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formarea stocurilor de produse 
Utilizabile în procesul imediat 

producție generează cheltuieli 
Economicoase și blochează im- 
■tante valori materiale necesare 
>nomiei naționale. Ca urmare, 

jmenea situații constituie fapte 
jative în administrarea valorilor 
teriale și bănești încredințate 
lății în care activați.

Dacă pentru formarea unor 
icuri de produse disponibile se 
; aduce unele justificări, nici un 
jument nu poate fi invocat pen- 

inacțiunile privind lichidarea
•
Zalea sigură, operativă, pentru 
sunerea unor asemenea stocuri 
produse în circuitul economic 

e ofertarea lor, la nivel macro- 
onomic, prin coloanele SUPLI- 
cNTULUI săptămînal editat de 
Sista economică".

ică din motive obiective sau 
ctive s-au format stocuri de 

jduse disponibile în unitatea în 

care activați, nu întîrziați să le 
comunicați revistei noastre, care 
vor fi publicate, în vederea re
punerii lor în circuitul economic, în 
următoarele condiții :

® Listele de produse care vor 
fi remise redacției, într-un singur 
exemplar, trebuie să fie grupate 
pe următoarele grupe de produse:

STIMAȚI ABONAȚI!

1) Metale, produse din metal ; 2) 
Motoare, utilaje, scule ; 3) Piese 
de schimb, rulmenți ; 4) Construc
ții, montaj, electrotehnice ; 5) Chi
mie, hîrtie, lemn ; 6) Textile, piele, 
cauciuc ; 7) Diverse

© Potrivit condițiilor contractua
le, listele sosite la redacție pînă în 
ziua de sîmbătă, vor fi publicate 

în numărul ce apare în ziua de 
vineri a săptămînii viitoare.

® Pentru stimularea publicității 
efectuate prin intermediul SUPLI
MENTULUI „REVISTEI ECONOMI
CE” redacția percepe un tarif re
dus cu aproximativ 80% , față de 
tarifele privind reclama comer
cială ; tariful perceput este de 10 
lei pentru fiecare poziție de pro
dus ofertat, indiferent de spațiul 
pe care îl ocupă.

Apelînd la serviciile noastre pu
blicitare veți realiza :

© Valorificarea stocurilor de 
produse disponibile

® Acoperirea capacităților de 
producție de care dispuneți

® Lansarea de produse noi, 
prin informarea beneficiarilor po
tențiali

® Popularizarea profilului de 
producție al întreprinderii pe care 
o conduceți și, implicit, facilitarea 
relațiilor comerciale

ȘANTIERUL NAVAL OLTENIȚA
Str. Portului nr. 26
JUDEȚUL ILFOV

Execută plăcuțe și repere mici 
din tablă navală, grosimea 5—12 mm

Pentru relații suplimentare, telefon: 11918



ÎNTREPRINDEREA UTILAJ 
CHIMIC GAEȘTI 

Str. 13 Decembrie, 29$ 
Telefon 927-10379 
Județul Dimbovița

Întreprinderea

2 MATERIALE
DE CONSTRUCȚII 

„1 MAI" — BUCOV 
Județul Prahova

COOPERATIVA 
„KADIQPROCRES1 

BU(?1?REȘTJ 
Sir. Sf. Gheorghe Nt. 23 

Telefon: 154830

1 3

MET AlE

PRODUSE DIN METAL

0
— Țevi din cup. 0 55X3,5 kg. <562

— Bare din cup. 0 10 mm kg. 1011

— Țevi alamă 0 24X3 kg. 96

— idem 0 25X2,5 kg. 61

— idem 0 35X2 kg.99

— idem 0 60X3 kg. 110

— Tablă aluminiu 1,5X1000X2000
kg. 1000

— Cremoane îngropate buc. 91

— Indicator nivel rezervor buc. 1

— idem magnetic buc. 2

— Fir cu plumb buc. 20

— Cîrlige stîlp lemn buc. 2

— Cîrlige beton buc. 2

— Niplu oțel l/4“X100 at. buc. 9

— Mufe oțel 3/8“X100 «*•  buc. 17

— Teu oțel 3/8‘‘X100 at. buc. 14

— Mufe 0 21 buc. 100

— Indicator de nivel V 4 A 3 căi buc. 4

— Indicator de nivel V 2 A 2 căi
buc. 15

— Cablu zincat 0 12,5—6X7 kg. 465
— ----------------- 1 U ■H|,1 !> ' V »r»-r- r :**
— Lanț antiderapant 750X5 kg. 201

— idem 750X20 kg. 230

..... ", "I
— Oțel lat 'soxi kg. 1807

— idem pătrat 12X12 kg. 535

— Țeavă oțel pt. constr. 152X8 kg. 1328

— Sirmă trasă din oțel arc Arc 05
kg. 55

— idem 02 kg- 46

— Metale dure bastoane relit 0 4 06—
042 kg. 75 

r- Sirmă alamă 1/2 t 2 mm kg- 100

— idem 3 mm kg. 50
. ..........  ■ ■, ț.——

— Cond. cupru B.B. 4 mm kg. 166

— idem 3.5 mm kg. 571

— idem 3,1 mm kg. 135

— idem 3 mm kg. 218

— idem 2,5 mm kg. 73

— idem 1,2 mm kg. 38

— idem 1 mm kg. 94

— idem 6,8 mm kg. 28

— idem 0,6 rom kg. 139

— Cond- bob. email 8,3 kg- 300
. n I,. V. . ... ....... - i.r-

— idem 0,35 kg. 200

— idem 0,50 kg. 400
I .. .... ............... .. . ■ III, , ! I

— idem 0,70 kg. 490

— idem 0,80 kg. 700

— Cond. bob. email 0,90 kg. 350
.. ........ ......................    I win

— idem 0,95 kg. 200
. ^.1 .... II ! " I    

— idem 0,14 kg. 100

— idem 0,17 kg. 130

— idem 0,15 kg. 150

Rame din aluminiu TCAD buc.

— Bare trase OL 3$ 0 4 kg- 600

MOTOARE 

UTILAJE - SCULE

S

—111—
Motoare ASi — cu talpă

— ASi — 0,37 kw X 1500 t/m buc. Ș

— ASi — 0,37 kw X 3000 t/m bu,

— ASi 0,55 kw X 1000 t/m buc. 8

— ASi 0,55 kw X 1500 t/m buc. 7

— ASi 0,55 kw X 3000 t/m buc. 1

— ASi 0,75 kw X 1000 t/m buc. 4
— ASi 0.753T3000*t/m  buc. 3

— ASi 2,2 kw X 3000 t/m buc. 2

ASi 3 kw X 750 t/m buc. 2

— ASi 3 kw X 2000 t/m buc. 1
.!»>W . I.I.W .1 1 .
— ASi 4 kw X 750 t/m buc. 1

— ASi 4 kw X 3000 t/m buc. 2

— ASi 5,5 kw X 3000 t/m buc. 1

— ASi 7,5 kw X 3000 t/m buc. 1

— ASi 16 kw X 1500 t/m buc. 6

— ASi 11 kwXlOOO t/m buc. 2

— ASi 15 kw X 1000 buc. 1

— ASi 15 kwX1500 buc. 2
■ ! <  ......... ......... ................................——

— ASi 18,5 kw X 1000 buc. 1

— ASi 18.5 kwXlâOO t/m buc. 4



oare ASi .cu flanșâ .

ASi 0,37 kw X 1500 t/m buc. 4

ASi 0,37 kw X 3000 t/m buc. 1

ASi 3 kw X 1000 Vm buc. 2 
11— ......................—- ,
, ASi 4 kw X 1000 t/m buc. 1

ASi 5,5 kw X 1500 t/m buc. 2

ĂSi 7,5 kw X 3000 t/m buc. 1

ASi 11 kw X 750 t/m buc. 2

toare antiexplozive AE
... -------- ! LIII

AE 1,5 kw X 750 t/m buc. 4

AE 2,2 kw X 750 t/m buc. 1

AE 2,2 kw X 1000 t/m buc. 4

AE 3 kw X 750 t/m buc. 4

'AE 10 kw X 1000 t/m buc. 2

' AE 13 kw X 1000 t/m buc. 1

AE 17 kw X 1500 t/m buc. 3

Aoare tip Macara

M2 32 kw X 1000 t/m buc. 1

M3 7,5 kw X 1000 t/m buc. 1

AIM 3,2 kw X 1000 t/m buc. 5

ASM 3,2 kw X 1000 t/m buc. 3

AIM 25 kw X 1000 t/m buc. 3

ductoare Tip Orăștie

RSO 0 1:25 buc. 17

RSO 2 1:15 buc. 3

RSO 2 1:25 buc. 3

RSO 3 1:25 buc. 4

RSO 3 1:50 buc. 20

RSV 0 1:15 buc. 3

RSV 0 1:30 buc. 2

RSV 1 1:25 buc. 4

RSV 1 1:50 buc. 4

RSV 2 1:25 buc. 2

RSV 2 1:50 buc. 1

• RSV 3 1:25 buc. 2

h RSV 3 1:50 buc. 5

Reductoare tip Neptun Cîmpina

— 5 BII 28:1 dreapta buc. 1

— 8 13H 28:1 dreapta buc. 1

— 1 H 80X4.5 0 buc. 1

— 3 II — 610X125—1 buc. 1

— 3 II 610X125—2 buc. 1

— 3 H 770X250—3 buc. 1

— 3 CH . 485X7,1—3 buc. 3

— 2 SA 18X17/1000 —V05 buc. 1

— 3 TA 45X18,5/1500, V05 buc. 1

Burghie spiral:

— 573 0 5,3 buc. 70

— 6,1 buc. 50

— 7 buc. 200

— 7,4 buc. 50

— 8,5 buc. 50

— 9,5 buc. 80

— 10,5 buc. 220

— 12 buc. 60

— 15 buc. 30

— 19 buc. 15

— 19,5 buc. 15

574 0 3 buc. 50

— 3,1 buc. 40

— 7 buc. 90

— 7,3 buc. 40

— 7,4 buc. 70

— 7,5 buc. 30

— 7,7 buc. 35

— 8 buc. 200

— 8,1 buc. 50

— 8,4 buc. 100

— 8,5 buc. 100

— 9 buc. 70

— 9,5 buc. 50

— 9,7 buc. 40

— 10,4 buc. 60

— 10,5 buc. 60

— 10,7 buc. 34

— 11 buc. 99

— 11,2 buc. 56

— 11,5 buc. 29

— 11,7 buc. 28

— 12 buc. 60

— 12,5 buc. 155

— 13 buc. 110

— 13,2 buc. 150

— 13,5 buc. 100

— 13,7 buc. 120

— 14 buc. 65

— 14,5 buc. 200

— 14,7 buc. 63

— 15 buc. 15

— 15,5 buc. 15

— 16 buc. 54

— 16,5 buc. 25

— 17,25 buc. 12

— 17,4 buc. 25

— 18,5 buc. 80

— 575 0 7,5 buc. 100

— 8,2 buc. 30

— 8,4 buc. 120

— 9 buc. 100

— 9,2 buc. 70

— 9,5 buc. 70

— 10 buc. 100

— 12,5 buc. 50

— 13 buc. 400

— 13,5 buc. 50

— 14,25 buc. 40

— 16,25 buc. 50

— 16,5 buc. 50

— 23,25 buc. 33



— 35 buc. 40 M 45 buc. 25

— 38,5 buc. 20

Filiere :

— 1160 M 27X2 buc. 30

- M 30 buc 20

— M 33 buc. 10

— M 33X1 buc. 9

— M 33X2 buc. 10

— M 36X1.5 buc. 15

— M 36X2 buc. 20

— M 36X3 buc. 13

— M 42 buc. 62

— M 45 buc. 30

— M 48 buc. 10

— M 52 buc 10

— W 3/16“ buc. 20

— W 7/16“ buc 50

— W 3/8 buc. 20

— W 7/8 buc. 20

Tarozi:

— 1112 M 14X1.5 buc. 100

— M 20X1 buc. 16

— M 20X1,5 buc. 30

— M 30X1,5 buc. 10

— M 36 buc. 18

— M 39 buc. 15

— 1153 M 16X1,5 buc. 130

— M 24X1,5 buc. 20

— M 27 buc. 30

— M 27X2 buc. 30

— M 33 buc. 30

— M 33X2 buc. 20

— M 36 buc. 20

— M 36X2 buc. 20

— M 39X3 buc. 6

— M 42X3 buc. 25

— M 45X3 buc. 10

— M 48 buc. 20

— M 52X2 buc. 7

— 7447 M 9 buc. 30

— M 10X1,25 buc. 70

— M 12X1 buc. 30

— M 12X1,25 buc. 50

— M 12X1,5 buc. 60

— M 18X1 buc. 116

— 2769 W 5/16 buc. 30

— VV 1/2 buc. 50

— 3543 100X18° buc .12

— 100X30° buc. 5

— 3546 R 2 buc. 20

— R 3 buc. 10

— R 4 buc. 16

— R 6 buc. 18

— R 8 buc. 12

— R 20 buc. 8

CONSTRUCȚII - INSTALA]

ELECTRICE
— W 9/16 buc. 20

— W 5/8 buc. 40

— W 7/8 buc. 20

Freze :

— 578 50X50 buc. 8

— 63X63 buc. 4

— 80X80 buc. 5

— 100X100 buc. 12

— 100X125 buc. 30

— 100X160 buc. 28

— 579 50X36 buc. 20

— 3092 M 2,5 buc. 4

— M 3,75 buc. 2

— M 4,5 buc. 2

— M 5 buc. 4

— M 5 buc. 7

— M 8 buc. 6

- M 8 buc. 3

— M 10 buc. 3

M 10 buc. 4

— M 11 buc. 2

— M 14 buc. 4

— M 12 buc. 3

— 3540 R 8 buc. 5

— R 10 buc. 8

---------------------------------------------------- 1
— Bobină pi. motoare 300 kw buc. 3(

— Bloc încercai relee buc. 10

— Bandă constantă gr. 0,4X10 mm
kg. 40,110

— Buton sonerie ST 0182 buc. 42

— Contacte TCA 200 A 4032 buc. 15

— C. 63.02.20.001 (Intr. III-63A) — 
buc. 100

— idem — buc. 15

— C.40.01.02.001 (Inr. II.25A) — buc. 8!

— Capace siguranță 25A D II 2004
buc. 1000

— idem 63A D III 2005 buc. 400

— Furci sig. MPR 200A — buc. 30

— idem MPR 31 5A 2340 buc. 500

— idem MPR 400A — buc. 40

— idem MPR 630A 2350 buc. 77

— întrerupător P.T. — buc. 200

— idem de cîmp — buc. 100

— idem AE 24A 1110 buc. 9



idem cu pîrghie 350A 1340 buc. 10

Mufe panțer 0 16 — buc. 34

— Bauxită to. 5

- Bentonită măcinată to. 200

■ '■&

Mică CM 3,3 gr. 2,5 mm — buc. 50

Contactor MC 80A 3540—56 buc. 15

idem MC 100A 3550 buc. 10

idem MC 150A 3560—65 buc. 15

Presetupă — buc. 83

Papuci branșament 0 16 — buc. 177

Papuci AL 0 35 — buc. 100

idem 0 25 — buc. 80

Releu lampă monobloc 3640 buc. 14

idem R13 CA.200v 71659 buc. 80

idem R13 TCC 200v—24v 71659 
buc. 20

idem R13 CC 48v 71659 buc. 10

idem R15 220v—24v 71575 buc. 29

Soclu sig. L.F. 63A 2041 buc. 300

idem LE 25A 2031 buc. 300

idem LEI 63A 2071 buc. 600

LFI 25A 2061 buc. 500

«Țț idem LS 25A — buc. 200

idem LFI 100A 2080 buc. 150

Mică mătase 0,1—3ă25 — kg. 18,95

Țeavă PVC 0 50 ml. 84

idem 0 75 ml. 70

Cutii terminale 6 Kw buc. 5

- -
idem 15 Kw buc. 5

- idem pt. exterior 6 Kw buc. 8

i.
■? Cutie cdă. cu întrerupător buc. 4

Mufă cuplaj compresor Reșița 
buc. 730

întrerupător AE 63A 1060 buc. 19

idem 63A 1050 buc. 7

Argilă măcinată to. 250

Aluminiu Bloc — A5 ta. 5

Aliaj — ATSI 12 to. 1

— Magneziu metalic to. 0,5

— Silicomangan 90% ta. 4

— Feromangan 79% to. 5

— Cărămidă Șamotă N7 to. 10

— idem NI to. 10

— idem Pană scurtă PS2 to. 3

— idem silică UG 3 to. 3

— idem UG 4 to. 3

— idem EB 2 to. 3

— idem magnezită 2q50 to. 10

— Becuri auto 6 V-3 W B.9
buc. 133.000

— Tub flexibil PVC 10 mm m. 30.000

— idem 8 mm m. 7.000

— idem 12—14 mm m. 4.000

— Conductori TLY 19X0,23 m 60.000

— idem 7X0,32 m 60.000

— idem Cu FY 1 mm m 40.000

— Bară durai 0 45 mm kg. 70

— Magneți închizător mobilă 
buc. 51.460

— idem difuzor buc. 346

— idem microfon buc. 720

— Papuci cablu 4 mm buc. 4.000

— idem 5 mm buc. 5.000

— idem 8 mm buc. 5.000

— Trepiezi din fontă microfon kg. 71

— Tub PVC flexibil 0 3 mm m 8.000

— idem 0 4 mm m 7.000

— Conectori bachelită 4—6 mm 
m 37.000

— Cupru fosforos to. 0,1

— Cositor pur 99% to. 1

— Fontă veche FANI to. 100

— idem 16 mm m 14.000

TEXTILE -

PIEI E - CAUCIUC

— Salopete din doc 48 buc. 235

— idem 56 buc. 40

— idem 50—52 buc. 80

— idem 54—56 buc. 50

PIESE DE SCHIMBRUHV.ENJI

Rulmenți :
— 6012 buc. 10

— 6013 buc. 10

— 6016 buc. 15

— 6018 buc. 25

— 6020 buc. 25

— 6E24 buc. 4

— 6200 buc. 140

— 6210 buc. 100

— 6212 buc. 50

— 6214 buc. 100

— 6215 buc. 60

— 6216 buc. 40

— 6217 buc. 15

— 6220 buc. 18

— 6221 buc. 25

— 6222 buc. 10

— 6224 buc. 10

— 6200 ZZ buc. 100

■>



— 6305 buc. 100 — 1217 K buc. 7 — 2212 K buc. 16

— 6309 buc. 80 — 1303 buc. 40 — 2213 K buc. 52

— 6311 buc. 58 — 1304 buc. 50 — 2216 K buc. 25

— 6313 buc. 80 — 1305 buc. 55 — 2218 K buc. 20

— 6314 buc. 10 — 1306 buc. 30 — 2303 buc. 20

— 6315 buc. 30 — 1309 buc. 10 — 2304 buc. 18

— 6320 buc. 10 — 1310 buc. 60 — 2306 buc. 20

— 6320 buc. 10 — 1311 buc. 35 — 2307 buc. 40

— 6322 buc. 10 — 1313 buc. 20 — 2308 buc. 20

— 6405 buc. 50 — 1314 buc. 6 — 2309 buc. 18

— 6407 buc. 70 — 1315 buc. 5 — 2310 buc. 24

— 6408 buc. 60 — 1316 buc. 24 — 2311 buc. 10

— 6409 buc. 90 — 1318 buc. 12 — 2309 Km buc. 21

— 6410 buc. 10 — 1305 K buc. 30 — 2310 K buc. 25

— 6411 buc. 20 — 1306 K buc. 30 — 2311 K buc. 29

— 6412 buc. 10 — 1307 K buc. 10 — NU 206 buc. 30

— 16003 buc. 30 — 1309 K buc. 26 — NU 207 buc. 10

— 16006 buc. 80 — 1310 K buc. 28 — NU 209 buc. 20

— 16007 buc. 40 — 1310 K buc. 10 — NU 211 buc. 20

— 16010 buc. 40 — 1311 K buc. 35 — NU 212 buc. 40

— 16011 buc. 40 — 1313 K buc. 10 — NU 218 buc. 7

— 16013 buc. 70 — 2203 buc. 20 — NU 220 buc. 10

— 1204 buc. 30 — 2204 buc. 40 — NU 222 buc. 8

— 1205 buc. 20 — 2206 buc. 37 - NU 224 buc. 5

— 1206 buc. 50 — 2208 buc. 30 — NU 2216 buc. 25

— 1208 buc. 80 — 2209 buc. 40 — NU 2218 buc. 24

— 1209 buc. 40
— 2211 buc. 10

— 2211 buc. 28

— 2212 buc. 26

— NU 2220 buc. 38

— 1211 buc. 30 — NU 2222 buc. 13

— 1212 buc. 40 NU 2224 buc. 5

— 1216 buc. 20 — NU 310 buc. 60

— 1218 buc. 10 — 2213 buc. 20 — NU 311 buc. 20

— 1205 K buc. 30 — 2214 buc. 6 — NU 312 buc. 40
— 1206 K buc. 27 — 2215 buc. 25 — NU 318 buc. 14

— 1207 K buc. 20 — 2216 buc. 10 — NU 322 Na buc. 14

— 1208 K buc. 20 — 2206 K buc. 10 — NU 2305 buc. 30

— 1210 K buc. 20 - 2207 K buc. 18 - NU 2307 buc. 30

— 1213 K buc. 10 — 2210 K buc. 10 — NU 2308 buc. 20

— 1215 K buc. 20 — 2211 K buc. 40



OFERTE......... .............      e»i

TO 23R0 buc. 10 X — 51124 buc. 30 — 51224 buc. 7
«J 2312 buc. 30 — 51132 buc. 5 — 51228 buc. 3
fU 2313 buc. 30 — 51144 buc. 3 — 51236 buc. 1
W 2316 buc. 40 \ — 51201 buc. 50 — 51244 buc. 2
W 2318 buc. 15 — 51202 buc. 50 — 51305 buc. 10
NN 3008 K buc. 15 — 51203 buc. 100 — 51308 buc. 30
NN 3011 K buc. 25 — 51204 buc. 30 — 51309 bue. 35
NN 3012 K buc. 10 — 51207 buc. 55 — 51310 buc. 35
NN 3014 K buc 15 — 51209 buc. 20 — 51311 buc. 38
NN 3015 K buc. 30 — 51210 buc. 34 — 51312 buc. 30
NN 3016 K buc. 50 — 51211 buc. 30 — 51313 bue. 10
NN 3017 K buc. 26 — 51212 buc. 30 — 52306 buc. 10
NN 3026 K buc. 20 — 51213 buc. 10 — 704904 buc. 30
32205 buc. 10 — 51214 buc. 10 — 804704 bUc. 150
22210 buc. 15 -t- 51216 buc. 58 — 917901 buc. 58
22312 K buc. 60 — 51217 buc. 10 — 91100# bac. 33
22318 K buc. 25 — 51218 buc. 10 — 704102 buc. 41
23324 K buc. 4
23022 buc. 10
4209 buc. 50
1209 B buc. 20
1210 B buc. 80
1211 B buc. 56
1216 B buc. 41
7307 B buc. 40
3200 buc. 20
3212 buc. 30
30206 buc. 100
30211 buc. 30
30212 buc. 50
30213 buc. 30
30214 buc. 40
30302 buc. 40
30311 buc. 20
30312 buc. 70
30318 buc. 35
32207 buc. 20
32211 buc. 30
32213 buc. 60
32214 buc. 40
32216 buc. 45
32307 buc. 60
32309 bue. 30
32310 buc. 30
32312 buc. 30
32312 buc. 30
32313 buc. 50
32314 buc. 20
31310 buc. 20
51109 buc. 40
51110 buc. 30
51111 buc. 70
51115 buc. 40

• 51116 buc. 20
■ 51217 buc. 25
- 51118 buc. 42
■ 511?o buc. 20
- 51122 bue. 24

In a t e n f i n cititorilor!
Pentru ca revista noastră sâ tie accesibilă unu* număr cit mai mare 

de cititori — elevi, studenți. cursant! ai tuturor formelor do învățămint politic 

ți profesional —, pentru anul 1*77 pot fi încheiate abonamente speciale,
■ »ii i- i i. !i i i.««■»»  ................. iR..ețe1 i e*" '‘^»lSi**11' .. .................... . i. i——,»■■■ ■■■■»■» i■ i n» nmw—■■ ■ ■■ i»

la prețul de *1 lei, ineepind eu 1 aprilie 1*77.

(adresa tenifltu a abonatului)

Către

„REVISTA ECONOMIA*

BUCUREȘTI 22 CALEA DOROBANflLOR 23 cod 71131

Prin mandatul poștal din ziua d» . . < , . .v-am expediat suma de
.... lei, în contul ISIAP (întreprinderea de stat pentru imprimate șl ad

ministrarea publicațiilor. Piață Sainteil 1) nr 645 t30 152. BNRSR. Filiala 
Sector 7, București, reprezentind un abonament a 98 lei la „Revista eco
nomică' și . . , lei centru Următoarele cărți (o 20 lei exemplarul)*  t

• Raporturile de muncă, volumul III.

• Răspunderea in Comerțul internațional

• Corespondență comercială internațională (ip limbile : română, engle
ză, franceză, germană, rusă, spaniolă),

• Gestionarea și controlul valorilor materiale și bănești.

o Administrarea imobilelor.

o Cartea cooperativei agricole de producție, volumul II.

(temnitwa ib&netului)

* Titlurile la ea. re nu doriți sâ vă abonați urmează să fie anulate 
printr-o linie vizibilă.



CONTRACT ECONOMIC

REDISTRIBUIREA 
UNOR RESURSE MATERIALEPrin art. 3 din HCM nr. 1270/1975 s-a prevăzut în sarcina coordonatorilor de balanțe, obligativitatea emiterii repartițiilor pentru toate produsele care fac parte din competența lor, conform nomenclatorului aprobat. Totodată, s-a reamintit interdicția furnizării acestei categorii de produse fără ca unitățile socialiste furnizoare, respectiv beneficiare, să fie în posesia unor repartiții corespunzătoare. Deci, în cadrul relației specifice contract economic — repartiție, acesteia din urmă îi revine rolul hotărîtor, constituind, pentru categoria de produse la care ne referim, suportul indispensabil pentru valabilitatea contractului și a operațiunii juridice săvîrșite prin executarea și primirea prestației.Cerințe ale economiei naționale determină, în unele cazuri, necesitatea modificării operative a repartizării resurselor între beneficiari. Este vorba de schimbări în structura producției, de realizarea unor sarcini de plan prin cooperare, de reintroducerea în circuitul economic a stocurilor fără mișcare sau cu mișcare lentă, de soluționarea unor probleme urgente, prioritare, care condiționează îndeplinirea unor sarcini.Astfel, de pildă, în cazul produselor care se execută în cooperare cu materia primă pusă la dispoziție de către unitatea beneficiară, se practică în mod curent procedeul ca produsele ce constituie materia primă să circule direct între producătorul lor și unitatea executantă, deși repartiția a fost emisă pe seama unității beneficiare, înscrierea unor stipulații corespunzătoare în cele două contracte cu privire la modalitatea efectuării livrării și a plății prețului (direct între unitatea producătoare a materiei prime și unitatea care o folosește în procesul de producție) produce efecte pozitive simplificînd raporturile dintre părți în așa fel îneît materia primă ajunge direct la unitatea care o folosește în 

producție, iar plata prețului se efectuează, de asemenea, fără întîrziere.Un asemenea procedeu nu constituie o încălcare a metodologiei de încheiere și executare a contractelor economice, după cum și în cazul cedării-pre- luării de lucrări de construcții-montaj, unitatea care preia executarea lucrărilor devine beneficiarul materialelor și produselor contractate de unitatea ce- dentă în vederea executării lucrărilor respective.Un alt caz de redistribuire de produse, fără modificarea repartiției de către coordonator, se realizează din stocurile existente sau prin cedare de cotă, cu aprobarea titularului de plan sau a centralei, respectiv unităților a- similate acesteia, în cazul în care ambele unități socialiste (cea care cedează și cea care beneficiază de cota cedată) sînt în subordinea nemijlocită 
a organului de la care emană aprobarea.Problema emiterii sau modificării repartițiilor nu se pune nici în cazul valorificării stocurilor fără mișcare sau cu mișcare lentă. Asemenea stocuri se valorifică de către deținători fie direct, fie prin bazele județene de a- provizionare tehnico-materială și a municipiului București, în cazul materialelor de uz general sau prin bazele departamentale specializate, în cazul materialelor specifice.în sfîrșit, pentru aprovizionarea operativă a unităților socialiste care beneficiază de cantități mici de materiale și produse, s-a adoptat sistemul ca a- ceste unități socialiste să fie prevăzute în balanțele materiale la poziția „diverși ce se aprovizionează prin Ministerul Aprovizionării11. în cadrul acestui sistem, repartițiile se emit pe seama bazelor de aprovizionare tehnico- materială județene și a municipiului București. Aceste baze livrează respectivele produse și materiale unităților beneficiare în executarea comenzilor emise sau a contractelor încheiate fără ca la baza acestor ecte juridice să existe repartiție emisă pe. seama unităților beneficiare.

I. ICZKOVITS

DESPRE EFECTELE UNEI COME' 
ASIMILATE CONTRACTULUIEste îndeobște cunoscut că în ti art. 3 alin, final din Legea nr. 71/J comanda urmată de acceptare sau a cutare înseamnă contract încheiat, i această materie s-a scris mult în 1' ratura de specialitate și există o bopB practică arbitrală. Și totuși. în actp tatea zilnică a unităților economice cialiste — mai ales a celor ce faba în mod precumpănitor produse ne puse repartițiilor și extraselor de bal ță ori care se aprovizionează în ma | ritate tot cu astfel de materii pri ■ — apar unele aspecte inedite asu ■ cărora compartimentele funcționale amintitele unități nu sînt pe dep lămurite. Drept urmare, cele de r jos au ca primă destinație compai' mentele de aprovizionare, desfacere; financiar.O livrare pe bază de comandă mată de acceptare sau executare țs mește — prin efectul legii — caracji rul unui contract economic. Și — p> consecință — produce toate efect, unui asemenea contract.Astfel, părțile își datorează pent, tăți sau daune nu numai pentru ne deplinirea sau îndeplinirea cu întîr, ere a obligațiilor uzuale și primordia cum ar fi plata prețului produselor 9 netrimiterea certificatelor de călită buletinelor de analiză etc. Confer du-i-se caracter contractual, o livra efectuată pe bază de comandă (în cc dițiile legii) va produce toate efectg imediate sau mai îndepărtate ca cum între părți ar exista un contr^ economic.Drept consecință :— ambele părți datorează toate fi nalitățile prevăzute de H.C.M. nr. 3l 1970, în cazul cînd au încălcat oblia țiile sancționate de acest act norm tiv. Astfel în cazul unei confirmări r comandă beneficiarul se poate expu la plata de penalități dacă nu pu în termen la dispoziție specificații ambalajele, ori refuză nejustificat plată prețul produselor etc. De asern nea, furnizorul este susceptibil de pl ta . penalităților dacă nu livrează ' termenul specificat în comanda confi 



i ori dacă nu marchează, nu ștan- . J, nu etichetează, nu trimite acteleIvrare ce trebuie să însoțească do- . fentele de transport, încasează și e din eroare încă odată prețul uselor livrate, nu plătește în ter- ' cota parte din valoarea ambalaje- restituite de beneficiar etc; fie- H parte este datoare a acoperi pagu- I pricinuite celeilalte prin neexe- area sau executarea cu întîrziere a jațiilor ce-i revin în calitate de iizor sau beneficiar..
J. COSTIN■ 1

DOMERȚ EXTERIOR

(IȚELE OBLIGAȚIILOR PĂRȚI- 
l IN CONTRACTUL ECONOMIC 
HEIAT ÎN VEDEREA REALIZĂ
RII SARCINILOR DE EXPORT■.eglementînd efectele pe care le Muc contractele, Codul civil preve-— în art. 970 — că acestea „obli- |nu numai la ceea ce este expres-însele, dar la toate urmările ce itatea, obiceiul sau legea dă obli- |ei, după natura sa“.lentru a desprinde obligațiile care în unităților socialiste în temeiul Stractelor economice pe care le în- |ie, nu este nevoie să recurgem la ful citat. L-am reprodus totuși, |tru a învedera că nici în dome- |1 altor relații juridice decît cele Itre unitățile socialiste, obligațiile aților nu se socotesc limitate la ceea I s-a stipulat expres în cuprinsul Itractului. Cu atît mai mult, în ca- ' raporturilor dintre unitățile socia- e stabilite în baza și în vederea leplinirii sarcinilor de plan, rapor- 4 reglementate de normele legisla- 1 economice, obligațiile părților nu l fi mărginite la ceea ce le incum- ; potrivit stipulațiilor contractuale jrese.Vceastă concluzie se impune cu și ii multă vigoare în sfera raporturi- • contractuale privind livrarea pro- selor destinate exportului, întrucît itățile socialiste sînt obligate să nu ecupețească nici un efort în vede

rea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de export și să facă totul pentru a preîntîmpina daunele pe care le suferă, în ultima instanță, economia națională prin neexecutarea conformă a contractelor încheiate cu partenerii străini și prin nevalorificarea în termen a unor drepturi patrimoniale. O- bligațiile la care ne referim privesc, în egală măsură, atît unitatea producătoare de mărfuri destinate exportului cît și unitatea cu atribuții de comerț exterior.în cadrul unui litigiu, de pildă, s-a pus problema că întîrzierea în executarea contractului de transport a contribuit la primirea produselor în stare depreciată de către beneficiarul străin. Deci, partea îndreptățită trebuia să îndeplinească în termen acele acte juridice de care este condiționată obținerea despăgubirilor din partea cărăușului.în conformitate cu art. 46 din Convenția CIM — aplicabilă în cauză — primirea mărfii de către cel îndreptățit stinge orice acțiuni izvorîte din contractul de transport pentru depășirea termenului de executare a contractului de transport.Potrivit aceluiași articol, acțiunea nu se stinge totuși dacă s-a făcut re- clamație pentru depășirea termenului de executare a contractului de transport în termen de cel mult 60 zile, fără a socoti ziua în care cel îndreptățit a primit marfa.în speță, unitatea producătoare nu putea exercita dreptul de reclamație împotriva cărăușului. întrucît nu a figurat ca parte în contractul de transport în trafic internațional, această calitate revenind unității cu atribuții de comerț exterior, ca expeditor și beneficiarului străin. ca destinatar.în această situație, așa cum s-a reținut prin Decizia primului arbitru de stat nr. 2381/1976, unitatea cu atribuții de comerț exterior comisionară cunos- cînd că s-a depășit termenul de executare a contractului de transport, trebuia să ia măsurile și să îndeplinească actele juridice necesare reclamării în- tîrzierii în executare la cărăuș și acționării acestuia.Astfel „în cazul în care dreptul la acțiune aparținea destinatarului străin, trebuia să facă toate demersurile să obțină de la acesta cesiune, ca în 

termenul de 60 zile de Ia primirea mărfii să se facă reclamație pentru a nu se stinge dreptul, astfel cum s-a relevat mai sus.în ipoteza în care acțiunea aparținea unității sale, era obligată fie a acționa cărăușul în termen, fie a face cesiunea în așa fel încît să poată fi recuperată paguba de la cărăuș în cazul în care deprecierea ar fi imputabilă acestuia.Or, nerespectarea acestor obligații..^ atrage răspunderea sa și sub acest raport pentru paguba produsăDin cele expuse rezultă că îndatori- nie unităților cu atribuții de comerț exterior nu se limitează la obligațiile expres prevăzute în contractele înche- iate cu întreprinderile producătoare de mărfuri destinate exportului iar neîn- deplinirea acestor îndatoriri poate a- vea ca urmare angajarea răspunderii patrimoniale a unității în culpă.
H. MATEI

EXPERTIZE
contabile: și tehnice

DIN NOU DESPRE EXPERTUL 
CONTABIL RECOMANDAT DE 

PARTE
-NOTA publicată la rubrica EXPERTIZE a numărului 47 din 26 noiembrie 1976 al Suplimentului la Revista economică („Expertul recomandat d.e parte" semnată de Gr. Olănescu) o- bligă la unele observații.Astfel, în cazul expertizelor contabile, atunci cînd sînt numiți concomitent în aceeași cauză mai mulți ex- perți contabili, temeiurile întocmirii 

în comun a unui singur raport scris 
de expertiză sînt, în primul rînd. dis
pozițiile art. 122 alin. 2 din Codul de 
procedură penală („Cînd sînt mai mulți experți se întocmește un singur raport de expertiză. Dacă sînt deosebiri de păreri, opiniile separate sîht 



consemnate în cuprinsul raportului 
sau într-o anexă"), respectiv ale art. 
210 din Codul de procedură civilă („Cînd sînt mai mulți experți cu păreri deosebite lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia").

De asemenea, în cazul expertizelor 
contabile, oricare din experții care 
participă Ia efectuarea lucrării, deci 
și cei recomandați de părți, sînt nu
miți de organul care a dispus expertiza, situație care, pentru cauzele penale rezultă nemijlocit din prevederile art. 120 alin. 3 din Codul de procedură penală („Părțile mai sînt încu- noștiințate că au dreptul să ceară numirea și a cite unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei").Din cele de mai sus, rezultă că la numirea experților recomandați de părți organul care a dispus expertiza asigură și pentru aceștia îndepli» ni rea dispozițiilor referitoare la eX» perți: privind compatibilitatea, prevăzute la art. 54 cțin Codul de procedură penală, respectiv art. 204 și 27 din Codul de procedură civilă ; privind dreptul de a efectua expertize contabile, inclusiv a restricțiilor stabilite de Ministerul Finanțelor (în a- fara celei referitoare la competența teritorială, prevăzute de art. 15, 16 alin. 1, 24 lit. b din Decretul 79/1971); calitatea de expert contabil; competență în ramură respectivă ; inexistența vreunei sancțiuni de suspendare a drepturilor de expert în curs de executare ; încadrarea în plafonul perioadei respective privind dreptul de efectuare a expertizelor; neangajare aceleiași persoane concomitent în mai multe lucrări care să afecteze calitatea acestora ; interdicțiile de a efectua expertize pe timpul cît ocupă a- n'*mite  funcții sau au ocupat anumite runGții avînd tangență cu unitatea e- ventual parte în cauză, conform celor Stabilite de M. F.Cu privire la posibile erori a organului în drept, prin aceea că „admite proba efectuării unei exptertize, de către un expert recomandat de parte, fără ca în acel dosar să fie și un expert numit", trebuie precizat că soluția preconizată „biroul de experti
ze nu poate aviza expertiza prezentată de expertul recomandat de par

te", este o soluție-limită, la a cărei aplicare s-ar ajunge numai după ce se produc, în continuarea primei erori și alte nerespectări ale reglementărilor legale privind expertiza contabilă și s-ar consemna o atitudine pasivă, de principiu, a administrației financiare — compartimentul expertize contabile și tehnice. într-adevăr, situația poate fi sesizată și deci se poate învedera necesitatea măsurilor de îndreptare a erorii — și acestea pot fi luate — fără să fie necesar să se ajungă pentru aceasta pînă la momentul depunerii raportului de expertiză, deoarece cu mult înainte de această dată, organul în drept să dispună expertiza trebuie să ia legătura, pentru informare, cu administrația financiară — compartimentul expertize contabile și tehnice, în vederea asigurării respectării prevederilor art. 15 alin. 2 și art. 24 lit. b din Decretul nr. 79/1971 ; organul în drept să dispună expertiza trebuie să comunice administrației financiare — compartimentul expertize contabile și tehnice numele expertului numit, potrivit art.14 alin. 1 din Decretul nr. 79/1971 ; administrația financiară — compartimentul expertize contabile și tehnice trebuie să urmărească efectuarea la timp a expertizelor contabile dispuse, potrivit prevederilor art. 5 lit. d din Decretul nr. 79/1971 ; expertul contabil recomandat de parte și numit de instanță, ia cunoștință înainte de începerea lucrării, de condițiile numirii sale neconform normelor privind expertiza contabilă.Așadar, în Cazul erorii de a se dispune o expertiză contabilă care să fie efectuată numai de către un. expert numit pe baza recomandării părții, prima (și nicidecum unica) soluție nu este neavizarea raportului de către administrația financiară — compartimentul expertize contabile și tehnice, ci, semnalarea, de către această instituție și de către expertul respectiv, către organul cafe a dispus lucrarea, a situației, în vederea rectificării ei în forma prevăzută de dispozițiile legale.
Alexandru MATEI

FINANCIAR

CU PRIVIRE LA VERIFICĂRI 
GESTIUNII ASOCIAȚIILOR 

DE LOCATARIDezvoltarea fondului de locil creează probleme privind modul administrare și de stabilire a co‘ de cheltuieli de întreținere care mează să se suporte de fiecare 1 tat principal, în funcție de supra pe care o deține și de numărul persoane.Pentru decontarea facturilor in duse de furnizorii prestărilor de vicii pentru asociațiile de locatari baza art. 5 din Statutul tip al ase ției locatarilor aprobat piîn H.< nr. 1678/1969 acestea își pot cons' fonduri de rulment prin contrib tuturor locatarilor principali.Mărimea fondului de rulment reVine pentru acoperit de fiecare catar principal, este în raport de ci tuielile de întreținere pe o lună ș rămîne proprietatea locatarului, i în caz de plecare din imobil, își ț te retrage fondul de rulment, cu o. dițîa să nu aibă restanțe de p . pentru cheltuielile de întreținere.Putem spune că fondul de rulm. constituie mijloacele circulante, c se pun la dispoziție, de locatarii pi cipali, asociației de locatari, care i. obligată să le utilizeze numai în s pul în care au fost create și să ■ justifice existența în orice momenJustificarea existenței fondului. rulment se face de către împutern tul asociației de locatari, cu ocazia rificârii gestiunii, de către comisia î cenzori aleasă de adunarea locatariPotrivit art. 26 din statutul asoc ției locatarilor aprobat prin HCM 1678/1969 verificarea gestiunii as oi ției dă locatari, trebuie să se facă puțin o dată la 3 luni.In afara verificării tuturor acte de plată sub aspectul legalității și aprobării dată de președintele asoc ției de locatari, pentru angaja, cheltuielii, problemă care este



importanță și incumbă răspun- materială a celor care produc plătesc asemenea cheltuieli, deo- 1 de importantă este și problema cării integrității fondului de rul- , la data respectivă."ificarea existenței fondului de ent, se face prin compararea a- ■Șa cu: lista cheltuielilor de intere neîncasată de la locatari; |1 de casă existent; disponibilul ** contul CEC; alte cheltuieli efec- și neintroduse în listele de( remarcat, că toate aceste ele- :e care justifică fondul de rul- | constituit, trebuie să fie stabi- cu exactitate, la data pentru care iectuează controlul.id totalul elementelor justifica- este mai mic decît fondul de rul- ; constituit, diferența este consi- tă minus și poate fi cauzată fie . efectuarea unor cheltuieli, fără a icluse în listele de plată, de efec- ea unor cheltuieli fără îndeplini- : condițiilor legale, sau de neînre- area tuturor sumelor încasate.
Grigore OLANESCU

TRANSPORT

’ TODOLOGIA DE CALCUL A 
?ACITAȚII de încarcare-des- 
SCARE A FRONTURILOR LINII- 
t INDUSTRIALE ȘI A DEPOZI- 
.OR PENTRU MĂRFURILE CARE 

TRANSPORTA PE CALEA FERATA(rin H.C.M. nr. 425 din 8 mai 1975, ' aprobat programul de măsuri pen- îmbunătățirea utilizării mijloace- de transport feroviare, auto și pe.cest program cuprinde prevederi ’ îritoare la executarea transporturi- feroviare, rutiere și pe apă pe bază contracte economice anuale de 'stații de transport.‘(Contractele economice anuale de dsport au la bază contractele de ■are dintre furnizori și beneficiari itru trafic intern, planul de export

import pentru traficul de export-import și convențiile internaționale pentru transporturile în tranzit.Contractele de transport feroviare se vor încheia cu respectarea calculelor prealabile de optimizare a transporturilor supuse optimizării, iar la încheierea contractelor de livrare se va ține seama și de capacitatea de în- cărcare-descărcare a fronturilor liniilor industriale și a depozitelor pentru mărfurile care se transportă pe calea ferată.Se constată astfel că, spre deosebire de trecut — cînd raporturile născute din contractele de transport erau independente de raporturile existente între expeditori și beneficiari —, în prezent, contractele de transport au la bază tocmai contractele de livrare, lucru firesc, avînd în vedere că transportul este o continuare a procesului de producție în sfera circulației, iar contractul de livrare trebuie să țină seama de posibilitățile de încărcare- descărcare a fronturilor liniilor industriale și a depozitelor pentru mărfuri care se transportă pe calea ferată, pentru a se putea evita astfel eventuale blocări ale acestora și deci o perturbare atît a transporturilor, cît și a posibilităților de livrare.în acest scop și în vederea încadrării cererilor de transport anuale și lunare în capacitățile de încărcare- descărcare ale liniilor industriale, precum și verificarea datelor respective cu ajutorul calculatorului electronic, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor a dat — avînd în vedere „Programul de măsuri pentru îmbunătățirea mijloacelor de transport feroviare" elaborat de Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale și cu acordul ministerelor economice interesate — ordinul nr. 2088 din 13 XII 1976, care s-a publicat în Buletinul Comercial C.F.R. nr. 9/1976.Acest ordin aprobă metodologia de calcul a capacității de încărcare-des- cărcare a fronturilor liniilor industriale și depozitelor de mărfuri.Menționăm că aceeași metodologie se aplică și liniilor de încărcare-des- cărcare din dotarea unităților M.T.Tc.Prin acest ordin s-a dat dispoziții regionalelor de cale ferată, ca împreu

nă cu beneficiarii de transporturi să stabilească pînă la 31 III 1977 următoarele elemente :—numărul curent al frontului de încărcare-descărcare ;— denumirea mărfii ce se încarcă și poziția tarifară a acesteia, precum și capacitatea zilnică de încărcare;— aceleași elemente pentru mărfuri ce se descarcă;— capacitatea zilnică a frontului respectiv.Verificarea încadrării cererilor de transport în capacitatea de încărcare- descărcare cu ajutorul calculatorului electronic se va face treptat începînd cu întreprinderile care provoacă imobilizări de vagoane la încărcare sau descărcare.Aceste elemente urmează a se stabili pe baza metodologiei de calcul a capacității de încărcare-descărcare a liniilor industriale, precum și a metodologiei de calcul a capacității depozitelor de materi prime, materiale și produse finite transportate pe calea ferată, care sînt prevăzute în anexele la ordin.Se definesc totodată noțiunile de capacitate de încărcare-descărcare a unei linii industriale, front de încărcare- descărcare, durata unei reprize și modul lor de calcul, precum și unele situații particulare diferite.Vom spicui numai noțiunile mai importante și anume :Prin capacitate de încărcare-descărcare a unei linii industriale se înțelege numărul maxim de vagoane convenționale, respectiv tonajul maxim de mărfuri, ce se pot încărca-descărca în 24 ore.Prin front de încărcare-descărcare se înțelege acea lungime a liniei industriale, pe care terenul, construcțiile și instalațiile situate în lungul ei permit efectuarea operațiunilor de încărcare-descărcare, pentru întregul grup de vagoane introduse deodată, într-un timp total, mai mic sau cel mult egal cu termenul tarifar. Diferitele instalații de încărcare-descărcare, care participă la operația respectivă trebuie să aibă corelate capacitățile de încărcare-descărcare ; în caz contrar se va lua în calcul capacitatea cea mai mică.



Prin durata unei reprize de încăr- care-descărcare se înțelege timpul în care se încarcă-descarcă vagoanele ce încap deodată la frontul de încărcare- descărcare. Aceasta trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu termenul tarifar corespunzător felului mărfurilor și al vagoanelor, la care se adaugă timpul necesar pentru introducerea și scoaterea vagoanelor, la și de la frontul respectiv.
Lucian THEODORU

ASIGURĂRI

ASIGURAREA FACULTATIVA DE 
RĂSPUNDERE CIVILA LEGALĂîn temeiul condițiilor speciale nr. 16/1972, organizațiile socialiste de stat de subordonare locală pot încheia asigurarea facultativă de răspundere civilă legală.în baza acestei asigurări Administrația Asigurărilor de Stat acordă despăgubiri pentru : a) sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de desdăunare și cheltuieli de judecată pentru prejudicii de care răspunde în baza legii, față de terțe persoane păgubite ca urmare a vătămării corporale sau decesului, precum și a avarierii ori distrugerii unor bunuri ; b) cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare.Se acordă despăgubiri și în cazurile în care pagubele pricinuite ca urmare a vătămării corporale sau decesului, precum și a avarierii ori distrugerii unor bunuri, s-au produs din culpa prepușilor asiguratului sau a persoanelor pentru care asiguratul răspunde potrivit legii.Sumele la care se face asigurarea, pentru unul și același accident, indiferent de numărul accidentelor pe toată perioada asigurării, se stabilesc, conform cererii asiguratului, în limitele prevăzute în condițiile speciale de asigurare, pentru următoarele cazuri : a) o sumă maximă pentru fiecare persoană accidentată ; b) o sumă maximă pentru pagube produse tuturor bunurilor avariate sau distruse.

Despăgubirile se stabilesc pe baza înțelegerii dintre părți, ori prin hotă- rîre judecătorească, arbitrală, sau a unei comisii de judecată, pronunțate, conform legii, în R.S. România.înțelegerea se poate face între asigurat și persoanele păgubite, cu privire la pretențiile acestora, cu acordul ADAS.Stabilirea despăgubirilor pe baza înțelegerii dintre părți, cu acordul ADAS, se face în toate cazurile în care din actele încheiate de organele de cercetare și din înștiințarea asiguratului rezultă cu certitudine răspunderea civilă a asiguratului în producerea pagubei și persoana păgubită face dovada prejudiciului material suferit.Despăgubirea se stabilește în limita sumei asigurate prevăzută pentru persoane sau pentru bunuri în contractul de asigurare. în cazul pagubelor produse bunurilor, despăgubirea nu poate depăși nici valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.Dacă prin hotărîrea judecătorească se stabilește că despăgubirea datorată de asigurat persoanei păgubite să fie plătită sub formă de prestații bănești periodice (pensie de întreținere), a- tunci și despăgubirea datorată de ADAS se plătește sub această formă.Administrația Asigurărilor de Stat plătește despăgubirea nemijlocit celui păgubit — înștiințînd despre aceasta, în scris, asiguratul —, în măsura în care cel păgubit nu a fost despăgubit de asigurat.Despăgubirea se poate plăti și asiguratului în cazul în care acesta dovedește că a despăgubit pe cel păgubit, cu condiția ca aceasta să fie justificată și recunoscută de ADAS.Prin plata despăgubirii pe bază de înțelegere sau prin hotărîre judecătorească definitivă, se sting orice pretenții ale persoanelor păgubite pentru prejudiciul material cauzat prin accidentul respectiv, față de asigurat, respectiv ale asiguratului față de ADAS.Nu formează obiectul acestei asigurări pretențiile de despăgubiri formulate în legătură cu obligațiile asiguratului față de terți izvorîte dintr-un contract (de închiriere, împrumut, depozit. muncă, prestări de servicii, furnizare etc.), sau pentru pierderi, sustrageri sau avarieri ori distrugeri de 

obiecte aflate în păstrarea asig. lui sau care au fost predate de _ persoane asiguratului spre păli reparare, prelucrare, curățare, v< | expediere sau întrebuințare, cu I fără chirie, precum și pretenții £ despăgubiri pentru avarieri sau trugeri la bunuri care, fiind vîi I nu au fost predate încă.
G. NICO

AGRICULTURĂ

UNELE ASPECTE PRIVIND RE 
ȚIA PRODUSELOR AGROZOO 
NICE, LIVRATE DE COOPEI 
VELE AGRICOLE DE PRODU 
SAU ASOCIAȚIILE ECONO 

INTERCOOPERATISTELegea contractelor economice si nicește regula că produsele contre • se livrează pe bază de recepție, titativă și calitativă, ale cărei mc. tați se stabilesc prin acordul pă. contractante, cu respectarea dis țiilor legale (art. 14), precum ș predarea produselor constituie pi pala modalitate de trecere a ace în propietatea sau administrarea*  rectă a beneficiarei, împreună cu curile (art. 16 lit. a și alin, ui în consecință, din punct de v< juridic, recepția produselor im 
actul prin care se constată îndepli', 
prestației contractuale de către fi 
zoare, ca urmare a stabilirii exist și a individualizării produselor, stînd în confirmarea cantității șr litățif acestora, iar prin predarea- luarea lor, determină data ieșirii patrimoniul furnizoarei și a intrăr cel al beneficiarei, care preia a - și riscurile, odată cu nașterea ob ției corelative de plată a prețului clusiv celelalte drepturi aferente), și cu îndreptățirea de a fi garar pentru calitatea prestației, în rapor deficiențele ce n-au putut fi sesi la recepție (art. 15 ; de asemenea, 23 al Legii nr. 2 din 28 martie I privind asigurarea și controlul caii produselor).



Blind de la aceste principii, con
ți' l-model pentru furnizarea produ- 

agrozootehnice de către unitățile
, le cooperatiste — elaborat de ..A. și U.N.C.A.P. (în temeiul art. î. 2 al H.C.M. nr. 1011 din 29 t 1972) și aprobat prin Ordinul I din 23 ianuarie 1973 al condu-I M.A.I.A. (Buletinul C.A.P. nr.1, supliment) — prevede că în fciile în care — dată fiind natura i |- nu este posibilă separarea mo- ului recepției de cel al predării »pectiv preluării produselor agro- iinice, beneficiara nu mai poate 
fobiecțiuni, cu privire la cantitate 
Uitate, după ce produsele au fost 
ite-preluate prin actul de recepție, stînd viciile ascunse, existente in 
entul efectuării recepției (pct. 4, alin, ultim).pasta înseamnă că, în toate rela- . de furnizare de produse agrozoo- Jce — care fac obiectul contractu- ' iodel menționat — prin recepție kștere obligația de preluare și im- I, că — în nici un caz — nu se 

■ ă prevederile regulamentului apro- .prin H.C.M. nr. 141 din 25 iulie (precizările U.N.C.A.P. nr. 6019 ’4 ianuarie 1976, în legătură cu pct. 1 îndrumarul privind încheierea și ajutarea contractelor de furnizare de Suse agrozootehnice de către unită- 3 agricole cooperatiste, elaborat de |ll.A. și U.N.C.A.P. și aprobat prin ași Ordin nr. 17/1973 al conducerii .I.A., publicat deopotrivă în Bule- 1 C.A.P. nr. 1/1973, supliment). Imit, sub nici un motiv nu este îngă- 
ă scindarea recepției, în înțelesul .■ea calitativă să se efectueze și să îă distinct de cea cantitativă, din Jetul de vedere atît al locului, cît 1 momentului predării-preluării.iste necesar să relevăm că această rlă are caracter general, întrucît 

Sementările din contractul-model 
onează asupra tuturor contractelor 
care le încheie unitățile agricole 

peratiste, indiferent de destinația 
duselor, pentru consum intern, in- Itrializare sau export (preambulul tractului-model și pct. 14 din în- marul de contractare).>e aici, o primă subliniere care se sune este aceea că unitățile agricole 
peratiste nu încheie acte de comerț 
erior, așa încît întreprinderile de 

profil ale statului — prin care se realizează exportul produselor agrozootehnice, livrate de C.A.P. sau A.E.I. — le preiau de la acestea prin „cumpărare", în temeiul prevederilor art. 12 al H.C.M. nr. 2424/1969. Deci — sub aspect juridic — ne găsim, în esență, 
in prezența unuia și aceluiași contract 
de furnizare, cu singura deosebire — față de livrările la intern — a stabilirii unor condiții de calitate speciale, indicate în caietele de sarcini, convenite de organele centrale ale părților (pct. 4, lit. c alin. 1 din contractul- model), în raport de cerințele beneficiarilor externi.Prin urmare, dacă au fost îndeplinite condițiile de calitate, conform caietelor de sarcini — și aceasta rezultă indubitabil din atestarea beneficiarei directe — C.A.P. sau A.E.I. furnizoare nu mai răspund pentru calitatea produselor livrate, din momentul semnării fără obiecțîuni (motivate) a actului de recepție (predare-preluare), cu excepția eventualelor vicii ascunse, atunci existente, dar descoperite ulterior. Principiul a fost consacrat și în con
tractul de furnizare de legume, fructe, 
cartofi și pepeni, convenit pentru cincinalul 1976—1980 în relațiile (de lungă durată) dintre C.A.P. sau A.E.I. și întreprinderile județene de legume-fruc- te, în sensul că beneficiara este obligată să comunice furnizoarei, în scris, notele de comandă pentru produsele destinate exportului (pct. 6 alin, ultim), iar, ca urmare, dacă la livrare s-au respectat condițiile de calitate și de prezentare astfel stabilite, pe baza caietelor de sarcini să-i plătească toate drepturile, conform actelor normative în vigoare (art. 10 alin. 2). S-a făcut totodată, precizarea că, situațiile nereglementate se rezolvă, potrivit prevederilor contractului-model, care sînt obligatorii în temeiul art. 6 al H.C.M nr. 1011/1972Iată, așadar, că acordarea cheltuielilor suplimentare pentru export, în cazul A.E.I. de sere, numai în condiția de franco „loco-vagon stația de încărcare", nu schimbă cu nimic datele problemei, prin aceasta necreîndu-se beneficiarei nici un avantaj în plus.Teza a fost însușită, implicit, de Ar« bitrajul interjudețean Oradea, în ho- tărîrea nr. 1049 din 3 noiembrie 1969, confirmată de P.A.S. prin decizia nr. 438 din 14 martie 1970, deci anterior 

contractului-model. Tot anterior, Arbitrajul Central a stabilit, prin Hotărîrea nr. 1053 din 19 mai 1969, că întreprinderea de comerț exterior preluînd — în condiția de livrare loco furnizoare — produsele (animale) livrate de o C.A.P. în vederea exportului, suportă consecințele ulterioare actului de recepție, dacă nu sînt datorate unor vicii ascunse.Sub regimul acestui contract, soluția a fost reiterată de același organ arbitrai, în hotărîrea nr. 1245 din 27 aprilie 1973 (de asemenea în domeniul livrării de animale în vederea exportului), cu precizarea că, ori de cîte ori întreprinderea de comerț exterior cumpără produse — în condițiile art. 12 al H.C.M. nr. 2424/1969 — vînzarea acestora la export se face pe contul său, cu suportarea tuturor riscurilor, dacă nu se administrează dovada certă a determinării lor prin vicii ascunse, provenind de la furnizoare.Mai recent, P.A.S. a statuat — prin decizia nr. 2101 din 31 iulie 1976 — că prevederile contractului-model fiind obligatorii pentru livrările oricăror produse agrozootehnice, beneficiara nu mai poate formula obiecțiuni, după preluarea lor, privind cantitatea sau calitatea, exceptînd viciile ascunse.De curînd, P.A.S. a amplificat această deosebit de importantă statuare. în 
decizia nr. 35SS din 21 decembrie 1976, pronunțată (ca și precedenta) într-un litigiu dintre o întreprindere județeană de legume-fructe, ca reclamantă și o întreprindere de comerț exterior, respectiv o A.E.I. de sere, ca pîrîte. Des- ființînd hotărîrea nr. 2122 din 29 mai 1976 a Arbitrajului Central, prin care acțiunea în daune — ca urmare re- turnării de către beneficiarul extern a unui vagon de tomate, pretins necorespunzător calitativ — a fost admisă numai față de A.E.I. de sere — furnizoare.S-a scos în evidență faptul că, din moment ce în contractul-model nu se face nici o distincție, sub aspectul consecințelor actului de reoepție, între produsele care se livrează la intern și cele destinate exportului, contractul 
dintre A.E.I. de sere, ca furnizoare și 
I.J.L.F., ca beneficiară directă, se ana
lizează a fi un contract de livrare, în



condițiile art. 12 al H.C.M. nr. 2424/1969 și deci, că numai între I.J.L.F. și întreprinderea de comerț exterior a intervenit un contract de comerț exterior, pe bază de comision, conform art. 9 din același act normativ. S-a conchis astfel că, întrucît reclamanta n-a uzat de dreptul de a refuza efectuarea recepției, în măsura în care ar fi apreciat că produsele oferite de pîrîta II sînt necorespunzătoare calitativ, iar din actele de constatare nu rezultă a putea fi în discuție vicii ascunse, organul arbitrai a reținut greșit că răspunderea— pentru ceea ce a urmat după preluare — ar reveni A.E.I. furnizoare, în condiții în care — potrivit contrac- tului-model (pct. 4, lit. f alin, ultim) — beneficiara nu mai poate formula obiecțiuni, cu privire la cantitate și calitate, după preluarea produselor, cu excepția viciilor ascunse.O altă subliniere, pe care o socotim utilă, privește faptul că, pentru produ
sele agrozootehnice — care se livrează 
de C.A.P. sau A.E.I. — documentele, 
ce se încheie în legătură cu recepția 
lor, îndeplinesc și funcția de „certifi
cat de calitate", obligator conform Decretului nr. 282 din 11 mai 1973 (adresa nr. 3001 din 6 august 1973 a Inspectoratului general de stat pentru controlul calității produselor, transmisă de conducerea M.A.I.A. cu nr. 75 625 din 22 august 1973).Așa fiind, în opinia noastră, dacă— pe baza actului de recepție — beneficiara directă a emis certificatul de calitate pentru export, iar pe acesta s-a aplicat viza de control a I.G.S.C.C.P. (cum s-a întîmplat în speța relatată), 
existența unor eventuale vicii ascunse 
.nu poate fi stabilită printr-o expertiză 
tehnică, după regulile de drept comun (Decretul nr. 79 din 16 martie 1971). în adevăr, potrivit Decretului nr. 77 din 16 .martie 1971 (cu modificările ulterioare), numai I.G.S.C.C.P. este abilitat 
să efectueze expertize și să dispună 
măsuri corespunzătoare, în cazurile în 
care se fac reclamații privind calitatea (art. 5 lit. f). Altfel spus, considerăm 
că numai acest organ putea stabili .opozabil, pe de o parte, dacă — în modul în care au fost încheiate — actele 
de constatare din străinătate sînt opozabile și unității agricole cooperatiste 

furnizoare (nelegată printr-un contract de comerț exterior), iar pe de altă parte, în caz afirmativ, dacă din acele acte rezultă că produsele respective (livrate — recepționate în vederea exportului) au prezentat vicii ascunse, care au existat și la data preluării lor. în concluzie, credem că în contextul acestor considerente s-a decis de P.A.S. că, atît timp cît I.J.L.F., beneficiară directă, n-a încheiat contractul cu A.E.I. de sere furnizoare, conform prevederilor art. 9 sau 11 ale H.C.M. nr. 2424/1969, aplicarea acestora trebuie restrînsă exclusiv la relația dintre I.J.L.F. și întreprinderea de comerț exterior, ceea ce — în condițiile date — implică exonerarea de răspundere a A.E.I. de sere furnizoare, apărată deplin prin prevederile pct. 4 lit. f din contractul-model. Bujor IMBROANE
PRACTICĂ

JUDECĂTOREASCĂ 

țional, timpul cît a durat servicit litar nu se include în perioada 5 ani stabiliți de Legea nr. 1/197 terval în care cel în cauză are o' I ția a lucra în cadrul unității ca’ suportat cheltuielile de școlarizar la care a fost repartizat.
• Trecerea în altă muncă.Tribunalul Suprem secția civilă,! decizia nr. 271 din 6 februarie III adus o necesară clarificare pr competența de a soluționa contest împotriva dispozițiilor de trecere altă muncă. Este știut că în conf< tate cu art. 69 din Codul muncii, sferarea în interesul serviciului a soanelor încadrate în muncă poaj cenzurată numai de organul adminl tiv ierarhic superior, nu de insta de judecată. Această prevedere est strictă interpretare și nu poate, fi‘ tinsă în sensul că și alte modif unilaterale ale contractului de m. sînt de competența administri s Drept consecință, contestația perse încadrate împotriva măsurii de tra în altă muncă dispusă de unitatg mod nelegal este de competența c|? siei de judecată și respectiv judec riei. Nelegalitatea acestei măsuri p . consta în inexistența unui interes și legitim al unității care să facă perios necesară trecerea unei perși*  dintr-un loc de muncă în altul. necesară însă precizarea că instarf judecătorești au competența de a luționa contestațiile introduse împe va măsurii de trecere în altă mu — cu excepția celor făcute de per*  nele cu funcții de conducere numite organele ierarhic superioare (art. lit. b din Codul muncii).

• Cheltuieli de școlarizare.Prin decizia nr. 2052 din 25 noiembrie 1975 secția civilă a Tribunalului Suprem a decis că persoana care a fost repartizată la o unitate după ce a absolvit școala profesională și — mai apoi — după satisfacerea stagiului militar a revenit la aceeași unitate, nu este obligată să restituie cheltuielile de școlarizare. S-a avut în vedere că întreruperea executării obligațiilor asumate prin contractul de școlarizare nu se datorește culpei celui încadrat, ci obligației legale a acestuia de a efectua stagiul militar.în astfel de situații își au pe deplin aplicabilitate prevederile art. 72(1) din Codul muncii potrivit cărora, pe timpul satisfacerii serviciului militar, contractul de muncă subsistă, cu precizarea menționată în art. 72(2) din același act normativ, în sensul că durata serviciului militar nu intră în calculul timpului prevăzut în actul adițional. Socotim că și în lipsa unui atare act adi

• Contract de muncă încheiat 
numele unității de o persoană 1 
calitate.Secția civilă a Tribunalului Supi . prin decizia sa nr. 2065 din 26 noie brie 1975 a statuat că un contract muncă încheiat în numele unității o persoană fără calitate este nul. 1,



, in-T-Tr. rrbe contractul de muncă este un •act cu prestații succesive, nulita- tiu operează cu caracter retroactiv, amai pe viitor. Drept consecință, nelegal încheiat, contractul de că își produce efecte pentru tre- ambele părți fiind datoare a-și uta obligațiile și a-și exercita . turile statornicite prin acte nor- i ve. Astfel, unitatea este datoare a retribuția cuvenită, a socoti peri- lucrată ca vechime în muncă, a cuvenitele înregistrări în carne- de muncă iar persoana încadrată obligația de a presta munca în .■ lițiile stabilite prin contract și acte normative._ ulitatea are caracter relativ și deci ' :e fi acoperită prin ratificarea dată5 sersoaha care angajează unitatea în l legal.
Desfacere contract de muncă. Re- 

ribuire dc personal.jvocăm o decizie nu prea recentă nstanței noastre supreme (decizia -456 din 4 martie 1975 a secției ci- ) pentru motivul că înfățișează în ,‘|i sintetic și rezolvă toate proble- e legate de desfacerea contractului■ muncă în urma desființării unor turi de aceeași natură.H -a statuat de către instanța supre- și cu această ocazie, menținîndu-și tel practica sa constantă în materie nătoarele :’-- desfacerea contractului de muncă ite avea loc cînd unitatea își reduce •spnalul, ca urmare a reorganizării, n desființarea unor posturi de ace- i natură. Desigur că măsura poatevj luată cu atît mai mult față de o ■soană dacă se reduce chiar postul rpat de aceasta ;" — prin posturi de aceeași natură nu buie să se înțeleagă că acestea tre- ie să fie identice, ci și cele asemă- toare în ce privește atribuțiile și. ntru care se cere aceeași pregătire;— cînd a avut loc o redistribuire de ■. rsonal și unitatea a păstrat persoa-■ le pe care le-a considerat mai co- spunzătoare, măsura nu poate fi cen- rată de instanțele judecătorești.

• Alocație de stat pentru copii.Actele normative care reglementează alocația de stat pentru copii stabilesc în mod imperativ ce persoane au dreptul a încasa alocația. In cazul în care beneficiarii alocației neglijează sau refuză să o încaseze ei nu pot fi substi- tuiți de alte persoane, dreptul respectiv nefiind transmisibil. în astfel de cazuri, copilul (prin reprezentantul său legal) este îndreptățit să solicite despăgubiri de la cel în cauză, care negli- jează sau refuză să încaseze alocația, reprezentînd cuantumul alocației pe trecut, în limita termenului de prescripție de trei ani. în acest sens, cităm decizia nr. 1819 din 21 octombrie 1975 a secției civile a Tribunalului Suprem.
• După expirarea preavizului dat de 

o persoană încadrată în muncă, unita
tea nu poate proceda la desfacerea 
contractului de muncă pentru un alt 
motiv.Comentăm o decizie a Tribunalului Suprem (în compunerea prevăzută de art. 39 alin. 2 și i. din Legea nr. 9/1975 pentru organizarea judecătorească) care este semnificativă din două puncte de vedere și anume :— precizează data la care încetează contractul de muncă denunțat de persoana încadrată în muncă;— consacră inadmisibilitatea desfacerii acestuia — după expirarea preavizului — de către unitate pe baza unei alte prevederi legale.S-a statuat — cu drept cuvînt — că manifestarea unilaterală de voință a persoanei încadrate în muncă de a desface contractul de muncă produce efecte juridice pe data expirării termenului de preaviz de 15 zile lucrătoare. Fină la acea dată cel în cauză are statutul de persoană încadrată în muncă.După expirarea termenului sau la împlinirea acestuia, unitatea este datoare a declara desfăcut contractul în baza art. 135 din Codul muncii; ea nu are posibilitatea de a desface contractul de muncă în virtutea altui text de lege, deoarece convenția respectivă este deja desființată.

• Repunere în termen.Prin decizia nr. 747 din 24 aprilie 1975 secția civilă a Tribunalului Suprem aduce o utilă precizare într-o soluție de speță, reiterînd considerentele din decizia de îndrumare nr. 5/1974 a Plenului Tribunalului Suprem.Prin decizia citată, făcîndu-se aplicarea prevederilor art. 177 din Codul muncii, s-a statuat că :— persoana care a pierdut termenul de sesizare a organelor de jurisdicție a muncii poate cere, pentru motive temeinice, repunerea în termen. Este vorba evident numai de persoanele încadrate în muncă ;— în cazul în care nu s-a emis decizia de imputare în termenul de 80 zile prevăzut de art. 108 din Codul muncii, unitatea nu poate cere repunerea în termen. Deși procedura emiterii deciziei de imputare este, în esență, o cale abreviată de valorificare a dreptului unității la despăgubiri, unitatea nu poate fi totuși repusă în termen deoarece art. 177 din cod se referă numai la persoanele încadrate în muncă nu și unități ;— într-o asemenea situație, paguba va fi imputată celor vinovați de nelu- area măsurii de imputare în termen legal, în baza art. 108(4) din Codul muncii.
C. J.
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ÎNTREPRINDEREA UTILAJ DE MORĂRIT TOPLEȚ, 
JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN

fabrică o gamă largă de poduri rulante acționate electric și manual :
1. PODURI RULANTE ELECTRICE MONOGRINDĂ (Rulează pe lateralele halelor și exte

rior, pe căi de rulare indicate în tabelul de maî jos).Simbolizarea ME—N însemnează: Macara electrică regim normal de funcționare — prima cifră indică tonajul, — a doua cifră deschiderea de bază — S sau C comandă de la sau din cabină.Deschiderile din tabel sînt deschideri de bază.Fiecare deschidere de bază se termină cu 0,5 m mai mult, ex. 11 m (max. 11,5) ; 14 m (max. 14,5).Podurile se pot executa la orice dimensiune între 4 și 17,5 m.
Tonaj tf Des- chider m. e Tip pod Proiect de execuție Tip electro- palan Șină de rular mm. Prețe informativ lei

ME-N-1-5-S(C)0 104.150
5 monogrindă ME-N-2-5-S(C)0

1 8 1.40 ME-N-1-8-S(C)0
ME-N-2-8-S(C)0 E

97.000

Ș‘ 11
monogrindă ME-N-1-11-S(C)0

E
o 112.740

1.36 ME-N-2-11-S(C)0 oo
14 monogrindă

ME-N-1-14-S(C)0
ME-N-2-14-S(C)0 UNIO

>o
‘o.

121.330

17 cheson ME-N-1-17-S(C)0 "o
ME-N-2-17-S(C)0 u 130.000

Satu o.
5 monogrindă ME-N-3,2-5-S(C)0 “O 96.000
8 1.40 ME-N-3,2-8-S(C)0 oE 106.650

3,2 11
14

monogrindă
ME-N-3,2-11-S(C)0
ME-N-3,2-14-S(C)0

Mare cE 119.430
132.210

17 cheson ME-N-3,2-17-S(C)0 £
o 145.000

5 monogr. 1.40 ME-N-5-5-S(C)0
LT)
O c 210.000

8 ME-N-5-8-S(C)0 >□ 215.870
5 11 monogrindă ME-N-5-11-S(C)0 222.910

14 cheson ME-N-5-14-S(C)0 229.960
17 ME-N-5-17-S(C)0 237.000

2. GRINZI RULANTE SUSPENDATE ACȚIONATE ELECTRIC (Rulează pe profile , indicate în
tabelul de mai jos, montate pe plafonul halelor)Grinzile se pot executa la orice dimensiune între deschiderile de bază și tonajele indicate în tabel(de la 3 m pînă la 9 m max.).

Tonaj tf Deschidere m Proiect de execuție Lungime console Tip electro- palan Calea de rulare la beneficiar Preț informativ lei
6 9.000 T86X95 112.000

113.000
1,6 9 GS. 528-00 Pînă 12.000 UNIO 124 ; 128

6 GRS. 3,2-6-0 la 1500 9.000
Satu 139.500

3,2 9 GRS. 3,2-9-0 ,mm- de 12.000
fiecare

1

T86X95
141.000

5
6 GRS. 5-6-0 parte 9.000 Mare Și 175.000

175.000
9 GRS. 5-9-0 12.000 132

întreprinderea execută aceste utilaje fură repartiție, p« baza d« comenzi ferm».


