-a desființat 1323/1975.Prin Tariful unic pentru 
1149/ de rear- hot. nr.

transport



turile de mărfuri cu mijloace auto stabilit în baza Decretului nr. 523/1973 cu aplicare de la 1 ianuarie 1974 s-a prevăzut la art. 14 tarifele ce se cuvin unităților de transport pentru mijloacele auto puse la dispoziția beneficiarilor și anume tariful pe oră și km. cu 2 componente : tariful pentru timpul de utilizare (ore) și tarif pentru parcursul efectuat în timp de utilizare.Durata reținerii mijlocului auto pentru încărcare-descărcare face parte din tariful de transport propriu-zis. (art. 15 din tarif).Deci pentru operațiunile de încărcare-descărcare a mijloacelor auto puse la dispoziția expeditorului la Tariful pe autovehicul km. i se acordă pentru fiecare cursă în parte, un timp liber.Durata reținerii mijloacelor auto pentru încărcarea-descărcarea mărfii și pentru operațiunile comerciale face parte din tariful de transport propriu- zis, constituind unul din elementele pe baza căruia se calculează tariful pe autovehicul km.Dacă durata operațiunilor de încărcare-descărcare este mai mare decît timpul liber acordat prin tarif, art. 15 din Tarif stabilește că la tariful pe autovehicul km. se adaugă suma aferentă depășirii timpului liber calculată pe baza tarifului unitar (lei/oră) prevăzut în tariful pe oră și km.în aceste cazuri se aplică deci un tarif combinat; atît taxele cuvenite cărăușului prevăzute în tariful pe autovehicul km. cît și cele prevăzute în Tariful pe oră și km., reprezintă contravaloarea prestației efectuate.Rezultă deci că pentru cărăuș calea de recuperare a cheltuielilor sale, corespunzătoare duratei de reținere a autovehiculelor, se face prin aplicarea tarifului pe autovehicul km. pentru durata reținerii mijlocului auto la încărcare-descărcare și prin aplicarea tarifului pe oră și km. pentru timpul ce depășește durata reținerii prevăzută la art. 15 (1) din tarif.Suma aferentă depășirii timpului liber nu are caracter de penalitate întrucât nu îndeplinește o funcție sanc- ționatoare, specifică penalităților, ci se încasează numai de la expeditor conform art. 1 (4) și 35 (6) din Tariful unic indiferent în care fază a transportului s-a produs.

Penalitățile avînd caracterul unor sancțiuni patrimoniale nu se pot aplica decît în cazurile expres prevăzute de lege sau convenite de părți, ele fiind o măsură de constrîngere la respectarea obligațiilor contractuale.Caracterul taxelor de staționare prezintă interes sub aspectul prescripției, întrucît Decretul nr. 167/1958 stabilește pentru penalități un termen de prescripție de 6 luni, în timp ce pentru acțiunea în plata taxelor de transport termenul de prescripție este de 18 luni.Obiectul acțiunii formulate de I. T. Auto Deva constituindu-1 plata taxelor de transport, termenul de prescripție este de 18 luni, astfel că greșit organul arbitral a respins acțiunea ca prescrisă, considerînd că taxele de staționare au un caracter de penalitate, motiv pentru care s-a desființat hotărîrea prin decizia PAS 1149/ 30.IV.1976.
Georgeta NEGREANU

JURISDICȚII

RESTITUIREA 
ȘI REINTRODUCEREA 

ACȚIUNILOR ARBITRALERegulile procedurii arbitrale conțin dispozițiile pe care unitățile socialiste trebuie să le observe la introducerea cererilor la Arbitrajul de stat.O primă cerință se referă la faptul că prin aceeași acțiune nu se pot valorifica pretenții derivînd din mai multe contracte. în acest sens, art. 14 din regulile amintite prevăd că nu se pot pretinde prin aceeași cerere, drepturi ce decurg din raporturi juridice diferite, fără legătură între ele. Este o cerință căreia trebuie să-i dea satisfacție unitățile socialiste care sesizează organele arbitrale în calitate de reclamante. încălcarea dispozițiilor legale de mai sus determină restituirea acțiunii, în faza examinării prealabile, de către primul arbitru de stat sau de arbitrii de stat șefi. Restituirea se face în scopul reformulării pretențiilor, în sensul de a se reintroduce acțiuni separate pentru fiecare categorie de pretenții.Se poate însă întîmpla, ca în cadrul examinării prealabile, să nu se ob

serve faptul că s-au formulat prete întemeiate pe raporturi juridice c sebite, fără legătură între ele și, p consecință, să nu se dispună rest: rea acțiunii. Poate, oare, arbitrul stat căruia i s-a repartizat litigiul s soluționare să dispună restituirea țiunii ori să rețină spre rezolvare : mai o parte din pretențiile formul pe motiv că restul pretențiilor der din alt raport juridic ? Răspunsul c se impune este negativ, deoarece n sura restituirii acțiunii se poate t pune numai în faza examinării pr labile, fază ce s-a încheiat odată repartizarea litigiului spre soluționa arbitrului de stat. De asemenea, nun conducătorii organelor arbitrale dreptul de a dispune restituirea acț nilor, arbitrul de stat neavînd nici atribuție în această privință. în sf șit, arbitrii de stat nu pot refuza i zolvarea tuturor pretențiilor cu e au fost sesizați în urma repartiza litigiului spre soluționare. în ac< sens, prin Decizia PAS nr. 1432/19 s-a reținut că întrucît „în cadrul ex minării prealabile, primul arbitru i stat nu a luat măsura restituirii a țiunii pentru defalcarea pretențiil pe ani de plan, Arbitrajul a fost î dreptățit să se considere sesizat cu s luționarea litigiului pentru suma c rută prin acțiune".Acțiunile pot fi restituite în fa de examinare prealabilă și pentru al motive. Este vorba de neîndepliniri cerințelor art. 8 și 9 din Regulile pn cedurii arbitrale în privința element lor pe care acțiunea trebuie să le co: țină și actele care trebuie anexate.Conform art. 25 alin. 2 din Regulii procedurii arbitrale, în cazul cînd i] termen de 8 zile de la primirea adrs sei de restituire, partea va introdu d din nou cererea, completată însă C toate elementele a căror lipsă a cc terminat restituirea, organul arbitri va fi socotit sesizat pe data cînd fost introdusă prima cerere.Apare deci, că pentru a benefici de data primei introduceri a acțiuni unitatea socialistă reclamantă trebui să îndeplinească două condiții.O primă condiție se referă la rein troducerea acțiunii în termen de zile de la data primirii ei în urm restituirii. Pentru a dovedi data ci" a primit acțiunea, restituită, unitate



ialistă reclamantă trebuie să de- lă fie adresa de restituire a arbi- jului purtînd ștampila de înregis- •e, fie copie-extras din registrul de nire a corespondenței din care să uite data cînd a fost înregistrată esa cu care s-a restituit acțiunea. !n reintroducerea acțiunii în 8 zile la primirea ei se înțelege, în cazul d unitatea socialistă reclamantă are iul în aceeași localitate cu arbitra- , înregistrarea ei la organul arbi- 1 în perioada menționată. Dacă uni- sa socialistă are sediul în altă lo- itate, în conformitate cu art. 13 din ulile citate, acțiunea va fi conside- ă reintrodusă pe data expedierii ei n poștă.l doua condiție se referă la com- tarea acțiunii cu toate elementele ăror lipsă a determinat restituirea. :ă această cerință nu este respecta- unitatea socialistă reclamantă pier- benecificiul primei înregistrări. Ast- prin hotărîrea nr. 905/1975, Arbi- jul de stat interjudețean Tg. Mu- a respins ca prescrisă acțiunea nulată de reclamanta IJLF Timi- ra împotriva pîrîtei IFET Miercu- Ciuc pentru plata sumei de 31.850 reprezentînd penalități.entru a ajunge la această soluție, anul arbitrai a reținut că recla- tita nu putea beneficia de data pri- înregistrări a cererii (30 iunie 5) întrucît a reintrodus acțiunea ce fost restituită pentru a se con- na dispozițiilor art. 8 și 9 din Re- ile procedurii arbitrale, fără a fi >țită de actele a căror lipsă a de- ninat restituirea — contractul și cilierea prearbitrală — și fără a sdera motivele care au împiedicat-o le prezinte. în consecință, acțiunea considerat introdusă la 22 iulie 5, data celei de-a doua înregistrări, raport cu care pretențiile erau scrise în conformitate cu art. 4 lit. in Decretul nr. 167/1958. Dacă uni- a socialistă ar fi reintrodus acțiu- completată cu actele ce au lipsit ial, ar fi beneficiat de prima în- strare a acțiunii în raport cu care ;ențiile ar fi apărut formulate în- ltrul termenului de prescripție, astă constatare demonstrează încă lată necesitatea cunoașterii și res- ării dispozițiilor procedurale de ■e unitățile socialiste.
H. MATEI

ASIGURĂRI

OPERAȚIUNI DE MANDAT EFEC
TUATE DE ADMINISTRAȚIA ASI
GURĂRILOR DE STAT IN LEGĂ
TURĂ CU ACTIVITATEA DE ASI

GURĂRI INTERNE ȘI EXTERNECa urmare a dezvoltării raporturilor economice și comerciale ale țării noastre cu alte țări, Administrația Asigurărilor de Stat, răspunzînd nevoilor de asigurare, aplică forme cît mai complexe de asigurare și de mandat (servicii), aliniate practicii mondiale.în conformitate cu Decretul Consiliului de Stat al R.S. România nr. 470/ 1971, Administrația Asigurărilor de Stat „încheie convenții de mandat în legătură cu activitatea de asigurări interne și externe". în realizarea acestei sarcini Administrația Asigurărilor de Stat exercită, în condițiile legii și ale practicii internaționale, atribuția de:— comisar de avarie ;— agent de lichidare a pagubelor ;— agent de recuperare a unor drepturi bănești ;— reprezentant al cluburilor de protecție și indemnizare.Pentru a veni în întîmpinarea întreprinderilor cu activitate de comerț exterior și a cetățenilor, în cele ce urmează vom enumera mai detaliat principalele servicii pe care Administrația Asigurărilor de Stat le prestează, la cerere.
— Activitate de comisar de avarieSchimbul de valori materiale, prin intermediul comerțului exterior, a contribuit și la dezvoltarea corespunzătoare a asigurărilor de transport.Deoarece riscurile acoperite printr-o poliță de asigurare pentru transport pot surveni pe toată durata acestuia, iar pagubele sînt avizate abia după sosirea transportului la destinație, s-a pus problema, pentru societățile de asigurare care încheie astfel de asigurări, de a avea la dispoziție în fiecare localitate de destinație a transportului asigurat, un organ de constatare a pagubelor. Avînd în vedere că o asemenea constatare, cu organe proprii ale societăților care au încheiat asigurările, este practic dificil de realizat, s-a găsit soluția de a se însărcina o persoană (fizică sau juridică) 

demnă de încredere, din țară sau din localitatea respectivă, care în numele societății emițătoare a poliței de asigurare să facă, la fața locului, constatarea pagubelor, pentru a înlesni astfel compensarea cît mai justă a acestora.Administrația Asigurărilor de Stat, ca singura organizație de acest fel din R. S. România, este autorizată să îndeplinească sarcinile comisarului de avarie, fiind în măsură să satisfacă toate exigențele în materie de constatare a daunelor în conformitate cu practica mondială, în condiții și cu tarife avantajoase.întreprinderile cu activitate de comerț exterior, prin solicitarea serviciilor Administrației Asigurărilor de Stat, obțin o constatare reală a volumului pagubelor, precum și a cauzelor și împrejurărilor în care s-au produs acestea, ușurînd astfel compensarea pagubelor intervenite.în prezent Administrația Asigurărilor de Stat activează în calitatea de comisar de avarie pentru diferite firme din peste 30 de țări și prestează la cerere servicii pentru orice societate sau firmă din lume.
— Activitate de agent de lichidare 

a pagubelorPe lîngă sarcinile specifice comisarului de avarie, Administrația Asigurărilor de Stat mai îndeplinește, în numele și pe seama unor societăți de asigurare din străinătate, și funcția de agent de lichidare.în calitate de agent de lichidare a cazurilor de pagube, Administrația Asigurărilor de Stat procedează la constatarea daunelor, cît și la acordarea efectivă a despăgubirilor către asigurat, din însărcinarea asigurătorului străin. Astfel de servicii se prestează în cazurile în care întreprinderile românești cumpără din străinătate mărfuri în condițiile C.I.F., localitate R.S. România, deci, în condițiile în care mărfurile importate sînt asigurate în străinătate. De asemenea, astfel de servicii sînt prestate și pentru cetățenii din țară, care procură bunuri din străinătate și sînt asigurate în timpul transportului la una din societățile de asigurare din străinătate.
— Activitate de agent de recuperare în calitate de agent de recuperare Administrația Asigurărilor de Stat, în----- > 



baza mandatului primit, se ocupă de recuperarea unor drepturi bănești de la terțe persoane în legătură cu activitatea de asigurare.In această activitate, în special, se încadrează rezolvarea pe cale amiabilă a unor litigii privind contractele de transport maritim sau exercitarea unor drepturi de regres al asigurătorilor.
— Activitate de reprezentant al clu

burilor de protecție și îndemnizare a 
armatorilorPe baza unor convenții încheiate Administrația Asigurărilor de Stat, în numele și în contul cluburilor de protecție și indemnizare a armatorilor străini, prestează diferite servicii la solicitare.Această activitate importantă se referă la acordarea de garanții persoanelor juridice și fizice din R.S. România, care au suferit diferite pagube din vina personalului unor nave străine ; constatarea și evaluarea pagubelor pricinuite de nave ; tranzacționarea unor pretenții de despăgubire și plata acestora ; expertizarea unor avarii ; consultații în materie de drept maritim și de lichidare a daunelor de transport ; facilitarea unor tratative în țară și în străinătate, între părțile interesate ; constatarea încărcării mărfurilor în mijloace de transport etc.Prin serviciile solicitate la timp de la Administrația Asigurărilor de Stat întreprinderile cu activitate de comerț exterior obțin, mai avantajos și la timp, compensarea pagubelor intervenite, fapt ce contribuie la o mai bună desfășurare a operațiunilor comerciale, la creșterea eficienței acestora.

C. ABRAHAM

COMERȚ-COOPERATIE

CONTRACTE ÎNCHEIATE DE ORGA
NIZAȚIILE COOPERAȚIEI DE CON
SUM CU PERSOANE CARE PRES

TEAZĂ MUNCA LA DOMICILIUPrin Decizia Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum nr. 155/1975 s-au aprobat Normele privind utilizarea de persoane cu muncă la domiciliu pentru executarea unor produse, prestări de servicii și lucrări de către unitățile cooperației de consum.

în conformitate cu normele Cen- trocoop 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 exercitarea 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 volumul sau profilele de activitate solicitate de populație sau organizații socialiste, precum și în cazurile în care înființarea unor unități organizate nu se justifică din punct de vedere al e- ficienței.Potrivit prevederilor art. 2 din H.C.M. nr. 1956/1970 privind folosirea muncii la domiciliu pentru executarea unor articole de artizanat și altor produse și lucrări, însușite și de Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum prin normele sus-menționate, categoriile de contracte ce se încheie pentru efectuarea muncii la domiciliu sînt următoarele :— contractul pentru executare de produse și lucrări, care se încheie condiționat de faptul ca perioada în care urmează să se realizeze produsele și lucrările ce fac obiectul contractului se limitează pînă la 3 luni de zile sau dacă volumul de producție este redus, neputînd justifica un contract de muncă ;— contractul de muncă, care se poate încheia pe durată determinată în cazul cînd volumul de producție prevăzut a se realiza implică o activitate neîntreruptă de 3—12 luni sau contractul se încheie pe durată nedeterminată, dacă producția necesită o activitate continuă de peste 12 luni.Este de reținut faptul că, contractul pentru executare de produse și lucrări, nefiind un contract de muncă este supus, în principal, dispozițiilor Codului civil, în timp ce contractul de muncă pe durată determinată sau nedeterminată urmează regulile legislației muncii.Obiectul contractelor de executare de lucrări sau de muncă îl formează realizarea unor produse, lucrări și servicii stabilite prin Normele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum,

așa cum sînt: articole de artizanat® artă populară, bunuri de larg const® de folosință personală, de uz cas® sau gospodăresc, piese de schimb, ® pere, scule, dispozitive, mobilier, pr® țări cu caracter administrativ, soc® și cultural. ISe interzice în mod expres rea® zarea unor produse alimentare și or® fel de produse care, prin natura 1® impun respectarea anumitor condi® de igienă ce nu pot fi asigurate, pr® duse și lucrări la care se utilizea® materiale nocive, inflamabile sau e® plozive. Totodată, nu se pot folosi ■ parate care funcționează cu tensiu® înalte, a recipienților sub presiune I a utilajelor de sudură oxiacetilenă. A în ceea ce privește persoanele A care se încheie contracte pentru exA cutarea de produse și lucrări sau coA tracte de muncă este de precizat A acestea nu pot fi încadrate în munA și la alte organizații sau întreprindeA Membrii cooperativelor agricole <1 producție vor putea încheia numi contracte pentru executarea de prA duse și lucrări, iar nu contracte cl muncă, cu acordul prealabil al condil cerii C.A.P. De asemenea și student] pot fi folosiți pentru executarea c| produse și lucrări pe bază de contrac] cu condiția îndeplinirii obligațiile] stabilite prin planurile de învățămîi] (ore de curs, seminar, practică și al] activități obligatorii). încheierea co] tractelor pentru executare de produ] și lucrări cu studenții se face num] cu avizul facultății. Iîn munca la domiciliu se pot folo] persoanele cu domiciliul stabil în 1] calitatea în care își are sediul unita tea sau în localitățile unde functioned ză subunitățile sale și numai în profl Iul de activitate a acestora.Normele Uniunii Centrale a Coopa rativelor de Consum prevăd posibili tatea pentru titularii de contracte d a fi ajutați în activitatea lor de cătr membri de familie (soț, soție, părinți copii, frați și surori) care au dornici liul stabil în aceeași localitate și sîn prevăzuți în contractele încheiate.Se sancționează cu desfacerea con tractului și aplicarea unei amenzi di la 200 pînă la 1000 lei folosirea sul orice formă a muncii altor persoani decît cele prevăzute în contract.



Cu privire la drepturile persoanelor desfășoară muncă la domiciliu este reținut faptul că cele care au în- eiat contracte pentru executare de oduse sau lucrări primesc numai re- ibuția pentru activitatea efectiv presta.Persoanele cu care s-au încheiat ntracte ce muncă pe durată nede- rminatâ beneficiază de drepturile •evăzute de normele în vigoare (a- itoare materiale în cadrul asigurător sociale, concedii de odihnă, pen- i, alocație de stat pentru copii etc...) ică în fiecare lună au realizat un olum de producție egal sau cel putt 70° o din cel ce li s-a stabilit, care, i rîndul său trebuie să atingă nivelul ircinii de producție și prestări desrvicii atribuit persoanelor care lu-rează în activități similare în cadrul rganizat al secțiilor și atelierelor uniații.în ceea ce privește persoanele care u încheiat contracte de muncă pe lurată determinată, ele beneficiază de Irepturile ce le conferă normele în ogoare acestei categorii, dacă au rea- izat cel puțin 70“ „ din volumul de >roducție stabilit pentru persoanele :are își desfășoară activitatea în calcul secțiilor și atelierelor unității.Retribuirea persoanelor care presează muncă la domiciliu se face pe oază de tarife, pe produs, pe lucrare etc... stabilite corespunzător timpului normat pentru realizarea producției și retribuția tarifară aferentă categoriei de încadrare a acestora.Persoanele care au încheiat contracte și efe.trează prestări de servicii către populație cu plata în numerar, pot fi retribuite pe bază de cote procentuale din încasările realizate.Exercitarea concomitentă a activității pe cont propriu, fără autorizație, 
atrage sancționarea penală a celor vinovați, potrivit art. 281 din Codul penal și art. 10 din Legea nr. 13/1968.

Dr. EMIL VICOL

PRACTICĂ ARBITRALĂ

SUSPENDAREA EXECUTĂRII HOTA- 
RÎR1LOR ARBITRALEPotrivit art. 53 din Regulile procedurii arbitrale, hotărîrile arbitrale sînt definitive și executorii.Procedura civilă, aplicabilă și în litigiul arbitrai în condițiile art. 71 din regulile citate, reglementează, în afara suspendării legale de drept a executării silite, suspendarea legală facultativă, ipoteză în care instanța poate încuviința suspendarea executării, de pildă, cînd s-a exercitat o cale de atac.Suspendarea facultativă a execuției silite din procesul civil este compatibilă cu directivele urmărite de Arbitrajul de stat și ca atare, este admisibilă în litigiul arbitrai.Avînd în vedere că în legătură cu hotărîrea a cărei suspendare se solicită, s-a formulat cerere de rearbitrare de către pîrîtă, prin care se critică temeinicia și legalitatea hotărîrii și întrucît, în cazul admiterii cererii de rearbitrare, întoarcerea executării ar provoca cheltuieli suplimentare, cererea de suspendare a executării silite a hotărîrii a fost admisă. (Decizia primului arbitru de stat nr. 839/1976).

CONSECINȚELE REAȘEZĂRII 
PREȚURILORInstrucțiunea primului arbitru de stat nr. 2/1974 prevede că, potrivit dispozițiilor legale care reglementează materia, este interzisă livrarea produselor care nu au preț legal fixat. Avînd în vedere această interdicție, practica arbitrală a stabilit că lipsa prețului legal aprobat poate constitui o împrejurare care apără unitățile socialiste furnizoare de piața penalităților aferente nelivrârii la termen a produselor contractate.Prin Decizia primului arbitru de stat nr. 816/1976 s-a reținut că măsurile pentru reașezarea prețurilor nu constituie o asemenea împrejurare pentru unitățile socialiste furnizoare, întrucît prețurile legale nu au lipsit, pînă la reașezarea prețurilor fiind în vigoare prețurile anterioare.

CONDIȚIILE ÎN CARE NU SE PER
CEPE TARIFUL DE SCHIMBAREA

STAȚIEI DE DESTINAȚIEPotrivit Tarifului local de mărfuri, tariful de schimbarea stației de destinație nu se percepe la expedițiile destinate exportului la care se schimhă destinația de la export, tot la export, cu condiția ca prin această schimbare să nu se modifice frontiera de ieșire fără transbordare într-o frontieră de ieșire cu transbordare sau invers.în speță, schimbarea stației de destinație s-a făcut pentru o marfă destinată exportului dintr-o stație portuară de transbordare într-o altă stație portuară de transbordare.în atare situație, față de prevederile legale menționate, pretențiile reclamantei la restituirea tarifului încasat pentru schimbarea stației de destinație sînt întemeiate (Decizia PAS nr. 803/ 1976).
CONSECINȚELE CONTRACTĂRII 

MĂRFURILOR LA EXTERN 
ÎN CONDIȚIA F.O.B.S-a susținut că în cazul contractării mărfurilor la extern în condiția F.O.B., întreprinderea cu atribuții de comerț exterior nu ar răspunde față de unitatea socialistă producătoare dacă beneficiarul extern nu a angajat și trimis la timp navă pentru ridicarea din port a mărfurilor contractate.Această susținere a fost înlăturată deoarece, potrivit regulilor Incoterms în cazul contractări cu clauza F.O.B., vînzătorul suportă toate riscurile și cheltuielile pînă în momentul în care mărfurile au trecut efectiv balustrada vasului în portul de încărcare, cu excepția cheltuielilor anterioare produse din culpa cumpărătorului prin nesosi- rea vasului la data indicată ori ia expirarea termenului convenit (Decizia PAS nr. 1032/1976).

CALITATEA DE A ACȚIONA CALEA 
FERATAProdusele în cauză fiind eliberate la destinație, dreptul de a acționa calea ferată pentru diferențele cantitative constatate în minus aparținea, con- 



form art. 85 din Regulamentul de transport C.F.R., piritei ca destinatară în contractul de transport.în această calitate, potrivit Instrucțiunii comune PAS-MTTc nr. 10/1964, pirita nu avea posibilitatea de a acționa, decît regionala de căi ferate pe raza căreia este situată stația de destinație, în speță, Regionala C.F. Timișoara.în loc să se solicite introducerea în cauză a acestei regionale, reclamanta (care nu avea drept la acțiune împotriva cărăușului, produsele fiind eliberate la destinație) a acționat Regionala C.F. București în raza căreia este situată stația de expediere.Față de această regională pîrîta — singura îndreptățită a reclama lipsurile — nu era în drept să formuleze, conform dispozițiile legale citate, pretenții pe calea chemării în garanție, în atare situație, organul arbitrai în mod îndreptățit a respins cererea de chemare în garanție introdusă de pîrîta față de Regionala C.F. București. (Decizia PAS nr. 1075/1976).
EFECTELE REDUCERII PLANULUI 
DE PRODUCȚIE ASUPRA CONTRAC
TELOR ÎNCHEIATE PENTRU APRO
VIZIONAREA CU MATERII PRIMEîn motivarea refuzului său de a achita prețul produselor care i s-au livrat, pîrîta arată că, după încheierea contractului cu reclamanta, planul său de producție a fost redus, nemaifi- indu-i necesare cantitățile inițiale de materii prime, astfel că a renunțat la parte din ele pentru a preveni formarea unor stocuri supranormative.Produsele în cauză fac parte din categoria acelora care se planifică prin repartiții, astfel că ele au fost contractate în baza repartiției emise de către coordonator. Acest organ a refuzat să anuleze repartiția privind produsele în cauză.în atare situație, părțile nu puteau nici unilateral și nici de comun acord să modifice contractul fără o modificare corespunzătoare și prealabilă a repartiției.Așa fiind, refuzul de plată al pîrîtei apare nejustificat (Arbitrajul de Stat Central, hotărîrea nr. 2745/1975).

H. M.

INTREBÂRI-RĂSPUNSURI

• H. ANGHELIDE (Brașov) solicită lămuriri în privința unității care trebuie să suporte diferența dintre prețul achitat pentru mărfuri din import care s-au pierdut în timpul transportului și despăgubirile obținute de la cărăuș pentru acele mărfuri.în speță, fiind vorba de Un contract de transport în trafic internațional, sînt incidente dispozițiile art. 24 din Convenția SGMS care consacră răspunderea limitată a cărăușului. Diferența dintre suma plătită de acesta din urmă cu titlu de daune și prețul achitat unității importatoare se localizează la unitatea care era titularul dreptului de proprietate sau de administrare directă asupra mărfurilor în momentul pierderii lor.
e M. ALEXANDRU (Pitești) se interesează de condițiile în care unitățile socialiste furnizoare pot livra materiale și utilaje, în tranzit achitat, unităților C.A.P.Potrivit pct. 133 din Normele metodologice BAIA nr. 1/1972, pentru materialele și utilajele ce se aprovizionează prin tranzit achitat, unitățile socialiste furnizoare efectuează livrare tehnico-materială asupra posibilităților de plată ale unităților C.A.P.Astfel, în lipsa adeverințelor de disponibil, unitățile socialiste furnizoare nu sînt în drept să procedeze la livrare, afară de cazul cînd, prin contractul încheiat cu baza de aprovizionare tehnico-materială, s-a convenit ca în acest caz livrarea să se facă în depozitul bazei.
® I. PĂDURE (Orșova) relatînd împrejurările în care un contract economic a fost semnat cu obiecțiuni și poziția manifestată de părți, întreabă dacă acel contract se poate considera perfectat.Din scrisoarea corespondentului nostru rezultă că respectivul contract nu a conținut clauze contrare dispozițiilor normative în vigoare ori prevederilor repartiției. Primind contractul semnat cu obiecțiuni, unitatea furnizoare a comunicat că nu le acceptă și a invitat-o în scris pe beneficiară la conciliere. Întrucît la data stabilită delega

tul unității beneficiare nu s-a pre tat pentru conciliere și nu și-a m« festat nici în alt mod opoziția fa’-l poziția unității furnizoare, potrivi: strucțiunii PAS nr. 1/1974, contra se consideră perfectat în condițiile ț puse de către unitatea furnizoare.
înu

livrările de : 
se plătesc lta părți, în tens de la încheie:de 30 zile

• I. BĂNUȚĂ (Craiova) dacă practica arbitrală consideri s-a consacrat Un termen de decât prin acele prevederi ale anexei 3 H.C.M. nr. 1777/1973 potrivit căr corecțiile de preț la buni se calculează și la cererea uneia din maxim lunii.Prin arbitru men nu este stabilit sub sancț.~ decăderii. Ca atare, unitățile bene ciare nu sînt ținute să-și valorifice p: tențiile pe cale de acțiune în terme: de mai sus de 30 zile. Acțiunile pc: introduse înlăuntrul termenului de luni prevăzut de art. 4 lit. crețul nr. 167/1958.

Decizia nr. 1432/1976, prin de stat a reținut că aces:
c din

se inie: 
aplică ; 

1 lit. a c

• T. SECUI (Petroșani) sează de modul în care se nalitățile prevăzute de art. H.C.M. nr. 306/1970, raportat la dur ta întîrzierii și coeficientul de pe litate.în cazul relatat, întîrzierea în j darea produselor fiind de 45 i coeficientul de penalitate aplica este de 0,3% pe zi pe întreaga per. dă de întîrziere. Deci, penalitățile se calculează prin aplicarea unor c ficienți diferiți pe pentru primele 10 0,2% pe zi de-a 11 zi 0,3°/o Pe zi 31 și pînă dv.
pentru și pînă pentru în ziua

tranșe (0,1% pe zile de întîrz.t întîrzierea din c la ziua a 30-a întîrzierea din z.45) cum susțin
H. J

Revista
ECONOMICA

SUPLIMENT
Redacția ți administrația BUCURES' 
Calea Dorobanți, 25, Telefon 12 M 
Cont I.S.I.A.P. nr. 64 51 30 152, BNR 

filiala Sector 1, București

Tiparul: 
întreprinderea poligrafică „Informa*.


