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INSTITUTUL DE CERCE
TĂRI METALURGICE 

BUCUREȘTI 
Str. Mehadia ; 39 

telefon 49.33.80 — telex 369

2
C.M.C.I.B. — UZINA 

BUCUREȘTI 
Șos. Giurgiului, 3, Jilava 

telefon: 85.73.10
3

ÎNTREPRINDEREA DE 
MAȘINI TEXTILE 

TG. MUREȘ 
Str. Gh. Doja, 64 

telefon 30X7

METALE

PRCDUSE DIN METAL

- Bare cupru 0 40 kg. 106,500

- Oțel rotund OL 37 0 60 kg. 110

- Șuruburi 20X35 buc. 271

- Tabla neagră 0,5 mm kg. 926

- Țeava construcții 102X4 m.l. 114

- idem 65,3X44 kg. 720

- idem 50X4 kg. 440

- Țeavă zincată 3/8“ m.l. 36

MOTOARE
UTILAJE—SCULE

--- 1 a |----
- Motor ASFM 7,5 Kw R/m 2/3V 

buc. 1

- Electromotor 18,5X3000 buc. 2

— idem 1X1000 buc. 1

— idem TCS 1 Kw 1500 2/3 buc. 1

— idem 4X1700 buc. 1

— idem 5,2/3,2X1500/750 buc. 1

— idem 22X1500 3/6 buc. 1

— idem 1,5X1000 2/3 F.FA 112 M4 
buc. 10

— Klingherit grafitat 0,8 mm buc. 111

— Electromotor 5,5X1500 2/3 flanșă 
buc. 27

— Motor 0,3 KwX1800 TM 357071736 
buc. 3

— idem 8 Kw 3600 TM 357071462 
buc. 1

— Motor tip MTB 311—8 
7,5X695 t/m Talpă buc. 1

— idem translație TVWL38 N2W160 
buc. 1

— Ventilator VP9 cu motor 7,5X1000 
buc. 1

— Electromotor vibrator 1X2800 36V 
buc. 1

— Electromotor 1,5X1500 ASy buc. 14

— Rezistență ZR7.10TH2 buc. 1

— Electromotor 3X1500 2/3 buc. 17 

— Arcuri 012 VHB 99—10 A buc. 1902

— Electromotor 1,5X1000 2/3 buc. 8

— Inele de siguranță D20 buc. 17317

— Electromat 4X1500 2/3 flanșă 
buc. 15

— Rezistențe R91 114TH 2 buc. 15

— Electromotor 5,5X1500 2/3 TN
buc. 11 i

— Troliu cu angrenaj elicoidal buc, 2

— Pompe Sadu 7,5X3000 buc. 6

CONSTRUCȚII - INSTALAȚII 

ELECTRICE

— Capișoane socluri pentru tuburi e- 
lectronice buc. 41

— Baterii formate din 8 bucăți buc. 10

— Condensatori ceramică diferiți 
buc. 350

— Rezistențe chimice buc. 9

— Rezistențe bobinate buc. 11



FER TE ..........:......... -. ..... -............ . .... .

Rezistențe cod culori buc. 193

Tub electronic buc. 9

idem 1 T 4 buc. 7

idem EF 13 buc. 3

idem E Y 51 buc. 30

Tub electronic EC buc. 2

idem CR 20-12 buc. 63

Tub electronic 6 S 3 B buc. 50

idem 6 F 3 C buc. 44

idem DL 67 buc. 20

idem STR 150/30 buc. 3

■ idem STR 85/10 buc. 30

idem EF 50 buc. 2

idem M 12 Fy 35 buc. 6

Tub Pantzer 0 29 buc. 30

Tub PEL 25,5 kg. 120

idem 0 29 buc. 100

Rezistență 70032 F buc. 7

■ Condensatori AFY 6 mm buc. 133

• Prize ST buc. 195

■ Mufe Pantzer 0 36 buc. 24

■ Bloc de încercare cu 4 elemente 
buc. 6

■ Bloc de încercare cu 6 elemente 
buc. 1

• Cablu de compensație NiCrNi
m. 220

- Sîrmă wolfram 0 1,5 mm kg. 1

- idem 0 0,1 mm kg. 0,500

- Releu intermediar IR 1-5 buc. 10

- idem R 13 buc. 9

- Sesizor termic CD 01 buc. 1

- Soclu siguranță MPR 630 A buc. 16

■ Conductori AFPY 2X2.5 m 246 

- idem 2X4 m 

- Chei comandă tip CFL buc. 5 

- Sîrmă bobinai bb 0 1 kg. 12,400 

idem 0 1,6 kg. 20,500

idem 0 1,45 kg. 16

— Conductor Fff 750 0 1,5 kg. 636

— Releu temperatură mare RTpH-1
buc. 6

— Cablu CYARY 3X25 m. 40

— Patroane MPR 315 A buc. 50 

— idem 630 A buc. 10 

— Tranzistori II 403 buc. 37

— idem II 201 A buc. 15

— Potențiometru Mignon buc. 81

— Redresor cuproxid buc. 89

— Tranzistori MD 40 buc. 15

— Tub electronic 6 E buc. 49

— Tub Pantzer 0 21 buc. 30 

—■ Conductor FY 6 mm m.l. 1000

— Balasturi de 250 W BVA buc. 26 

— idem 65 W LFA buc. 56

FITINGARIE

— Coturi 2,1/2“ buc. 9

— idem 3“ buc. 9

— idem 4“ buc. 5

— Nipluri de 1 și 1/4“ buc. 6

— Nipluri de 2 și 1/2“ buc. 8

— Mufe stinga-dreapta buc. 19

•— Holendere 1/4“ buc. 2

— Canale gaz 1 1/2“ buc. 92

— Robinet calorifer-3/8“ buc. 6

— Robinet calorifer 1/2 buc. 5

— Baterie robineți BR 322 buc. 3

TEXTILE -

PIELE - CAUCIUC

MATERIALE DE PROTECȚIE

— Șoșoni din pîslă per. 12

— Genunchere cauciuc per. 10

— Scurtă doc cauciucată buc. 6

— Mănuși doc dublu per. 85

— Măști contra gazelor tip MC-68 
buc. 25

— Chingi sanitare buc. 2

— Mantale din doc cauciucat buc. 4

— Șorț piele lung pentru sudori 
buc. 40

— Șorț prelată buc. 40

— Mască praf cu filtru buc. 63

— Bonetă pînză albă buc. 16

— Combinezon doc uzat 40 % buc. 6

— Cască tip minier buc. 22

2
— Anvelope cu camere 735—14 buc. 2

— Anvelope resapate 825X20 buc. 8

----- idem 750X20 buc. 4

— Anvelope 1400X23 buc. 4

— Anvelope 22X4,5 buc. 4

— idem 600X16 buc. 3

— idem 650X20 buc. 7

— idem 400X8 tractor buc. 1

— idem 650X20 buc. 2

— Anvelope 1200X20 VAR 1 buc. 32

CHIMICE - LEMN - HIRTIE

REACTIVI CHIMICE

— Acid propionic kg. 2

— Oxid aluminiu pulbere cut. 15

— Azotat de plumb p.a. kg. 0,500

— Azotat de potasiu kg. 0,500

— Bicarbonat de potasiu p.a. kg. 0,500

— idem p.a. kg. 1



OFERTE

— Bicarbonat de amoniu kg. 1

— Bicarbonat de amoniu a. kg. 1

— Clorură de litiu p.a. kg. 3

— Hexametilentetramină kg. 6,250

— Iodură mercurică kg. 2

— idem p.a. kg. 1

— Sulfat de nichel p.a. kg. 3

— Oxid de calciu p.a. kg. 5

— Cupru monoclorat kg. 19

— Pinză bitumlnată mp 2150

— Carton asfaltat mp 3400

FOTO

— Foi film 0-81 GEWALITH ORTHO 
cutii 15

— Plăcii foto ORWO K 106 cutii 10

— idem K 102 cutii 10

— Foi film GEWALITH ORTHO 081 
cutii 9

PIESE DE SCHIMB 

RULMENȚI

— Radiator apă Volga buc. 1

— Cablu frînă mină Volga buc. 1

— Amortizor spiral Volga buc. 2

— Ax planetar Volga buc. 2

— Geantă roată Volga buc. 1

— Lanternă fată Volga buc. 2

— Curele trapezoidale 22X14X2100 
buc. 5

— idem 14X22X3500 buc. 10

— idem 22X14X2240 buc. 20

— idem 17X11X850 buc. 7

— idem 17? '11X900 buc. 10

—• idem 22X14X1600 buc. 10

— idem 22X14X1700 buc. 10

— idem 22X14X1800 buc. 10

— idem 22X14X1900 buc. 10

— idem 22X14X2000 buc. 10

— idem 22X14X2500 buc. 10

— idem 17X11X2240 buc. 18

— idem 22X14X3000 buc. 9

— Transportor buc. 75

— Curele trapezoidale 17X11X800 
buc. 8

— Pietre polizor 250X30X75 buc. 7

— idem Q 40—250X30X75 buc. 4

— idem M 25—250X30X75 buc. 3

— Rulmenți 1220 K buc. 10

— idem 51105 buc. 22

— idem 51105 buc. 20

— idem 51106 buc. 3

— idem 6220 buc. 2

— idem Kp 51 NN 3020 buc. 6

— idem 51202 buc. 36

— idem 51205 buc. 40

— idem 6008 buc. 2

— idem 6216 buc. 10

idem 30308 buc. 2

— idem 51201 buc. 3

— Rulmenți 51204 buc. 1

— idem 51209 buc. 4

— idem 6407 buc. 5

— idem 30304 buc. 5 

— idem 32212 buc. 5 

— idem 32213 buc. 3 

— idem 22216 buc. 1 

— idem 986711 buc. 2 

— idem 32218 buc. 3 

— idem 51107 buc. 5 

— idem 30214 buc. 5 

— idem 30212 buc. 2

RULMENȚI:

— 6017—117 buc. 46

— 6203—203 buc. 500

— 6205—703 buc. 3970

— 6224—224 buc. 147

— 6315—815 buc. 70

— 6316—316 buc. 14

— 6322—322 buc. 45

— 6418—418 buc. 5

— 1208—1208 buc. 15

— 1305—1305 buc. 8

— 2216—1516 buc. 110

— 2212—1512 buc. 25

— 2218—1518 buc. 20

— 2318—1618 buc. 6

— 11210—1211 K buc. 40

— 2208—N 208 buc. 48

— 2209—N 209 buc. 13

— 2212—N 212 buc. 44

— 2216—N 216 buc. 200

— 2411—N 411 buc. 5

— 2416—N 416 buc. 16

— 33210—NU 210 buc. 19

— 32216—NU 216 buc. 59

— 32217—NU 217 buc. 40

— 32306—NU 306 buc. 26

— 32118—NU 1018 buc. 15

— 32514—NU 2214 buc. 40

— 32608—NU 2308 buc. 4

— 32614—NU 2314 buc. 7

— 32615—NU 2315 buc. 4

— 42209— NY 209 buc. 4

— 42214—NY 214 buc. 3

— 42416—NY 416 buc. 6



Cum reelamația administrativă suspendă cursul prescripției maximum 6 luni în SMGS și pînă la primirea răspunsului în CIM, se poate face acțiunea pînă la maximum un an (în regim CIM) în caz de neprimirea răspunsului de la calea ferată, dar cu condiția să se fi făcut reelamația în termen de 60 zile.Menționăm că în R.S.R., în regim CIM, reelamația administrativă suspendă prescripția numai 3 luni, conform prevederilor interne (art. 13 din Decretul nr. 167/1958, completat cu lit. c prin Decretul nr. 218/1960, în- trucît Convenția CIM nu prevede un termen în această situație și art. 54 din această convenție prevede: „în lipsa unor dispoziții în prezenta convenție,... stat aplicabile dispozițiile legilor și regulamentelor naționale referitoare la transport, din fiecare stat".
I. ICZKOVITS

FINANCIAR

RĂSPUNDERI PRIVIND GOSPO
DĂRIREA FONDURILOR FIXEîn această materie aria responsabilităților include o serie întreagă de activități legate de proiectare, omologarea, fabricarea (executarea) livrarea, recepția, utilizarea, întreținerea și repararea fondurilor fixe. Simpla enumerare dă dimensiunea exactă a problemelor întâlnite în activitățile enumerate mai sus. Pe de altă parte, în cadrul fiecărei activități se poate distinge pe de o parte răspunderea unităților implicate în procesul respectiv — răspundere ce poate avea caracter administrativ și patrimonial — iar pe de altă partea răspunderea angajaților din cadrul respectivelor organizații. Răspunderea persoanelor încadrate în muncă poate fi disciplinară, penală, materială, civilă ori contravențională. Față de întinderea și multitudinea problemelor ce se ridică în acest domeniu apare cu acuitate necesitatea unei sistematizări, fapt pentru care se va proceda la delimitarea responsabilităților pe sectoare de activitate, făcîndu-se distincția necesară între răspunderea persoanelor juridice și a celor fizice.

• Răspunderi derivînd din proiec
tarea fondurilor fixe. Potrivit art. 12 din Legea nr. 72/1969 modificat prin Decretul nr. 279/1973, organizația socialistă de proiectare, pentru întreaga sa activitate și șeful de proiect, pentru obiectivul pe care acesta îl proiectează, răspund de :— elaborarea documentațiilor tehnico- economice pe baza comenzii și temei primite de la beneficiarul de investiții ; la primirea temei proiectantul are dreptul și obligația de a propune, după caz, beneficiarului, îmbunătățirea acesteia ;— soluțiile tehnice, funcționale, constructive și de arhitectură adoptate, introducerea procedeelor tehnologice și a utilajelor și instalațiilor tehnologice cu caracteristici superioare, nivelul indicatorilor tehnico-economici aprobați; pentru principalele obiecte din cadrul obiectivelor de investiții, soluțiile constructive și tehnologiile speciale de executare se vor stabili împreună cu organizațiile de construcții-montaj ;— stabilirea corectă a valorii investiției și a valorii lucrărilor de construcții- montaj, respectarea prețurilor și tarifelor legale, exactitatea calculului economic ;— obținerea acordurilor prealabile și respectarea acestora, precum și introducerea în documentații a tuturor modificărilor stabilite cu prilejul a- probării indicatorilor tehnico-economici ;— dimensionarea elementelor de rezistență, a instalațiilor tehnologice și a rețelelor de utilități, urmărind asigurarea stabilității și rezistenței construcțiilor, reducerea costului lucrărilor de construcții prin realizarea de obiecte cu suprafețe și volume dimensionate în strictă concordanță cu necesitățile reale, eliminarea exceselor arhitecturale, reducerea la strictul necesar a terenurilor ocupate, montarea în aer liber a utilajelor și instalațiilor care pot funcționa în aceste condiții și reducerea la strictul necesar a suprafețelor construite ; creșterea gradului de industrializare a executării, folosirea soluțiilor cu grad înalt de prefabricate și alte măsuri e- ficiente care să conducă, în primul rînd, la reducerea normelor de consum și creșterea productivității muncii în construcții;

— respectarea prescripțiilor tehnice, a directivelor de proiectare, precum și economisirea materialelor deficitare ;— respectarea termenelor contractuale de predare a documentației, stabilite în concordanță cu graficul de eșalonare a investiției ;— controlul pe faze de executare, al respectării prevederilor proiectelor și caietelor de sarcini; asigurarea, pe bază de contract, a asistenței tehnice, pînă la realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați;— atingerea indicatorilor tehnico-economici aprobați, la termenele prevăzute în documentația aprobată.Pentru problemele înscrise la pct. 1-4 și pct. 9 organizațiile de proiectare și șeful de proiect răspund împreună cu organul care a aprobat documentația.Textul menționat necesită unele precizări.Aliniatul 1 șl aliniatul final fac referire la răspunderea comună a unității de proiectare și a unei anumite persoane fizice : șeful de proiect. Din redactarea textului nu se poate deduce că sîntem în prezența unei răspunderi solidare între o persoană fizică și una juridică, răspundere care urmează a funcționa față de unitatea beneficiară de investiții. Textul are o semnificație juridică mai redusă avînd drept scop a localiza răspunderea în sinul organizației de proiectare. Față de beneficiara de investiții apare un singur subiect juridic : organizația de proiectare care va avea o răspundere patrimonială pentru daunele provocate.Eventualele despăgubiri acordate beneficiarului vor fi recuperate de unitatea de proiectare de la șeful de proiect.
• Răspunderea furnizorului de uti

laje. In conformitate cu art. 20 din Legea nr. 72/1969 modificat prin Decretul nr. 279/1973, furnizorul de utilaje, echipamente și instalații complexe din țară răspunde pentru calitatea și evaluarea acestora și pentru livrarea la termenele contractuale stabilite în concordanță cu prevederile din graficul de eșalonare a investiției, precum și pentru funcționarea lor la parametrii prevăzuți în contract și în caietele de sarcini. In contract se vor
----- > 

G



prevedea în mod obligatoriu condițiile în care furnizorul de utilaje va acorda asistență tehnică la montarea și la punerea în funcțiune a utilajelor livrate.Și în astfel de cazuri eventualele daune provocate unității beneficiare de investiții vor fi obținute de aceasta din urmă pe calea unei acțiuni arbitrate de la furnizorul de utilaje, — care la rîndul său — va recupera sumele plătite drept daune de la proprii săi angajați culpabili.în această ordine de idei este de făcut o precizare. Este cunoscut că potrivit art. 14 din Legea nr. 71/1969 unitatea beneficiară are dreptul a controla la furnizor modul de executare al instalațiilor complexe sau al utilajelor de o mare tehnicitate pro- cedînd la recepții parțiale pe faze de fabricație. In asemenea cazuri, dacă unele recepții s-au făcut necorespunzător, este atrasă și răspunderea unității beneficiare pentru fapta prepusului acesteia, iar despăgubirea datorată de furnizor va fi diminuată cu valoarea prejudiciului ce urmează a fi suportat de însăși unitatea beneficiară.Textul menționat mai reține atenția și prin faptul că stabilește răspunderea furnizorului și pentru evaluarea utilajelor.. Față de această prevedere, întrevedem posibilitatea ca beneficiarul să inițieze o acțiune arbitrală în daune, dovedind prețul exagerat și nelegal practicat de furnizor, chiar dacă a acceptat prețul prin contractul de furnizare.
• Răspunderea derivind din folosi

rea și întreținerea fondurilor fixe. In materia de față nu se mai leagă raporturi între două persoane juridice (organizații socialiste) ci între unitatea deținătoare a fondurilor fixe și proprii săi angajați care exploatează sau care au în sarcina lor întreținerea fondurilor fixe.Deși art. 8 și art. 10 din Decretul nr. 304/1973 stabilesc, fiecare separat răspunderea persoanelor care lucrează nemijlocit în producție sau în compartimentele de întreținere, totuși responsabilitatea celor în cauză va fi atrasă în baza prevederilor Codului muncii pentru daunele pricinuite unității din culpa și în legătură cu munca lor. In cazuri deosebit de grave cînd fapta 

persoanelor încadrate în muncă prezintă caracter infracțional, răspunderea celor vinovați va fi stabilită potrivit legii penale.
• Răspunderea derivind din repa

rarea fondurilor fixe. Vom fi în prezența unei răspunderi patrimoniale ori de cîte ori repararea fondurilor fixe se va efectua de către o persoană juridică (unitate socialistă) sau persoană fizică din afara unității, dacă, prin fapta lor . au provocat prejudicii unității care are în administrare directă fondurile fixe.Răspunderea se va stabili de către această unitate potrivit prevederilor Codului muncii în cazul cînd repararea fondurilor fixe a fost efectuată de proprii săi salariați.în afara răspunderii patrimoniale și materiale în domeniul gospodăririi și controlului fondurilor fixe o serie de acte normative stabilesc și o răspundere contravențională. Ne referim mai ales la H.C.M. nr. 413/1972 (art. 1 lit. B), H.C.M. nr. 1822/1970 modificat și completat prin H.C.M. 567/1973. Pentru amănunte trimitem la Cartea întreprinderii vol. IV pag. 368—369 și 384—389.
C. JORNESCU

RAPORTURI DE MUNCĂ

TRANSFERAREA LA CEREREAtît în vechea reglementare cît și în Codul muncii actual, transferarea Ia cerere reprezintă o alternativă a tranferului în interesul serviciului. Re- glementînd posibilitatea modificării contractului de muncă și chiar a raportului de muncă la cererea persoanei încadrate, legiuitorul a avut în vedere acele situații în care interesul personal este preponderent în raport cu al unității. Datorită acestor interese pe care legea le consideră uneori de o deosebită importanță pentru cetățean, în anumite situații — pe care le vom evidenția — s-a reglementat chiar o- bligația unității de a satisface cererea de transfer a persoanei încadrate în muncă.

Și transferul la cerere ca și cel în interesul serviciului, este conceput de legiuitor nu ca o măsură ce are loc în interiorul unei unități, ci ca o operațiune de dislocare a persoanei de la o unitate juridică la alta.Ele pot face parte din aceeași ramură, din același sistem sau din alte sisteme organizatorice.Față de prevederea extrem de succintă a Codului muncii, sediul materiei rămîne art. 11 lit. b din Legea nr. 1/1970.Potrivit acestui text, transferul la cererea persoanei interesate se poate face numai cu acordul unifății de la care pleacă și al unității unde se transferă, în condiții bine justificate, cum ar fi apropierea de familie, trecerea într-o muncă corespunzătoare pregătirii sale, ocuparea unui post prin concurs, în cazul în care unitatea de la care pleacă și organul superior al acesteia nu sînt de acord cu transferul în interesul serviciului.Enumerarea legii nu este limitativă, ci exemplificativă și, prin consecință, conducerea unității poate aprecia și-și poate da consimțămîntul și în alte situații decît cele prevăzute de lege. De data aceasta, rezultă cu claritate din text, însă totuși implicit, că aprecierea acestor motive se face de către unitatea de la care urmează a pleca persoana în cauză.Faptul că — în cazul de față — legea acordă organului administrativ dreptul de a apreciat anumite situații de fapt, dă naștere la o dublă consecință :— unitatea poate refuza cererea de transfer motivat sau nemotivat. Aprecierea unității trebuie să fie ferită de arbitrar și să ia în considerare interesele personale ale celor încadrați în muncă, în măsura în care nu este afectat bunul mers al unității. Trebuie avut în vedere că instituția transferării la cerere reprezintă ocrotirea în plan juridic a unor interese legitime recunoscute de legiuitor ;— persoana în cauză nu are deschisă calea la organele de jurisdicție a muncii, în cazul unui refuz chiar nejustificat, deoarece acestea nu se pot substitui organelor administrative.Facultatea atribuită de legiuitor u- nității, de a aproba sau nu cererea de 



transfer nu poate fi exercitată în toate situațiile, deoarece, așa cum vom arăta, în anumite cazuri prevăzute expres de lege, aprobarea trebuie dată.
• Cererea și efectele sale. Este de subliniat că transferul la cerere nu este reglementat de lege ca o operațiune care se desăvîrșește în condițiile sau modalitățile stabilite de persoana interesată. Transferarea își păstrează în întregime coordonatele sale stabilite în normele legale, nefiind influențată de voința persoanei interesate, singurul efect pe care legea îl recunoaște cererii persoanei în cauză este faptul că ea declanșează această operațiune.Față de efectele importante pe care le produce și de deosebirea substanțială de situații generate de cele două modalități distincte de transfer, socotim absolut necesară existența unei cereri scrise din partea persoanei încadrate în muncă. Conținutul cererii trebuie să fie neechivoc, din cuprinsul acesteia să rezulte nu numai faptul că cel în cauză acceptă transferul ci că însăși operațiunea, în întregul său, se declanșează ca urmare a voinței sale exprimată în acest înscris. Precizările sînt necesare deoarece în practica — ce trebuie combătută — a unor unități socialiste se utilizează procedeul ca și atunci cînd operațiunea de transfer are loc în interesul serviciului, să i se solicite persoanei în cauză să întocmească o cerere, împrejurare care ulterior poate crea echivoc privind natura transferului.Cererea de transferare nu se poate face prin delegat, nefiind admisă — socotim, nici o procură, chiar autentică, în acest scop.De asemenea, socotim că nici părinții nu pot cere transferarea la cerere pentru copilul minor în vîrstă de peste 16 ani încadrat în muncă, deoarece de la această etate tinerii sînt considerați în dreptul muncii a avea capacitate juridică deplină.Tinerii în vîrstă de 14—16 ani nu pot fi transferați la cererea lor decît dacă unitatea care primește solicitarea obține încuviințarea părinților sau tutorilor. Această concluzie se desprinde Implicit din prevederea cuprinsă în art. 7 din Codul muncii.
• Aprobarea ulterioară a transfe

rării la cerere. De regulă aprobarea transferării ulterioare, după plecarea 
persoanei din unitate prin demisie sau 

prin desfacerea contractului de muncă este interzisă. Această prevedere era cuprinsă în pct. 18 din instrucțiunile nr. 7000/1964, ale Ministerului Finanțelor și C.S.M.S., astăzi abrogate.Forul tutelar al unității de la care persoana a plecat va putea dispune în anumite cazuri deosebite, acordarea ulterioară a transferării la cerere dacă va constata că aceasta a fost refuzată inițial de conducerea unității respective din motive nejustificate și că cel în cauză a sesizat forul tutelar despre acel refuz înainte de a proceda la desfacerea contractului său de muncă.S-a considerat, pe drept cuvînt, că cerința prevăzută la pct. 18 al. 2 din instrucțiunile citate cu privire la o- bligația persoanei interesată de a sesiza organul ierarhic superior înainte de a se proceda la desfacerea contractului de muncă, nu are caracter esențial și că forul tutelar își poate exercita atribuțiile sale legale și în lipsa respecivei sesizări.Fiind de atributul exclusiv al organelor administrative, acordarea transferării la cerere după o încetare a raporturilor de muncă nu poate fi dispusă de către organele de jurisdicție 
a muncii.

J. COSTIN

INTREBÂRI-RÂSPUNSURI

• T. Barbălată — Suceava solicită lămuriri asupra efectelor pe care le produce în legătură cu prescripția extinctivă, valorificarea dreptului la penalități printr-o cerere reconven- țională introdusă la un organ arbitrai necompetent.Din relatările dv. rezultă că dreptul la penalități a fost valorificat în termenul prevăzut de art. 4 lit. b din Decretul nr. 167/1958, prin cerere reconvențională. Organul arbitrai sesizat s-a considerat necompetent, re- ținînd că această cerere nu are nici o legătură cu acțiunea principală.în această situație, curgerea termenului de prescripție s-a întrerupt, în- trucît, conform art. 16 din decretul menționat, prescripția extinctivă se 

întrerupe prin introducerea unei cereri de chemare în judecată ori în arbitrare, chiar dacă cererea a fost introdusă la o instanță necompetentă, ori la un organ arbitrai necompetent.
• L. Martinoiu —' București se interesează de efectele pe care le produce reintroducerea acțiunilor arbitrate după ce au fost restituite în vederea completării lor.Acțiunile arbitrale pot fi restituite numai de către primul arbitru de stat sau arbitrii de stat șefi, în faza de examinare prealabilă.Potrivit art. 25 din Regulile procedurii arbitrale, „în cazul cînd, în termen de 8 zile de la primirea adresei de restituire, partea va introduce din nou cererea, completată însă cu toate elementele a căror linsă determinase restituirea, organul arbitrai va fi sesizat pe data cînd a fost introdusă prima cerere".Acesta fiind efectul reintroducerii acțiunii după restituire, consecința pe planul prescripției este că dreptul la acțiune se socotește exercitat pe data primei introduceri a acțiunii.
• Gh. Bălțatu — Brașov se interesează de posibilitatea repunerii unei unități socialiste în termenul de descoperire a viciilor ascunse.Termenul de descoperire a viciilor ascunse este de 1 an de la data predării produselor, conform art. 11 din Decretul nr. 167/1958. La alineatul ultim al aceluiași articol se prevede că „prin dispozițiile prezentului articol nu se aduce nici o atingere termenelor de garanție legale sau convenționale".Deci, termenul de descoperire a viciilor ascunse este identic cu termenul de garanție legal sau convențional. în lipsa unui atare termen, viciile ascunse trebuiesc descoperite într-un an de la data predării produselor.Potrivit practicii arbitrale, pentru viciile ascunse descoperite după împlinirea termenelor de mai sus, dreptul la acțiune se pierde, nemai putînd să curgă termenul de prescripție de 6 luni în raport cu data descoperirii viciilor ascunse.Legea reglementînd numai repunerea în termenul de prescripție, nu există posibilitatea ca unitățile socialiste să fie repuse în termenul de descoperire a viciilor ascunse.

H. M.


