
Revista
ECONOMICA

Supliment ® n r. 6 ® 11 februarie 1977

1.11. „ELECTROMETAL" Cluj-Napoca 
Str. Fabricii nr. 118 Telefon 41308 

livrează pe bază de comandă fermă și contract, 
in cursul trimestrelor anului 1977:

© mașini de prelucrat lemn tip. M.140.C. - cu 5 
sperațiuni : îndreptare prin rîndeluire, rîndeluire la 
jrosime, frezare, tăiere cu ferestrău circular și gău- 
ire ; preț : 53.930 lei.

® balanțe clasa de fabricație 2-200 g, cu sensibi
litate practică 0,1 mg ; preț : 5.673 lei.

® balanțe clasa de fabricație 4—500 g, cu sensibi
litate practică și eroarea tolerată pentru justețe - 
neîncărcată 20 mg., încărcată pentru sarcină maximă 
100 mg ; preț : 1.221,80 lei.

® balanțe clasa de fabricație 4-200 g, cu sensi
bilitate practică și eroare tolerată pentru justețe — 
neîncărcată 15 mg. - încărcată pentru sarcină maxi
mă 60 mg ; preț : 1.131,60 lei.

® truse greutăți (1 mg. - 100 gr.) ; preț : 352,60 
lei.

Așteptăm comenzile beneficiarilor noștri.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI
SI MODERNIZĂRI ENERGETICE

BUCUREȘTI Sect. IV B-dul ENERGET1CIENILDR. 8 
Tel. 21.46 30/244 Direct: 21.78.91

© Relee RTpc-1 buc. 1.300
Caracteristici :

- Relee secundare maximale de 
curent tip RTpc-1 — RS. 7743

— Gabarit : 230x145X244 mm
— Scara temporizării : 1—10 se

cunde
— Contacte : 1 contact normal

deschis (sau închis)
- Tensiune maximă : 220 V c.a.

sau c.c.
— Curent maxim de conectare :

5 A
— Durată de funcționare în sarci

nă : maxim 500 acționări
® Prize CS—16 buc. 2.500
- Preț unitar 620 lei bucata
Pentru relee RTpc—1
- preț 46 lei buc.

SUB TIPAR!
Doua cârti care nu pot lipsi din biblioteca dv.: 

® Tehnici bancare internaționale
O Raporturi de munca, vol. II

Comenzile primite la redacție pină la 1 martie 
a. c.r vor fi onorate ramburs



OFERTE

I.I.L. „PRECIZIA"
•d București Q UZINA MECANICA E.G.C.L. ANINA
JL Str. Teodosie Rudeanu, 12 ** CLUJ-NAPOCA Jud. Caraș-Severin

Telefon : 18 31 33

METAIE
PRODUSE DIN METAL

— Oțel pătrat 22X22 OLC 45 
kg. 20.000

— idem 30X30 OLC 60 kg. 15.000

— idem 0 130 18 MOC N13 kg. 900

— Bare inox W 4541 0 1,5 mm kg. 50

— idem 0 9 kg. 400

— idem W 4300 0 9 kg. 500

— idem 0 10 kg. 90

— idem W 4541 0 10 kg. 185

— idem W 4300 0 16 kg. 100

— Bare inox W 4300 56X56 kg. 300

— 15 kwX1500 r/m buc. 1 

— 17 kwX750 r/m buc. 2 

— 30 kwXIOOO r/m buc. 1 

— 45 kwX1500 r/m buc. 1 

— 0,8 kwXIOOO r/m AE 71 buc. 1

— 1,5 kwXIOOO r/m AE buc. 1
—
— 1,5 kwX1500 r/m AE buc. 1 

— 3 kwXlăOO r/m AE buc. 1

— Oțel pătrat 30X30 OL 60 kg. 20.000 — 5,5 kwX1500 r/m AE buc. 1

— idem 35X35 OLC 45 kg. 25.000 

— idem 40X40 OL 60 kg. 15.000
MOTOARE

UTILAJE - SCULE

— 9 kwXIOOO r/m AE buc. 2

2— idem 90X90 OL 60 kg. 4.000 

— idem 90X90 OLC 45 kg. 4.000 

— idem 180X180 OL 50 kg. 1.500 ---- 1 0 |--- "
— Oțel lat 40X20 OLC 7 kg. 2.000

MOTOARE ELECTRICE :

— 0,55 KWX1000 r/m 1

— idem 70X6 OL 37 kg. 1.000

— idem 130X16 Arc 4 kg. 600

— țevi alamă 6X1 kg. 150

idem 22X2 kg. 100

— Țevi cupru 60X4 kg. 52

— idem 65X2,5 kg. 44

— Bare alamă 0 121 kg. 700

— Țevi construcții 6X1 kg. 300

— idem 8X2 kg. 300

— idem instalații negre t/2 kg. 5.000

— Oțel 0 23 Rui 2 kg. 1.000

— Oțel 0 36 RuJ 2 kg. 2.000

— idem 0 120 34 MOC N15 kg. 1.800

— idem 0 200 OL 50 kg. 1.400

Motoare electrice :

— U 35 buc. 9

— 1,5 kwX3000 r/m buc. 170

— 2,2 kwX3000 r/m buc. 70

— 3 kwXIOOO r/m buc. 10

— 4 kwX750 r/m buc. 1

— 4 kwXIOOO r/m buc. 60

— 5,5 kwX100r/m buc. 11

— 5,5 kwX1500 r/m buc. 12

— 7,5 kwX750 r/m buc. 1

— 7,5 kwXIOOO r/m buc. 41

— 10 kwXTÎSO r/m buc. 1

— 11 kwX750 r/m buc. 1

— 13 kwX1500 r/m buc. 1

— 1.1KWX1500 r/m 7

— 0.75KWX750 r/m 1

— 1.1KWX920 r/m 1

— 1.1KWX1000 r/m 1

— 1,1 KWX1500 r/m 6

— 1.5KWX1000 r/m 3

— 1.5KWX1500 r/m 2

— 4KWX3000 r/m 3

— 7.5KWX3000 r/m 5

— 5KWX1000 r/m 2

— 15KWX3000 r/m 1

MOTOREDUCTOARE;

— 2BH 1—12,5 st buc. 1



FERTE........................... .......................... ........ . ....................

•

BH 1—16 buc. 2

BH 1—18 buc. 2

BH 1—25 buc. 37

BH 1—18 buc. 1

ISO—0 1—25 buc. 15

ISO—L 1—25 buc. 10

ISO—3 1—15 st. buc. 1

1SV—3 1—50 st. buc. 1

1BH 0,20 KW buc. 2

FUI 0,75 KW buc. 4

— Siguranfă auto lat 50 mm ml. 15000

— Tuburi fuzibile pt. calorifere elec
trice diverse mașini buc. 8000

— Șaibe lustru bumbac 0 300 buc. 150

RULMENȚI :

— 8204 buc. 2.000

— 8104 buc. 1.000

— 8102 buc. 400

— 6203 Z buc. 500

— 6201 buc. 200

— 1205 buc. 200

— 32207 buc. 90

:himice-lemn - hîrtie — 33088 buc. 3

— Bile rulmenți 0 4 buc. 1.000.000

— idem 1/4 buc. 30.000

IMICE :

Cianuri de sodiu praf. kg. 1.000

Sare de cadmiere kg. 1000

Acid fosfatat kg. 70
______________________________

— Șurub STAS 4845 5X12 buc. 10.000

— 5X35 buc. 9.000

— 6219 10X25 buc. 40.000

— 10X45 buc. 15.000

— 6220 10X45 buc. 40.000

— 7000 10X65 buc. 12.065

CURELE TRAPEZOIDALE :

— 13X8X750 buc. 50

— 13X8X900 buc. 81

— 17X11X900 buc. 39

— 13X8X1120 buc. 50

— 13X8X1210 buc. 150

— 17X11X1300 buc. 10

— 22X14X1400 buc. 20

— 13X8X1500 buc. 40

— 7X11X2200 buc. 10

— 17X13X2240 buc. 25

— 17X13X2240 buc. 53

— 17X11X2800 buc. 50

— 17X11X5000 buc. 40

— 17X11X5100 buc. 50

— 17X11X2000 buc. 20

— 17X11X1750 buc. 20

— 13X8X1250 buc. 73

— 17X11X1500 buc. 20

— 17X11X1700 buc. 60

PIESE de schimb

RULMENȚI

IE
Lentile pt. stopuri pietoni și auto

1 sticlă :
: -------------------------------------------------- |

Albe 0 300 mm buc. 480

Verzi 0 300 mm buc. 400

Roșii 0 300 mm buc. 300

Galbene 0 300 mm buc. 460

Chingă relon pt. centuri

— 10X80 buc. 19.201

— 12X50 buc. 3.637

— 12X85 buc. 1.450

— 12X100 buc. 13.047

— 1472 10X40 buc. 4.175

— 12X45 buc. 3.500

— 12X50 buc. 10.000

— 12X55 buc. 17.000

— 12X55 buc. 18.000

— 4883 4X10 buc. 20.000

— 2571 6X10 buc. 70.053

— 6X10 buc. 20.000

LA ÎNCHIDEREA 

EDIȚIEI

— lină vopsită kg. 116

— marmoroc mp 141

— plăci azbocim. 40/40 buc. 11835

— sirmă zinc. 1,5 mm kg. 5751

— idem 2 mm kg. 10753

— 8X30 buc. 26.000 — recipienti menajeri buc. 73



CONTRACT ECONOMIC

CONSECINȚELE MASURILOR 
DISPUSE CONFORM ART. 20 DIN 

LEGEA CONTRACTELOR 
ECONOMICEPrin Instrucțiunea primului arbitru de stat nr. 13/1974 s-au dat îndrumări organelor arbitrate cu privire la măsurile ce pot fi luate de organul tutelar al furnizorului, atunci cînd, în cursul executării contractului, constată că acesta nu-și poate executa obligațiile asumate.Aceste îndrumări sînt dominate de grija de a nu se „rupe contractul e- conomic de sarcina de plan pentru realizarea căreia acesta a fost încheiat". în acest scop s-a socotit să „nu este de conceput ca sarcina de plan să rămînă asupra unui furnizor ce nu poate să o execute, în timp ce o altă unitate economică să execute obligația în afara unei sarcini de plan, respectiv pentru realizarea unei sarcini de plan ce nu-i aparține".Prin consecință, măsura pe care ar putea s-o ia organul tutelar al furnizorului în situația dată este numai transferarea sarcinii de plan însăși, ceea ce implică stabilirea unui nou raport contractual între furnizorul a- supra căruia s-a tranferat sarcina de plan și beneficiar. Cu alte cuvinte, transferarea executării asupra unui alt furnizor, în subordine, fără modificarea sarcinii de plan, nu ar produce efecte.Concluzia a fost categorică în sensul că în situațiile Ia care ne referim, „se va analiza dacă a avut loc o transferare de sarcină de plan, cu respectarea condițiilor de fond și de formă pentru modificările de sarcini de plan, — în lipsa unei atare transferări de sarcină de plen, măsura luată numai in privința executării obligației neproducînd efecte iuridice".Rigoarea acestei instrucțiuni este mlădiată de practica arbitrală recentă din care cităm Hotărîrea Arbitrajului de Stat Central nr. 1235/1976, confirmată prin Decizia primului arbitru de stat nr. 3087/1976.

în speță, pretențiile reclamantei- beneficiare la plata penalităților pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de furnizare au fost respinse pe considerentul că deși pîrîta — furnizoare contractantă nu și-a executat integral obligațiile asumate, restanțele în livrări au fost acoperite de alte unități furnizoare, din același sistem cu pîrîta, din dispoziția organului tutelar.Această dispoziție s-a dat în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 71/1969 potrivit căruia, dacă după încheierea contractului se constată ivirea unor cauze, altele decît forța majoră care ar pune una dintre părți în imposibilitatea de a-1 executa, organul căruia parte îi este subordonată are obligația să ia măsurile necesare pentru a se asigura executarea contractului.Livrările efectuate de alte două u- nități furnizoare — din dispoziția organului tutelar — în contul pîrîtei au fost luate în considerare la analiza modului cum au fost îndeplinite obligațiile de furnizare rezultînd din contractul economic pe care reclamanta și-a întemeiat acțiunea.Susținerea reclamantei-beneficiare în sensul că nu a fost încunoștiin- țată de organul tutelar al pîrîtei asupra măsurii dispuse s-a considerat a fi lipsită de relevanță.în acest sens, prin decizia citată s-a reținut că „art. 20 din legea contractelor economice prevede obligația organului tutelar al debitorului prestației de a lua măsurile necesare pentru executarea contractului fără să se prevadă condiția înștiințării părții cocon tractante.In speță, acceptul beneficiarului pentru livrările efectuate de alte furnizoare din sistemul pîrîtei a rezultat din primirea produselor și plata prețului, iar aceste livrări nu ar putea fi considerate extracontractuale".Consecința neînștiințării reclamantei s-a limitat la acordarea cheltuielilor de arbitrare, considerîndu-se, desigur, că la data introducerii acțiunii nu s-a cunoscut destinația livrărilor efectuate de către furnizorii desemnați de organul tutelar.Socotim că prin soluția adoptată, arbitrajul a răspuns necesității economice de a se recunoaște efecte u- nor măsuri dispuse, în condițiile le

gii, pentru satisfacerea nevoilor ; tificate ale unităților benefici; chiar dacă aceste măsuri nu sînt mate de modificarea sarcinilor plan și a obligațiilor contractuale. .
I. ICZKOVIT

COMERȚ EXTERIOR

CREDITUL DE MOBILIZARE l -
CREANȚELOR COMERCIALEInițiat în Franța de către o corni de studiu de specialiști în tehnica dreptul bancar, creditul de mobili | re a creanțelor comerciale, mecani [ denumit prescurtat C.M.C.C. (credit . mobilisation des creances commercst ies), a fost introdus în practica ban ră începînd cu anul 1968.Comisia care a elaborat sistem cunoscută sub numele de „Corni Gillet" a fost preocupată să reform; • creditul pe termen scurt pe calea c \ sică a scontului, menținînd însă | instrumente titlurile de credit. Pig concluziile comisiei au fost preconiz; două forme : a) credit de mobilizare creanțelor comerciale negarantat b) credit garantat.• Creditele de mobilizare a crea' țelor comerciale negarantate au. urm torul mecanism :— clientul unei bănci comercir grupează creanțele pe care le are termen scurt și cu scadențe apropisi de plată ;— în baza situației obținute emi un bilet la ordin (scontabil și rescof tabil) de o valoare egală cu creanțe pe care le are de încasat, plătibil ordinul băncii respective ;— banca finanțatoare crediteacontul clientului cu valoarea biletul, 2 la ordin primit, fără să solicite vr< . listă a creanțelor în baza cărora a fo emis, sau să facă vreo altă verifica cu privire la acoperirea prin crean- certe a titlului de credit respectiv; '— așa fiind, acest sistem permită clientului băncii — emitentul biletul; la ordin — să-și mobilizeze într-



re proporție creanțele la termen rt pe care le deține, fără să-i trans- e băncii sale creanțele mobilizate ;— pentru bancă, instrumentul care la baza acordării creditului îl con-spuie biletul la ordin, care este un ;U de credit perfect negociabil și a |ui acceptare la scont presupune o plină solvabilitate a clientului-emi- St.; i Creditele de mobilizare a creanțe- garantate se realizează prin insti- rea în Franța, la 29 septembrie, a ui nou titlu de credit, care constă îtr-o factură cu un conținut presta- jit, mecanismul de creditare fiind mătorul :— factura, cu un conținut precis terminat, se redactează în dublu emplar, din care un exemplar se msmite de creditor debitorului, iar lălăit băncii sale finanțatoare ;în baza exemplarului al doilea de w btură, banca primitoare acordă cre- : -ui solicitat, sau creditează contul •entului, acoperind astfel o creanță care o are asupra acestuia, ori un edit acordat anterior ;— banca deținătoare a facturii, no- ică pe debitor, pentru o deplină ga- nție, făcîndu-i cunoscut că nu se ate elibera de obligația de plată de-| f în mîinile sale ;— factura deținută de bancă, deși nstituie titlu de credit, nu poate fi .insmisă, înainte de scadență, decît iei alte bănci sau unei organizații îanciare autorizate să efectueze ope- țiuni de mobilizare a creditelor. Practica ultimilor ani a demonstratdin cele două forme de C.M.C.C. a ■ins viață, cu precădere, forma de edit de mobilizare a creanțelor co- erciale negarantate, care, în anul 74, reprezentau 10% din creditul pe •men scurt acordat de băncile co- erciale franceze.'Sistemul de mobilizare a creditelor■ termen scurt C.M.C.C. nu se iden-■ ică nici cu factoring-ul și nici cu rfaiting-ul.Creditul de mobilizare a creanțelor merciale negarantate se apropie de 'ierațiunile de scontare (forfetare) nu- yi prin faptul că instrumentul de alizare îl constituie un titlu de cre- t clasic — biletul la ordin. Acesta să nu are la bază un raport funda- ental de vînzare-cumpărare sau de stă natură comercială, el fiind creația 

voluntară a unui comerciant care are în activul său o sumă de creanțe cu scadențe apropiate. Așa fiind, biletul la ordin nu are altă funcție decît pe aceea de a obliga pe emitent potrivit dreptului cambial și, în același timp, de a constitui pentru bancher o garanție că în cazul în care emitentul nu-și va respecta obligația asumată va fi urmărit potrivit procedurii simplificate prevăzută de legea cambiei și a biletului la ordin.Creditele de mobilizare a creanțelor comerciale garantate nu se suprapun cu operațiile de factoring (respectiv de affacturage), de care se deosebesc prin următoarele particularități : în cazul C.M.C.C. garantat factura special întocmită în acest scop are valoarea de titlu de credit transmisibil prin gir, pe cită vreme în operațiunile de factoring transmiterea facturilor de către aderent către factor se realizează pe calea cesiunilor de creanțe ; operațiunile de factoring implică existența u- nor instituții financiare specializate, atribuțiile factorului fiind complexe, pe cîtă vreme în cazul C.M.C.C. garantat, banca comercială se limitează la negocierea fiecărei facturi în parte, ca orice titlu de credit, fără a desfășura și alte activități în favoarea clientului-emitent a facturii.
dr. AL. DETEȘAN 
drd. D. POROJAN

FINANCIAR

IMPUTABILITATEA 
CHELTUIELILOR EFECTUATE 
IN ACTIVITATEA DE SERVICE 

CU REMEDIEREA PRODUSELOREste cunoscut faptul că din ce în ce mai multe unități economice își organizează compartimente care urmăresc și asigură menținerea calității produselor la parametrii stabiliți prin documentații tehnice și contracte economice. La noi, activitatea de „service" este reglementată prin H.C.M. nr. 576 publicat în Buletinul Oficial I nr. 60 din 14 mai 1971.In cadrul activității de „service" în afară de cheltuielile generale ce se e

fectuează pentru organizarea propriu- zisă (sedii, utilaje, scule, deplasări, retribuirea personalului administrativ) sînt însă și unele cheltuieli ocazionate de remedierea sau înlocuirea produselor necorespunzătoare calitativ — obligație ce incumbă unității furnizoare, în condițiile legii.în lumina prevederilor actului normativ sus citat, este de discutat dacă aceste din urmă cheltuieli — reclamate și efectuate direct și nemijlocit de înlocuirea sau recondiționarea produselor cu lipsuri de calitate — sînt sau nu imputabile. în art. 8 alin. 2 actul normativ sus citat prevede că „cheltuielile ocazionate de activitatea de service în străinătate și în țară pentru lucrările în perioada de garanție se suportă de unitățile producătoare din prețul de cost, cu excepția cazurilor cînd în contractele încheiate se specifică în alt mod" ; de aici, s-ar putea desprinde concluzia că și cheltuielile efectuate — în perioada de garanție — post vînzare cu remedierea produselor nu sînt imputabile celor ce au contribuit la realizarea unor produse necorespunzătoare calitativ, dar numai dacă sînt îndeplinite două condiții de ordin financiar-administrativ și anume :— în cadrul unității economice furnizoare să fie organizată activitatea de „service".— cheltuielile aferente acestei activități să fie incluse în planul financiar al unității la capitolul cheltuieli cu producția. Este de observat că ambele condiții sînt exterioare modului de comportare a celor ce au contribuit la realizarea produselor necorespunzătoare.Pe de altă parte art. 102(2) din Codul muncii prevede că persoanele încadrate în muncă nu răspund material în cazurile în care pagubele au fost provocate de riscul normal al serviciului. Din corelarea acestor prevederi se naște în mod legitim întrebarea: în cazul de față sîntem sau nu în prezența unui risc normal al serviciului.în această chestiune aparența ar arăta că se pot formula două opinii opuse. Una întemeiată pe prevederile art. 102(1) din Codul muncii și ale Legii nr. 2/1970 în baza cărora persoanele încadrate în muncă ce provoacă pagu- 



be prin realizarea unor produse necorespunzătoare calitativ răspund material pentru prejudiciul adus unității. O a doua opinie își poate afla temei în prevederile art. 8 alin. 2 din H.C.M. nr. 576/1971 în baza cărora cheltuielile efectuate post vînzare — în perioada de garanție — cu recondiționarea sau înlocuirea produselor necorespunzătoare calitativ se suportă de unitate din cheltuielile de producție. Și dat fiind că legea de față nu face nici o distincție după cum respectivele produse necorespunzătoare au fost realizate sau nu prin activitatea culpabilă a celor în cauză, nu ne este îngăduit nici nouă a face o asemenea deosebire și deci, pe cale de consecință, în asemenea situații nu se poate stabili răspunderea materială.Dacă admitem o asemenea opinie, riscul normal al serviciului la care ne referim se prezintă numai sub forma de risc nenormat, atipic și nespecificat, căci nu se poate considera că activitatea deficientă a celor ce au" realizat produse necorespunzătoare se prezintă sub - forma unui risc normat. Efectele riscului normal al serviciului sînt cunoscute: înlăturarea răspunderii materiale a persoanelor încadrate în muncă.în opinia noastră problema se prezintă în alți termeni. în ce ne privește, considerăm că prevederile art. 8 alin. 2 din H.C.M. nr. 576/1971 nu are în vedere produsele livrate cu vicii de fabricație. Socotim că redactarea normei la care ne referim nu este cea mai fericită dar că, în nici un caz, prevederea citată nu se referă la produsele a căror calitate necorespunzătoare este determinată de activitatea deficitară și păgubitoare a celor ce au contribuit la realizarea lor. O asemenea interpretare este contrară întregii legislații privind asigurarea calității produselor și potrivnică însăși economiei organizării activității de „service”. A accepta o altă opinie ar însemna ca odată cu livrarea produsului să nu mai subsiste răspunderea celor culpabili de calitatea sa necorespunzătoare și că o asemenea răspundere funcționează numai atît timp cît produsul se află în patrimoniul unității furnizoare — adică pînă la livrare, ceea ce — evident — nu poate fi admis.în ce ne privește, socotim că prevederea art. 8 alin. 2 din H.C.M. nr. 576/ 1976 are în vedere alte situații și nu 

pe aceea cînd produsul iese pe poarta fabricii cu vicii de fabricație. Socotim că se referă la cazul cînd produsul nu și-a menținut calitățile și nu mai este corespunzător scopului pentru care a fost cumpărat din cauze exterioare culpei celor ce au contribuit la realizarea lui precum ar fi: uzura prematură din cauza unor condiții climatice, pierderea sau atenuarea unor proprietăți (fizice, chimice, mecanice etc.) datorită unor cauze obiective și neprevăzute, defecțiuni inerente ce apar la livrări în cantități importante etc. A adopta un alt punct de vedere ar însemna ca întreaga răspundere materială pentru calitatea necorespunzătoare a produselor să fie golită de conținut, iar prin organizarea activității de „service" furnizorul să preia toate riscurile beneficiarului și toată răspunderea persoanelor încadrate în muncă.
dr. C. JORNESCU

ASIGURĂRI

SARCINILE ORGANIZAȚIILOR 
SOCIALISTE ÎN LEGĂTURA CU 
ACTIVITATEA DE ASIGURAREDecretul nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat, devenit Legea nr. 19/1972, și H.C.M. nr. 1715/1971 pentru stabilirea unor măsuri în executarea Decretului nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat prevăd, printre altele, ca ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, precum și organizațiile economice, întreprinderile și instituțiile subordonate acestora să acorde sprijin pentru popularizarea asigurărilor, încheierea asigurărilor facultative, încasarea primelor la aceste asigurări și recrutarea de lucrători retribuiți pe bază de tarife.Potrivit legii, prin „aportul pe care îl aduce la menținerea continuității procesului de producție și a integrității proprietății socialiste și personale, prin crearea pentru populație a unor mijloace suplimentare de prevedere și economisire, activitatea de 

asigurare contribuie la progresul e< nomic și social al țării". Defini astfel, cu extremă claritate, rolul i tivității de asigurare, legea conse: nează importanța dezvoltării asigur rilor de stat în concordanță cu de voltarea întregii vieți economice sociale a țării și, în consecință, stal lește sarcinile exprese la care ne t feream mai sus tuturor organelor stat.în prezent, Administrația Asigur rilor de Stat practică peste 70 de fc me de asigurări de bunuri, de pe soane și de răspundere civilă, c mai mare parte fiind asigurări ce încheie cu populația. Popularizar temeinică a acestor asigurări, infc marea corectă și completă a pop lației cu privire la drepturile și ob gațiile decurgînd din asigurare co stîtuie o condiție indispensabilă ere terii numărului de asigurați și pe manentizării raporturilor de asigur re. în această privință crearea c drului corespunzător desfășură: muncii de popularizare, este potrix legii, una din sarcinile cu privire sprijinirea activității de asigurare fiecărei organizații socialiste.Posibilitățile sînt multiple, iar fo mele de realizare a sprijinului vâri te, între care s-au dovedit de reaj utilitate: |— participarea delegaților ADJ la unele adunări ale colectivelor < lucrători, în cadrul cărora să exput diversele forme de asigurare și ava: tajele acestora (asigurări de viaț pentru cazurile de accidente, < bunuri, răspundere civilă auto etc.— transmiterea prin stațiile de r dioficare a unor scurte anunțuri pr vind asigurările și avantajele ace tora ;— amenajarea în incinta organiz. țiilor socialiste de „Colțuri ADA! unde să se expună materiale < popularizare a asigurărilor ;— publicarea de articole, în gaz tele de perete ale organizațiilor s cialiste, care să cuprindă informat precum Și cele mai adecvate metoc folosite în activitatea de extindere asigurărilor facultative ;— difuzarea de prospecte, plian sau alte tipărituri, puse la dispoziț de unitățile ADAS.



i cum arătam, organele și orga- jile socialiste au sarcina de spri- ; a acțiunilor ce se organizează dministrația Asigurărilor de Stat u cuprinderea în asigurare a număr cît mai mare din anga- acestor organizații, pentru înca- la scadență a primelor și reîn- a la termen a asigurărilor, ex- 
rea rețelei de mandatari ADAS tivizarea celor existenți.realizarea acestor sarcini la un superior prin perfecționarea lelor și mijloacelor de acordare otecției economico-sociale pe ca- sigurărilor de stat, recent, prin iul nr. 120/1976 al ministrului țelor, sucursalele ADAS au fost izate, conform legislației în vi- și pe baza experienței acumu- , pînă în prezent, să încheie can't de mandat cu oricare organi- socialistă pentru încheierea de acestea, cu angajații lor, de asi- i facultative și încasarea prime- i aceste asigurări..tru buna desfășurare a activi- în cadrul convențiilor de man-i dezvoltarea în ritm susținut a parilor este necesară instruirea nică de către unitățile ADAS, marea și controlul muncii des- ite de lucrătorii unităților res- ve cărora li se repartizează sarin legătură cu operațiunile refe- e la încheierea asigurărilor și irea primelor. în mod deosebit ie insistat asupra circuitului do- htelor și a valorilor, precum și 
a însușirii temeinice a condiții- e asigurare pentru a se putea da. firi corecte celor ce doresc să igure și pentru ca la înheierea actelor să se respecte prevede- :ondițiilor de asigurare și carac- facultativ al acestora.toate organizațiile socialiste, in- ’ în cele în care nu s-au în- t încă convenții de mandat, nul pentru încasarea la scaden- ; primelor și reînnoirea la termen ’urărilor — ceea ce asigură men- •a și continuitatea drepturilor isigurări — este necesar să se pte în special spre extindereaii de încasare a primelor pe .de „Consimțămînt scris" al asi- Iilor, iar în vederea extinderiipli de mandatari angajați ca res- țbili cu munca ADAS, retribuiți 

pe bază de tarife, este indicat ca organizațiile socialiste să desemneze pe cei mai destoinici lucrători, care se bucură de autoritate și prestigiu în colectivele respective de muncă.Cunoscînd că activitatea de asigurare are caracter continuu, în temeiul art 15 din H.C.M. nr. 1715/1971 prin care se recomandă organelor sindicatelor să acorde sprijin organelor și organizațiilor de stat în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin referitoare la activitatea de asigurare, în multe organizații socialiste comitetele sindicatelor analizează periodic desfășurarea acțiunilor de asigurare în unitățile respective. Extinderea acestor metode poate contribui nemijlocit la îndeplinirea sarcinilor ce revin, potrivit legii, organizațiilor socialiste cu privire la recrutarea și activizarea responsabililor cu munca ADAS, la creșterea numărului de asigurări, încasarea la zi a ratelor de primă, reînnoirea la scadență a asigurărilor ce expiră și prin acestea la îmbunătățirea continuă a metodelor și mijloacelor de acordare a protecției e- conomico-sociale oamenilor muncii, pe calea asigurărilor de stat.
M. RECE

[NTREBĂRI-RĂSPUNSUR1

• I. ARHIP (București) întreabă dacă unitatea socialistă beneficiară este în drept să refuze primirea unor produse livrate de unitatea furnizoare pe motiv că alte produse din cele contractate nu i-au fost livrate.în măsura în care legea sau contractul nu condiționează primirea u- nor produse de livrare altora din cele contractate, unitatea socialistă beneficiară nu este îndreptățită să exercite un asemenea refuz.
• L. NAGY (Covasna) se interesează de condițiile în care unitatea beneficiară poate recupera de la antreprenorul general dobînzile percepute de bancă pentru nerestituirea la termen a creditelor aferente unei investiții care a fost pusă în funcțiune cu întârziere.

Dacă punerea în funcțiune cu întârziere se datorează faptului că antreprenorul general, în mod culpabil, nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale asumate, unitatea are posibilitatea de a recupera cu titlu de daune dobînzile încasate de bancă. Asemenea daune se acordă numai în măsura în care ele sînt acoperite prin plata penalităților datorate de antreprenorul general pentru încălcarea obligațiilor contractuale.
• I, PROCOPIU (Vilcea) întreabă dacă pretențiile unității beneficiare privind restituirea prețului aferent unor lucrări de construcții-montaj neexecutate cad sub incidența prescripției de 6 luni prevăzute de art. 4 lit. a din Decretul nr. 167/1958.Răspunsul este negativ. Termenul de mai sus avînd un caracter special, este de strictă interpretare și nu poate fi aplicat în raporturile privind lucrările de construcții-montaj e. în speță este operant termenul de prescripție de 18 luni prevăzut de art. 3 din același decret.
• Z. DULGHERU (Cluj-Napoca) întreabă dacă este în vigoare practica arbitrală potrivit căreia acțiunea prin care se valorifică, între două unități socialiste de stat, dreptul de administrare directă asupra unui mijloc fix, cade sub incidența termenului d« prescripție de 18 luni prevăzut de art 3 din Decretul nr. 167/1958.Răspunsul care se impune este afirmativ. Cităm, în acest sens, Decizia primului arbitru de stat nr. 3135/1976.
• G. LOMEANU (Ploiești) solicită lămuriri în privința momentului de la care încep să curgă termenele de în- cărcare-descărcare în cazul în care calea ferată avizează greșit clientela asupra punerii vagoanelor la dispoziție.în această situație, termenele la care vă referiți încep să curgă în raport cu momentul cînd s-a făcut o nouă avizare valabilă sau în funcție de data și ora la care clientela a luat cunoștință de punerea vagoanelor la dispoziție.

II. M.
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ASIGURAREA COMPLEXĂ
A GOSPODĂRIEI DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a înlesni înlăturarea urmărilor 
financiare ale unor evenimente neprevă
zute care se pot intîmpla într-o gospodă
rie (un incendiu, o inundație, o ploaie to
rențială, o furtună, o alunecare de teren și 
multe altele), care pot provoca pagube 
materiale importante, accidentarea unor 
persoane etc., ADAS a pus la dispoziția 
cetățenilor o formă de asigurare convena
bilă și eficientă. Este vorba de „ASIGURA
REA FACULTATIVĂ COMPLEXĂ A GOS
PODĂRIILOR".

Aceasta este de fapt o asigurare combi
nată, intrucit in unul și același contract se 
cuprind :

— asigurarea bunurilor din gospodărie ;
— asigurarea de accidente produse la 

domiciliul asiguratului ;
— asigurarea de răspundere civilă le

gală.

1. ASIGURAREA BUNURILOR 
DIN GOSPODĂRIE

In această asigurare sint cuprinse 
aproape toate bunurile existente într-o 
gospodărie : mobilier, obiecte casnice, îm
brăcăminte, covoare, aparate de radio, te
levizoare, mașini de cusut, frigidere, sobe 
de orice fel, produse agricole, viticole, 
pomicole, produse animaliere și alimente, 
combustibil, materiale de construcții și 
multe altele.

Sint cuprinse in asigurare — pentru 20% 
din suma asigurată specificată in contract 
— și bunurile asigurabile luate oriunde in 
afara domiciliului, in aceeași sau în altă 
localitate.

Administrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri in cazurile de deterioare 
sau distrugere a bunurilor asigurate, pro
vocate de o multitudine de riscuri, ca de 
exemplu: incendiu, trăsnet, explozie, ploaie 
torențială, inundație, grindină, furtună, 
prăbușire sau alunecare de teren, greuta
tea stratului de zăpadă sau de gheață ; 
avarii accidentale produse la instalațiile 
de gaze, apă, canal sau încălzire ; pier
dere sau dispariție cauzate de riscurile 
asigurate ; furt prin efracție și altele.
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2. ASIGURAREA DE ACCIDENTE

Aria de protecție a acestei asigurări 
este largă. Sint asigurate pentru urmările 
accidentelor intimplate la domiciliul asi
guratului următoarele persoane : asigura
tul, soția acestuia, precum și părinții și copiii 
asiguratului dacă in mod statornic locu
iesc și gospodăresc impreună cu asigura
tul. Sint cuprinse in această asigurare ma
joritatea situațiilor de accidente cauzate 
de o serie de evenimente : incendiu, trăs
net, lovire, cădere, alunecare, acțiunea 
curentului electric, arsură, intoxicare su
bită și altele.

3. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE 
CIVILĂ LEGALĂ

In această asigurare sint cuprinse cazu
rile de răspundere civilă, pentru despă
gubiri datorate de asigurat și de soția 
(soțul) acestuia sau persoane care se află 
in întreținerea asiguratului, in calitate de 
locatar, față de proprietar pentru pagube 
produse la imobil de incendiu sau explo
zie, pentru despăgubiri datorate terților 
pentru accidentarea persoanelor și avarie
rea bunurilor lor la domiciliul asiguratului, 
precum și pentru cele datorate locatarilor 
apartamentelor învecinate, pentru pagube 
la bunurile asigurabile ori la pereții, plan- 
șeele, tavanele și pardoselile apartamen
telor respective, cauzate de o inundație 
produsă in apartamentul asiguratului.

PRIMA DE ASIGURARE care se achită 
de persoana ce încheie asigurarea este 
de numai 2 lei pe an pentru fiecare 1.000 
de lei din suma asigurată stabilită la ce
rerea asiguratului pentru bunurile din gos
podărie.

STIMAJI CITITORI I
Incheiați la ADAS asigurarea complexă 

a bunurilor din gospodăria dv.
Pentru a beneficia de despăgubri pină 

la valoarea pagubelor la bunuri, la stabi
lirea sumei asigurate apreciați cit mai 
exact valoarea bunurilor existente in gos
podăria dv.

Pentru încheierea asigurării vă puteți 
adresa responsabililor cu munca ADAS din 
unitățile socialiste, 
agenților și inspec
torilor de asigura
re sau, direct, ori
cărei unități ADAS.
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