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METALE

PRODUSE DIN METAL

— idem 16X3 — kg. 100

— idem 19X1,5 — kg. 23

— idem 23X2,5 kg. 622

— idem 18 mm. kg. 2000

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

— idem 25X2 Am 63 1/2T kg. 1800
— idem 17 mm. Am 58 kg. 190

— idem 25X2,5 Am 63 1/2T kg. 2622 

— idem 25X2,5 Am 63 1/2T kg. 273

— idem 19 mm. Am 58 kg. 300 

— idem 23 mm. Am 58 kg. 373

Țeava de alamă 10X2An 58 1/2T 
kg. 23

idem 14XL5 Am 63 kg. 218

idem 14X13 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 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 24 mm. Am 58 kg. 1416

— Bară alamă pătrată 14X14 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

SUB TIPAR!
Tehnici comerciale și bancare internaționale

Comenzile care vor, sosi
vor

la redacție pină la 

fi onorate ramburs

30 septembrie a.c.;



OFERTE
— 6207-2RS buc. 130

— 6208-RS buc. 130

— 6208-2RS buc. 4

— 6209 buc. 200

— 6209 P62 buc. 32

— 6209 P52 buc. 56

— 6209-2RS buc. 30

— 6210-ZN buc. 4

— 6210-Z buc. 100

— 6215 buc. 44

— 6215 C3 buc. 40

— 6219 buc. 9

— 6220 buc. 26

— 6222 buc. 170

— 6301 buc. 62

— 6303 P63 buc. 11

— 6305 C3 buc. 20

— 6310 buc. 40

— 6310-N buc. 3

— 6310-C3 buc. 88

— 6311 buc. 10

— 6312 buc. 20

— 6313 buc. 27

— 6314 buc. 24

— 6315 buc. 48

— 6316 buc. 53

— 6317 buc. 32

— 6322 buc. 37

— 6408 buc. 34

— 6409 buc. 10

— 6410 buc. 5

— 6411 buc. 13

— 6411-N buc. 5

— 7202 B buc. 12

— 7204 B buc. 310

— 7209 B buc. 247

7212 B buc. 10

— 7213 B buc. 11

— 30312 buc. 86— 7214 B buc. 3

— 7216 B buc. 5

— 7217 B buc. 6

— 7306 B buc. 2

— 7318 B buc. 2

— 7320 B buc. 11

— 7208 Sp buc. 10

— 7209 Sp buc. 15

— 16002 buc. 5

— 16003 buc. 2

— 16004 buc. 10

— 16005 buc. 45

— 16009 buc. 5

— 16010 buc. 5

— 16011 buc. 4

— 16013 buc. 8

— 22206 buc. 2

— 22208 buc. 3

— 22212 K buc. 12

— 22215 K buc. 3

— 22216 K buc. 25 -

— 22217 buc. 15

— 22220 buc. 8

— 22220 K buc. 17

— 22222 K buc. 15

— 22309 buc. 16

— 22314 C4 buc. 4

— 22324 buc. 4

— 30213 buc. 10

— 30214 buc. 4

— 30215 buc. 10

— 30216 buc. 12

— 30217 buc. 19

— 30304 buc. 26

— 30305 buc. 28

— 30308 buc. 13

— 30309 buc. 8

— 30311 buc. 3

— 32206 buc. 20

— 32207 buc. 14

— 32208 buc. 25

— 32211 buc. 70

— 32212 buc. 24

— 32305 buc. 31

— 32307 buc. 40

— 32308 buc. 30

— 32310 buc. 10

— 32311 buc. 11

— 51100 buc. 4

— 51101 buc. 28

— 51106 P6 buc. 11

— 51109 buc. 21

— 51113 buc. 7

— 51114 buc. 9

— 51115 buc. 75

— 51118 buc. 123

— 51122 buc. 3

— 51126 buc. 30

— 51128 buc. 35

— 51130 buc. 35

— 51201 buc. 40

— 51202 buc. 125

— 51207 buc. 25

— 51208 buc. 40

— 51211 buc. 7

— 51212 buc. 23

— 51215 buc. 140

— 51216 buc. 4

— 51224 buc. 7

— 51228 MP6 buc. 3

— 51305 buc. 60

— 51307 buc. 11

— 51308 buc. 14



51311 buc. 27

51312 buc. 4

51316 buc. 10

51320 buc. 2

51405 buc. 1

51406 buc. 5

51407 buc. 25

51409 buc. 6

51424 buc. 2

N 204 buc. 29

N 207 buc. 15

N 208 buc. 72

— N 212 buc. 8

— N 214 buc. 10

— N 216 buc. 30

— N 217 buc. 2

— N 305 buc. 11

— N 306 buc. 20

— N 309 buc. 67

— N 314 buc. 13

— NJ 204 buc. 6

— NJ 206 buc. 21

— NJ 207 buc. 4

— NJ 208 buc. 18

— NJ 211 buc. 1

— NJ 213 buc. 70

— NJ 215 buc. 11

— NJ 228 buc. 20

— NJ 306 buc. 230

— NJ 309 buc. 195

— NJ 320 buc. 7

— NJ 2208 buc. 25

— NJ 2205 buc. 98

— NJ 304 buc. 17

— NU 207 buc. 3

— NU 208 buc. 120

— NU 211 buc. 5

— NU 212 buc. 8

OFERTE
— NU 213 buc. 19 — NUP 2305 buc. 8

— NU 215 buc. 34 — NUP 2308 buc. 6

— NU 216 buc. 6 — NUP 2311 buc. 30

— NU 218 buc. 6 — NUP 2312 buc. 4

— NU 220 buc. 4 — NN 3009K buc. 4

— NU 221 buc. 4 — NN 3011K buc. 2

— NU 224 buc. 24 — NN3012K buc. 2

— NU 224 NA P62 buc. 27 — NN 3014K buc. 4

— NU 224 P63 buc. 6 — NN 3015K buc. 8

— NU 228 buc. 65 — NN 3016K buc. 7

— NU 308 buc. 10 — NN 3017K buc. 3

— NU 304 buc. 125 — NN 3021K buc. 38

— NU 314 buc. 4 — NN 3022K buc. 19

— NU 315 buc. 1 — NN 3032K buc. 18

— NU 316 buc. 3 — NN 3026K buc. 13

— NU 318 buc. 1 — NN 3028K buc. 6

— NU 320 buc. 3 — NN 3034K buc. 3

— NU 1018 buc. 22 — NN 3056K buc. 5

— NU 1020 buc. 12 — NNU 4924 buc. 7

— NU 2206 buc. 3 — NNU 4928K buc. 3

— NU 2212 buc. 4 — NA 4005 buc. 79

— NU 2216 buc. 30 — NA 4017 buc. 13

— NU 2306 NA buc. 1 — NA 4904 buc. 20

— NU 2308 buc. 13 — NA 4905 buc. 13

— NU 2312 buc. 13 — NA 4908 buc. 1

— NF 309 buc. 208 — NA 4913 buc. 2

— NUP 212 buc. 7 — NA 49/28 buc. 3

— NUP 214 buc. 6 — RNA 49/32 buc. 30

— NUP 217 buc. 4 — RNA 4904 buc. 17

— NUP 218 buc. 2 — RNA 4905 buc. 32

— NUP 228 buc. 5 — DNK 40/20 buc. 8

— NUP 308 buc. 3 — idem 941/12 buc. 5

— NUP 320 buc. 2 — idem 941/15 buc. 2

— NUP 412 buc. 38 — idem 941/17 buc. S
— NUP 2208 buc. 3 — idem 941/25 buc. 2

— NUP 2210 buc. 8 _____*



oferte:

— idem 942/30 buc. 2

— idem 943/25 buc. 26

— idem 943/30 buc. 11

— idem 943/40 buc. 15

— NK 40/20 buc. 6

— NK 45/20 buc. 10

— NKI 55/25 buc. 8

— DNK 20/16 buc. 5

— DNK 60/25 buc. 48

— DNKI 45/25 buc. 5

DNKI 55/25 buc. 25

— DNKI 60/25 buc. 5

— AKL 25 buc. 2

— VVa 1020 buc. 12

— W 1020 buc. 2

— W 116 J buc, 4

— Nax 2530 buc. 1

- K 22X28X70 buc. 4

— 942/17 buc. 8

— 943/23 buc. 10

— 943/45 buc. 18

— 943/50 buc. 16

— 12728 buc. 5

- 27709 buc. 2

- 94904 buc. 32

- 8O47C4 biic. 18

- 926722—791022 buc. 16

- 977907KI buc. 1

- 390509 buc. 2

- 4084104 buc. 4

- 8C7538 buc. 4

- 29412 buc. 2

- 4084105 buc. 2

- 46124 buc. 23

- 61810 buc. 10 t

- 108’15 buc 99

- 588711 buc. 13

- 704702 buc. 42

BANDA FERODOU S

— 4X40 ml 1000

— 5X40 ml. 50

— 5X70 ml 25

— 6X70 ml 150

— 10X30 ml. 75

PLACA AZBEST:

— 2 mm kg. 1000

— 3 mm kg. 2000

— 5 mm kg. 4000

— 10 mm kg. 500

CURELE TRAPEZOIDALE:

STAS 1164-67

— 630X10X6 buc. 22

— 750X10X6 buc. 111

— 900X10X6 buc. 800

— 1000X10X6 buc. 73

— 1060X10X6 buc. 15

— 1250X10X6 buc. 700

— 1500X10X6 buc. 20

— 1700X10X6 buc. 5

— 909X13X8 buc. 110

— 975X13X8 buc. 8

— 1000X13X8 buc. 30

— 1080X13X8 buc. 10

— 1120X13X8 buc. 750

— 1145X13X8 buc. 11

— 1180X13X8 buc. 10

— 1210X13X8 buc. 73

— 2240X13X8 buc. 30

— 800X17X11 buc. 50

— 900X17X11 buc. 25

— 1120X17X11 buc. 25

— 1180X17X11 buc. 31

— 1450X17X11 buc. 1

— 1850X17X11 buc. 10

— 2240X17X11 buc. 400

— 1260X22X14 buc. 38

— 1400X22X14 buc. 37

— 1600X22X14 buc. 60

— 1700X22X14 buc. 29

— 2000X22X14 buc. 112

STAS 7192—65

— 1000X10X8 buc. 862

— 1060X10X8 buc. 30

— 1300X10X8 buc. 30

— 1600X10X8 buc. 4

— 2000X10X8 buc. 27

— 1000X13X10 buc. 58

— 1250X13X10 buc. 28

— 1400X13X10 buc. 6

— 1600X13X10 buc. 10

— 2000X13X10 buc. 47

STAS 1164—67

— 2800X13X8 buc. 1

— 2650X17X11 buc. 8

— 4000X17X11 buc. 21

— 6000X17X11 buc. 46

— 4500X22X14 buc. 4

— 3510X25X16 buc. 35

— 3550X25X16 buc. 32

— 1700X32X20 buc. 32

— 4310X320X20 buc. 30

— 4500X320X20 buc. 34

— STAS 7192—65

— 2800X22X18 buc. 22

— 3150X22X18 buc. 38
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EVOLUTIA COMERȚULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI
j Jai se de în în în

comerci-

dublat,

Observatorii cei mai autorizați nomenelor social-economice ce oduc sub ochii noștrii, au subliniat, o trăsătură definitorie a vremuri-r pe care le trăim, accelerarea dez- iltării în toate domeniile. Este in- mtestabil că unul din domeniile în re această accelerare se face simți- cu mai multă vigoare este cel al merțului mondial. Datele privitoare dezvoltarea schimburilore internaționale vorbesc de la sine; ică în perioada 1880—1913, volumul imerțului mondial a crescut, în me- ie cu 3,5% pe an, între 1946 și 1973, ■eșterea -medie anuală s-aind de circa 7%. Aceasta este o con- îcință inevitabilă a faptului că, în ctualul stadiu al dezvoltării forțelor e producție, nici o țară, oricît de ezvoltată ar fi ea din punct de ve- ere economic, nu mai este în măsu- ă să-și asigure toate trebuințele, me- eu mai diversificate, prin propriile esurse, prin propriile eforturi tehni- o-științifice sau material-productive, icest fapt a fost scos în evidență, în nod pregnant, de tovarășul Nicolae leaușescu, secretarul general al Par- idului Comunist Român, atunci cînd i spus : „în epoca noastră cînd cuce- irile științifice și tehnice pun Ia în- iemîna popoarelor imense posibilități le a-și spori avuția materială și spi- ituală, de a valorifica resursele na- urale în folosul societății, dezvoltării elațiilor economice intre state, parti- :iparea la diviziunea internațională a muncii, formarea și rii internaționale se cesitate obiectivă a rei țări în parte, azației umane în general, ca esențială a instaurării unui încredere între popoare, de și de pace în lume. Nici ovrea să progreseze, să beneficieze de rodul cuceririlor științei și tehnicii contemporane și în același timp să-și aducă contribuția rilor probleme ce nu poate proces"1)

Dezvoltarea accelerată a comerțului mondial este evidențiată nu numai creșterea volumului său exprimat cifre absolute (1680 miliarde dolari 1974, față de 44 miliarde dolari1938), ci și de faptul că, în ultimele trei decenii se observă o devansare substanțială a ritmurilor creșterii schimburilor comerciale internaționale, față de ritmul de creștere a produsului social total și al producției industriale. Astfel, în perioada 1950— 1974, produsul social total a crescut, pe plan mondial, de circa 4,9 ori, producția industrială de circa 3,7 ori, în timp ce volumul exportului mondial a sporit de 13,8 ori2).Țara noastră, țară socialistă în curs de dezvoltare, a înțeles să participe, în mod consecvent, încă din primii ani ai construcției socialismului, dar mai cu seamă în ultimii 10—11 ani, la adîncirea diviziunii internaționale a muncii, la intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale în străi-

dustrial, a resurselor materiale și u- mane. Produsele cu grad ridicat de prelucrare — mașini, produse chimice, mărfuri industriale de larg consum — au deținut în anul 1975 peste 53% în totalul exportului, față de 48% în anul 1970. Ca rezultat, prețul mediu al unei tone de marfă exportată a crescut în această perioadă cu circa 80%, pe ansamblul exportului.Pe grupe, structura comerțului exterior a României pe anul 1975 —consecință a politicii consecvente a partidului și statului nostru — se prezintă potrivit tabelului de la pag. 8.Consecventă politicii sale externe, România socialistă situează cu fermitate, în centrul relațiilor sale de colaborare internațională, în primul rînd colaborarea cu toate statele socialiste, atît cu cele membre ale C.A.E.R., cît și cu cele care nu fac parte din această organizație, activînd continuu pentru dezvoltarea pe cele mai diverse planuri a unor raporturi
Dinamica produsului intern brut, a 

exterior 1950—100 3)
producției industriale și a.comerțului

Anii Produsul intern brut Producția industrială Exportul

Mondial j România Mondial România Mondial j România

1960 167 263 161 340 209 338
1970 378 629 301 11 ori 511 — 871 —
1974 492 952 377 18,4 ori 13,8 ori 19,6 ori

lărgirea cooperă- impune ca o ne- progresului fiecă- dezvoltării civili- o condiție climat de securitate țară care
rămîne la soluționarea ma- confruntă omenirea, în afara acestui

nătate. Rezultatele eforturilor depuse în această privință sînt scoase în evidență de următoarele cifre:Paralel cu intensificarea schimburilor economice internaționale, s-a obținut și o continuă îmbunătățire a structurii comerțului nostru exterior.Potrivit orientărilor definite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cele trei consfătuiri de comerț exterior organizate în ultimii cinci ani, exportul românesc — odată cu creșterea sa dinamică, intr-un ritm mediu anual de peste 19% carea mai

relațiile cu pe calea țările care 
dezvoltăriispiritul principiilor

— a fost axat pe valoriti- eficientă a potențialului in-
Unies, Etude sur l’economie 

mai

') Nicolae 
construirii 
dezvoltate", Editura politică, București, 1971, 
voi. 5. p. 917—913.

Ceausescu,' '„România pe drumul 
societății socialiste multilateral

2) Nations 
mondiale 1974 E/5 681/ Add 2, N. Y, 23 
1973.

s) Anuarul statistic al R.S.R., București edi
ția 1950, 1970 și 1975, United Nations Statistical 
Yearbook, New York 1960, 1974 ; Nations 
Unies, Ecocos Etude sur 1'Economie Mondia
le. Document E/5.681 Add. 1 și Add. 2 New 
York 23 mai 1975.

de prietenie și colaborare multilaterală.Totodată, în ansamblul politicii externe și al activității internaționale a partidului și statului nostru, un loc important îl au au pășit recent independente.Acționînd încoexistenței pașnice, România a promovat și continuă să promoveze relații de colaborare și cooperare economică cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii (în total, peste 130), fără deosebire de orînduire socială- sau putere economică, fiind convinsă că, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltarea unor asemenea relații slujește păcii și
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securității, contribuie la instaurarea egalității în drepturi între state5).

5) Nicolae Ceaușescu, „România pe drumul 
construirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate", voi. 5, p. 918.

*) Conjunctura economică mondială 1976, 
pag. 4.

Concretizate în cifre, schimburile internaționale ale României cu țările lumii pe anul 1975 se prezintă potrivit tabelului de mai jos:
Ponderea diferitelor țări în comerțul 

exterior6)

Total comerț exterior din care: %100— țări socialiste 44.8— țări în curs de dezvoltare 18,5— țări capitaliste dezvoltate 36,7
Creșterea constantă a volumului schimburilor comerciale internaționale și, în acest context și al comerțului exterior al țării noastre, în ultimii treizeci de ani (cu excepția anului 1975 cînd s-au făcut simțite consecințele crizei economice, inflației și șomajului din țările capitaliste dezvoltate, precum șl influența oscilațiilor puternice ale unor materii prime) s-a produs în condițiile existenței unor discriminări comerciale a unor bariere artificiale ridicate în calea schimburilor internaționale, a unor situații de inegalitate economică în care au fost menținute cele mai numeroase 

Structura comerțului exterior al României (%) *)

Export 1970Import 1975Export ImportTOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0din care:Mașini, utilaje, mijloace de transport 22,0 40,3 25,3 34%Combustibil, materii prime minerale, metale 22,7 30,4 22,3 38,2Produse chimice, îngrășăminte, cauciuc 7,0 6,7 10,8 6,5Materii prime nealimentare și produse prelucrate 10,6 10,1 6,3 8,4Materii prime și mărfuri alimentare 16,2 5,3 16,3 7,2Mărfuri industriale de larg consum 18,1 5,5 16,1 3,8
*) Ion Pățan, „Realizări ale activității de comerț exterior în cincinalul 1971—1975 și sar-: 

cini pentru cincinalul 1976—1980“ în Conjunctura economiei mondiale ls>76, pag. 3—6.

țări ale lumii — țările în curs de dezvoltare. în timp ce factorii pozitivi care au contribuit la dezvoltarea schimburilor internaționale și în primul rînd revoluția tehnico-științifică a vremurilor noastre, care au determinat necesitatea profund resimțită a unor adînciri a diviziunii internaționale a muncii, vor continua să acționeze și în perioada următoare; există toate motivele să credem că factorii negativi, care au împiedicat dezvoltarea în. și mai mare măsură a comerțului mondial, de a se instaura o ordine nouă în relațiile economice dintre diferitele sta,te ale lumii, vor fi înlăturați.Aceasta impune ca tendințele ce s-au manifestat în trecut în domeniul comerțului exterior — dezvoltare rapidă, devansare față de creșterea produsului social total și față de creșterea producției industriale — să se manifeste cu o vigoare și mai mare în viitor.
drd. Dumitru POROJAN

INTREBÂRI-RĂSPUNSUF

• I. CIMPOIAȘU (Sighet) se intlresează de consecințele pe care I produce stipulația prevăzută într-l contract economic de a se livra prl dusele în anul 1976, deși repartiția I bliga la încheierea contractului cu tJ men de livrare în anul 1975. IStipulația la care vă referiți esl nulă întrucît unitățile socialiste I cauză nu puteau conveni să fixel prin contract un termen de livrai după expirarea anului prevăzut în r| partiție. Se impune această soluțl deoarece prin art. 3 și 10 din Legi nr. 71/1969 s-a consacrat principii unității dintre plan și contract precul și caracterul lor anuaî. în situați concretă la care vă referiți, claul contractuală nulă se înlocuiește q prevederile corespunzătoare ale rl partiției. I

• T. SCHIMDT (Brașov) se interj sează dacă instrucțiunile date de pri mul arbitru de stat împreună cu aid organe (Banca de Investiții și Minista rul Transporturilor și Telecomunicațl ilor) mai sînt în valoare.Instrucțiunile la care vă referii sînt în vigoare. Ele se aplică în ma sura în care nu contravin dispozid ilor normative apărute ulterior emi:a rii lor.
• G. POPESCU (București) întreabi dacă prin atestarea dată în scris, ci ocazia încheierii contractului, că ini vestiția pentru care sînt destinate uti lajele este aprobată, beneficiarul ș:-: îndeplinit obligațiile care îi revin, i: această privință, conform Instrucțiuni comune PAS — Bl nr. 7/1971.Potrivit instrucțiunii menționate. vada existenței aprobării investiție trebuie făcută de către beneficiar prin indicarea — în contract — a do cumentului de aprobare a documenta ției tehnico-economice, respectiv a in dicatorilor tehnico-economici (hotărî re a Consiliului de Miniștri, respect.v actul de aprobare al organului colecții de conducere) și prin anexarea la contractul restituit, după semnarea lui. = unui extras de pe documentul d aprobare.

, H. X.


