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ÎNTREPRINDEREA de UTILAJE Șl PIESE 
| DE SCHIMB
-**• Miercurea Ciuc — str. Harghita nr. 113

Telefon : 1.22.44, 1.22.45

I. S. FRIGOTEHNICA
2 București — str. Ion Maiorescu nr. 43

Telefon : 35.20.43 ; 35.00.90 ; 35.29.01
I

METALE
PRODUSE DIN METAL

■' | (| | '

PROFILE GRELE
— Rotund 0 SO — 18 MOON 13 

kg. 2000
— idem 80 — 34 CS3I 13 kg. 6000
— idem 130 — Rul II kg. 1000
— idem 180 — 18 CN 13 kg. 3300
— UNP 200 — OL 37 kg. 1000

PROFILE MIJLOCII ȘI UȘOARE
— Rotund 0 12 colaci -11 S1OC 11 

kg. 2000
— idem 35 — 40 C 10 kg. 10000
— idem 42 — OL 42 kg. 1000
— idem 53 — Rul 1 kg. 1000
— idem 60 — 13 CN 35 kg. 1000
— idem 60 — 21 TMC 12 kg. 6900
— idem 70 — SX 15 (Rul 1) kg. 1500
— idem 75 — 35 CMS 13 kg. 4000
— idem 75 — 18 MOCN 13 kg. 4000
— idem 80 — SX 15 (Rul 1) kg. 600
— INP I 100 — OL 37 kg. 8000
— UNP U 80 îndoit — OL 37 kg. 1000
— Profil T 30 — OL 37 kg. 4030

TABLA GROASĂ
— Tablă neagră 10 mm — OLC 45 

kg. 3000
— idem 55 — OL 37 kg. 6000
~ idem inox 25 — W 4571 kg. 400

ȚEVI CONSTRUCȚII
— 8X1 OLT 35 kg. 1000
— 12X1.5 — kg. 1000
— 12X2 — kg. 1000
— 28X3 — kg. 2000
— 38X8 — kg. 1500
— 40X7 — kg. 500
— 40X3,5 — kg. 3000
— 42X3 — kg. 1500
— 51X3 — kg. 2000
— 51X4 — kg. 2000
— 65,5X5 — kg. 500
— 56X3,5 — kg. 1500
— 58X3 — kg. 500
— 89,5X4 — kg. 600
— 95X14 — kg. 7000
— 102X9 — kg. 2000
— 102X16 — kg. 1000
— 114X16 — kg. 2000
— 114X20 — kg. 2000

OȚEL CARBON DE SCULE
— Rotund 0 10 — OSC 8 kg. 100
— idem 12 — OSC 12 kg. 100
— idem 15 — OSC 10 kg. 200
— idem 16 — OSC 7 kg. 130
— idem 16 — OSC 10 kg. 120
— idem 18 — OSC 8 kg. 200
— idem 20 — OSC 10 kg. 200
— idem 22 — OSC 10 kg. 100
— idem 25 — OSC 10 kg. 300
— idem 30 — OSC 8 kg. 300
— idem 30 — OSC 12 kg. 200
— idem 45 — EZH kg. 100
— idem 50 — OSC 11 kg. 100
— idem 60 — OSC 10 kg. 400
— Pătrat 10X10 — EZH kg. 200
— idem 15X15 — OSC 7 kg. 300

— idem 20X20 — OSC 10 kg. 250
— idem 25X25 — OSC 7 kg. 300
— idem 25X25 — OSC 10 kg. 300
— idem 30X30 — OSC 10 kg. 500
— idem 35X35 — EZH kg. 250
— idem 50X50 — OSC 12 kg. 500

1
— Țevi construcții OLT 35 0 10X1,5 

ml. 500
— Idem 0 10,2X2 ml. 300
— Idem 0 31X2,5 ml. 351
— Idem OLT 45 0 31,8X2,6 ml. 3000
— Idem OLT 35 0 36X4 ml. 1610
— Idem 0 102X5 ml. 36
— Idem 0 102X8 ml. 40
— Idem 0 114X10 ml. 50
— Idem 0 127X18 mi. 20
— Oțel 2 H 13 0 75 kg. 1112
— Oțel OL 50 1 K 0 80 kg. 525
— Țevi cupru 0 40X7 kg. 1403
— Placă A3S de 4 mm grosime 

kg. 1500
— Plăci ABS de 1,5 la 5 mm grosime 

(ștraifuri) kg. 8000

MOTOARE
UTILAJE - SCULE

MOTOR ELECTRIC
— ASI cu talpa 1,5 kw. 1500 rot./min. 

buc. 67



OCTETE
— ASI cu talpa 2,2 kw 940 rot./min. 

buc. 40
— ASI cu talpa 2,2 kw. 1500 rot./min. 

buc. 73
— ASI cu talpa 5,5 kw. 1500 rot./min. 

buc. 73
— ASI cu talpa 30 kw. 1500 rot./min. 

buc. 40
— ASI cu talpa 0.75 kw 1500 rot./min. 

buc. 6
— ASI cu talpa 0,45 kw. 1500 rot./min. 

buc. 4
— ASI cu fianșă 0,55 kw. 1500 rot/min 

buc. 3
— ASI cu talpă 0,55 kw. 1500 rot/min 

buc. 4

—I -'4—
Agregate frigorifice tip 4 C

6,5 kcal buc. 6
— Ventilatoare axiale 20000 mc. buc. 2
— Ventilatoare VAFT 630 buc. 15
— Idem VAFT 710 buc. 8
— Rotor axia 1 4—A—9 buc. 40
— Electromotor 1.1KWX1500 2/3 

buc. 35
— Idem 1,5X1000 buc. 6
— Idem 1,5X1000 buc. 10
— Idem 1,5X1500 buc. 15
— Idem 5,5X1500 buc. 25
— Idem 7,5X1500 buc. 60
— Idem 7,5X1000 buc. 20
— Idem 22X150 buc. 4

— Palmare piele 2182/64 91007009 
per. 2000

— Bandă ferodou 80X10 ml. 10
— Furtun cauciuc 050 2508/171 

ml. 44
— Idem 0 60 2508/171 ml. 198
— Șnur azbest 08 negrafitat kg. 11,75
— Idem 0 17 kg. 8
— Idem 0 22 kg. 32
— Idem 0 25 kg. 33,5
— Idem 0 30 kg. 24
— Idem 0 40 kg. 30,50
— Creder cauciuc pt. autobuze ml. 300
— Geamuri securit 640X610X530 5 mm 

pt. ifrom tip vechi cu colțuri rotund 
stas 1853 buc. 102

— Idem 640X400 buc. 42
— Idem 520X190 buc. 1020
— Idem 240X190 buc. 700
— Idem 685X419 buc. 400

RULMENȚI SERIA :
— NU305NA buc. 10
— NU306NA buc. 13
— NU309NA buc. 10
— NU310NA buc. 12
— NU311NA buc. 15
— NU312NA buc. 20
— NU313NA buc. 8

CHIMICE - LEMN - HIRTIE

— Miniu de plumb STAS 429—67
kg. 480

— Sare SR—140 (pentru tratament ter
mic) kg. 1000

— Idem 220 kg. 1000
— Idem 430 kg. 1000

PIESE DE SCHIMB
RULMENȚI

— Broaște tip redus fanon 74/4 
buc. 300

— Miner cu șilturi per. 300
— Broaște pt. ușa auto Bucegi 

buc. 130
Mineri cu șilturi per. 130

— 1206 buc. 165
— 1208 K buc. 420
— 1209 K buc. 60
— 1209 buc. 60
— 1210 buc. 56
— 1309 buc. 184
—■ 1314 buc. 56
— 2200 buc. 47
— 2206 buc. 57
— 2215 buc. 93
— 2309 buc. 200
— 6206 buc. 700
— 6003 buc. 151
— 6006 buc. 319
— 6007 buc. 16
— 6008 buc. 39
— 6010 buc. 39
— 6020 buc. 37
— 6292 buc. 283

63010 buc. 91
— 6309 buc. 180
— 6308 buc. 410
— 6307 K buc. 190
— 6303 buc. 120
— 6228 buc. 22
— 6222 buc. 143
— 6218 buc. 57
- 6217 buc. 22

— 6215 buc. 60
— 6214 buc. 22
— 6213 buc. 100
— 6212 buc. 15
— 6211 buc. 342
— 6311 buc. 120

— 6312 buc. 64
— 6313 buc. 108
— 6405 buc. 30
— 6406 buc. 46
— 6407 buc. 183
— 6408 buc. 33
— 6410 buc. 38
— 6411 buc. 40
— 7202 buc. 100
— 7206 buc. 41
— 7207 buc. 45
— 7207 B buc. 72
— 7210 buc. 36
— 7211 buc. 49
— 7215 buc. 18
— 7217 B buc. 60
— 7218 buc. 27
— 7306 buc. 46
— 7309 buc. 15
— 7815 buc. 50

— 6309 N buc. 500

— 30306 buc. 41
— 30307 buc. 57
—- 30308 buc. 104
— 30213 buc. 28
— 30218 buc. 11
— 32207 buc. 51

32308 buc. 30
— 32209 buc. 45
— 32210 buc. 78
— 32218 buc. 38
— 22308 K buc. 31
— 51226 M buc. 15
— 51210 buc. 190
— 51209 buc. 107
— 51206 buc. 56
— 51205 buc. 35
— 51204 buc. 24
— 51202 buc. 65
— 51201 buc. 23
— 51116 buc. 19
— 51114 buc. 50
— 51112 buc. 73
— 51111 buc. 54
— 51110 buc. 51
— 51109 buc. 69
— 51108 buc. 33
— 51107 buc. 28
— 51105 buc. 159
— 51104 buc. 71
— 30205 buc. 103
s— 30208 buc. 38
— 30209 buc. 60
— 30210 buc. 113
— 30215 buc. 110
— idem ace 941/17 buc. 10
— idem 941/20 buc. 18
— idem 942/30 buc. 146
— idem 942/35 buc. 15
— idem 943/20 buc. 11
— idem 943/25 buc. 30
— idem 943/30 buc. 40



FINANCIAR

ACORDAREA AVANSURILOR 
ÎN NUMERAR

Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 
9'1976 a fost aprobat un nou regula- 
ent privind operațiile de casă ale 
lităților socialiste care a intrat în 
goare la 1 august 1976, dată cînd, 
■intre alte acte normative, a fost 
irogată și H.C.M. nr. 858/1957.
Potrivit art. 29 din actul normativ 
lat, unitățile socialiste pot acorda, 
■in casierie, avansuri în numerar, per- 
nalului propriu, în cazurile și con- 
țiile mai jos arătate.

s în baza art. 29 lit. a, avansurile 
:ntru cheltuielile de aprovizionare cu 
ărfuri de Ia fondul pieței și pentru 
te plăți care se fac în localitatea 
ide unitatea își are sediul, pînă la 
(antumul nevoilor pe 3 zile, se vor 
:orda în ziua respectivă sau cel mult 
i o zi înainte, dacă împrejurările de 
pt impun aceasta (spre exemplu: ri-

sumei de la casierie nu poate
decît după terminarea pro- 
unităților comerciale ori be- 
plății nu pot primi sumele 
ridicării avansului de la ca-

unității plătitoare).
• Potrivit art. 29 lit. b, c, d, și 
avansurile pot fi acordate cu cel 

uit 2 zile lucrătoare înainte de pie
re sau începerea acțiunilor, pentru:
— cheltuieli de aprovizionare cu 
ărfuri de la fondul pieței și pentru 
te plăți care se fac în afara locali- 
ții sediului unității, pînă la cuantu- 
ul nevoilor pe 10 zile;
— cheltuieli pentru achiziții de pro- 
ise și colectări de deșeuri, precum

pentru cheltuielile expedițiilor și 
upelor de cercetări geologice: 
— cheltuieli de protocol sau pentru 
ganizarea de conferințe, simpozioane 
alte asemenea acțiuni, în limitele 

robate de conducătorii unităților și 
trivit haremurilor stabilite de nor- 
ele în vigoare ;
— cheltuieli de deplasare în interes 

serviciu (delegări, detașări), în li
fta sumelor cuvenite pentru plata 

transportului, diurnei, indemnizației și 
a cazării pe timpul deplasării.

• în baza art. 29 alin, final, avan
surile necesare pentru procurarea bile
telor de călătorie cu mijloace de trans
port cu locuri rezervate, se pot elibera 
cu cel mult 10 zile înainte de data ple
cării.

• Spre deosebire de vechea regle
mentare, în cazul deplasărilor în co
mun a mai multor persoane, avansul 
nu se va putea acorda uneia singure, 
ci fiecărui ins care face deplasarea. So
cotim că art. 22 din Regulament care 
prevede că plățile se fac numai per
soanelor indicate în documente, fiind 
de generală aplicabilitate, are inciden
ță și în cazul de față.

• Astfel cum prevede art. 32 din 
regulament, pentru acordarea avansu
rilor se vor folosi numai documente 
acceptate de normele legale în vigoare. 
Față de această dispoziție expresă, so
cotim că ori ce alte documente nu pot 
fi utilizate pentru acordarea avansului. 
Casierul care eliberează avansuri pe 
simple chitanțe, comite o gravă încăl
care a disciplinei financiare, fiind sanc
ționabil disciplinar și contravențional. 
Plata avansului se va face numai pe 
bază de documente vizate pentru 
control financiar preventiv și apro
bate de persoanele competente.

• Este interzisă acordarea avansu
lui:

— persoanelor care nu au justificat 
integral avansul primit anterior, cu 
următoarele excepții: cînd durata dele
gației prevăzută inițial a fost prelun
gită, cînd au loc în aceeași perioadă 
mai multe acțiuni din cele prevăzute 
în art. 29 lit. d, avansurile au fost 
acordate pentru procurarea biletelor de 
călătorie cu mijloace de transport cu 
locuri rezervate, sau a cazurilor pre
văzute prin norme elaborate de or
gane centrale competente;

— în contul retribuției, cu excepția 
cazurilor aprobate expres prin dispozi
ții legale. Cu titlu de exemplu arătăm 
că în baza art. 14 lit. f, din Decretul 
nr. 54/1975 absolvenții instituțiilor de 
învățămînt superior — cursuri de zi — 
repartizați în producție, care nu bene
ficiază de indemnizația de instalare, 
primesc, de la unitatea socialistă la 
care au fost repartizați, la cererea lor, 
la prezentarea la post, o jumătate din 

retribuția tarifară de încadrare, cu ti
tlu de avans, cu obligația restituirii în 
6 rate lunare consecutive, începînd cu 
a două lună de funcționare.

Este, de asemenea, interzisă transmi
terea avansului de la titular la o altă 
persoană (art. 30 alin, final).

C. JORNESCU

PRETURI

STABILIREA ȘI APLICAREA 
PREȚURILOR UNICE

Legea nr. 19/1971 prevede la art, 3 
că prețurile pot fi unice sau diferen
țiate, și precizează că „prețurile uni
ce se aplică pe întreg teritoriul țării, 
de toate organele și unitățile socialiste 
producătoare sau de desfacere11.

Potrivit prevederilor art. 93 din le
gea sus-menționată sînt prețuri unicei

— prețurile și tarifele stabilite de 
ministere și celelalte organe centrale 
ale alministrației de stat pentru pro
duse sau servicii mai importante pre
cizate cu acordul Comitetului de Stat 
pentru Prețuri. (Lista acestor produse 
este anexată la normele privind sta
bilirea prețurilor emise de ministere 
fiind cunoscute în practica lucrători
lor de prețuri sub denumirea de liste 
de unicitate) ;

— prețurile cu amănuntul ce se sta
bilesc de Ministerul Comerțului Inte
rior și alte organe centrale coordona
toare ale desfacerii (de exemplu Mi
nisterul Sănătății stabilește prețuri cu 
amănuntul unice pentru medicamente).

Prețurile stabilite prin decrete prezi
dențiale sau hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri, potrivit prevederilor art. 88 
și 89 din Legea nr. 19/1971, în măsura 
în care în actul de stabilire nu se pre
vede limitarea aplicării pe producă
tori, zone, destinații sau beneficiari, se 
aplică de toate unitățile socialiste pro
ducătoare și de desfacere. Aceste pre
țuri au același regim de aplicare ca 
prețurile unice.
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Prețurile unice nu pot fi modificate 
decît prin decret prezidențial. Ca ur
mare, competențele de stabilire și mo
dificare a prețurilor prevăzute prin le
ge pentru ministere, sau delegate de 
acestea centralelor și întreprinderilor 
subordonate, nu operează dacă produ
sele respective au prețuri unice stabi
lite. Este necesar, deci, ca la primirea 
propunerilor de stabilire sau modifica
re a prețurilor pentru produsele noi să 
se verifice dacă produsul figurează pe 
lista celor cu prețuri unice și în caz 
afirmativ, dacă nu are preț stabilit. în 
cazul cînd produsul figurează pe lista 
respectivă și are preț unic stabilit, no
ul producător va aplica acest preț.

Prețurile unice se aplică numai pen
tru produsele identice. Pentru produse
le nai. executate în altă gamă de di
mensiuni sau sortimente, altele decît 
cele care au prețuri stabilite, dar care 
fac parte din grupele sau subgrupele 
de produse prevăzute în listeie de uni
citate, producătorii stabilesc prețuri 
potrivit competențelor legale, prin 
strictă corelare cu prețurile produselor 
cu prețuri unice din aceeași grupă. 
Producătorii vor comunica aceste pre
țuri ministerului din a cărui listă de 
produse cu prețuri unice face parte 
sortimentul respectiv urmînd ca, după 
verificarea corelării, acesta să confirme 
prețul ca preț unic și să-1 comunice tu
turor organelor interesate.

în legătură cu aplicarea prețurilor 
unice se constată că unii producători 
aplică în această materie, în continu
are, prevederile H.C.M. nr. 2635/1954. 
Se constată, de asemenea, că tot pe 
aceeași bază, unii beneficiari acceptă 
la unele produse, prețuri stabilite de 
alți producători decît furnizorul, con- 
siderîndu-le prețuri unice, deși produ
sele respective nu sînt înscrise în lis
tele de unicitate.

Precizăm că prevederile privind pre
țurile unice din H.C.M. nr. 2635/1954 
nu mai pot fi aplicate, ele fiind abro
gate prin efectul art. 153 din Legea 
nr. 19/1971, fiind contrare prevederilor 
acestei legi.

Cele arătate mai sus cu privire 1? 
prețurile unice se aplică corespunzător 
și la tarifele pentru servicii.

N. HOANCA

JURISDICȚII

PRECIZĂRI PRIVIND 
REPUNEREA ÎN TERMEN

Repunerea în termenele procedura
le și de prescripție sînt modalități 
prin care legiuitorul mlădiază rigorile 
dispozițiilor normative care sancțio
nează nerespectarea acestor termene 
prin decădere și prin prescrierea drep
tului la acțiune.

Pentru a beneficia de repunere în 
termen, unitățile socialiste trebuie să 
manifeste o atitudine diligentă în rea
lizarea drepturilor lor.

Astfel, art. 19 din Decretul nr. 167/ 
1958 reține numai cauzele temeinic 
justificate drept motive de repunere 
în termen. în acest context, organele 
arbitrale consideră dispozițiile acestui 
articol ca fiind de excepție, pentru a 
nu se ajunge, indirect, la eludarea 
termenelor de prescripție. Deficiențe
le și chiar dificultățile de ordin orga
nizatoric care puteau și trebuiau în
lăturate, nu justifică repunerea în ter
menul de prescripție.

De asemenea, art. 103 din Codul 
de procedură civilă prevede că ne- 
exercitarea oricărei căi de atac și ne- 
îndeplinirea oricărui alt act de proce
dură în termenul legal atrag decăde
rea, afară de cazul cînd legea nu dis
pune altfel sau cînd partea dovedește 
că a fost împiedicată printr-o împre
jurare mai presus de voința ei. Edifi
cator pentru o atare calificare a unor 
împrejurări sînt cele reținute prin De
cizia PAS nr. 2447/1961. Faptul că păr
țile litigante au ținut defectuos evi
dența contabilă și arhiva, ceea ce a 
împiedicat găsirea și folosirea actelor 
în cursul soluționării litigiului și pre
zentarea acestor acte în sprijinul ce
rerii de reexaminare, nu poate fi con
siderat drept o împrejurare indepen
dentă de voința părților pentru a jus
tifica întîrzierea cu care s-a introdus 
cererea de reexaminare.

Alături de natura motivelor care au 
determinat depășirea termenelor pro
cedurale și de prescripție, legea con
diționează repunerea în termen de in
troducerea cererilor într-un anumit

neintro-

de pro- 
referii

interval, socotit de la data încetări: 
cauzelor care au justificat neîndepli- 
nirea actului procedural sau 
ducerea acțiunii arbitrale.

Astfel, art. 103 din Codul 
cedură civilă, la care ne-am 
impune îndeplinirea actului procedu 
ral în termen de 15 zile de la înceta 
rea împiedicării, iar art. 19 alin. 2 dii 
Decretul nr. 167/1958 prevede că „ce 
rerea de repunere în termen va pute: 
fi făcută numai în termen de o Iun: 
de la încetarea cauzelor care justific: 
depășirea termenului de prescripție"

Rezultă deci, importanța stabiliri 
juste a momentului încetării cauzelo 
care au determinat depășirea terme 
nelor procedurale și de prescripții 
întrucît în raport de acest moment s 
apreciază respectarea termenelor d 
15 zile și o lună menționate mai su:

O recentă decizie a primului arbitri 
de stat (nr. 1766/1976) aduce impor 
tante clarificări în această privinț; 
în speță, motivul care a determin: 
repunerea în termen a fost efectuare 
unor cercetări penale. S-a consider: 
că pînă la terminarea acestor cerci 
țări, unitatea socialistă reclamantă 
fost îndreptățită să nu introducă ai 
țiunea, depășindu-se din această cai 
ză termenul de prescripție. în apreci 
rea momentului cînd a încetat cau: 
care a justificat repunerea în terme 
s-a avut în vedere nu data cînd s 
comunicat unei subunități a reci; 
mantei rezultatul cercetărilor penai 
ci data cînd această comunicare 
parvenit unității reclamante. „Fapt 
că o subunitate a luat cunoștință i 
existența pagubei — se arată în dec 
zie — nu este de natură să impli 
curgerea termenelor. Termenele pr 
văzute în texte în astfel de împrej 
rări nu curg din simplul fapt că p 
guba a fost cunoscută de șeful un 
serviciu, deoarece în administrar 
complexă a unei întreprinderi sau i 
stituții această împrejurare singură : 
presupune cunoașterea daunei de c 
ganul îndreptățit să ia măsura core 
punzătoare. Termenele se calcules 
din ziua în care s-a primit la reg 
tratura generală a unității adresa pi 
care se aduce la cunoștință organu 
de conducere rezultatul cercetărilor 
pot atrage răspunderea".

H. MATEI


