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ÎNTREPRINDEREA de ace 
DE TRICOTAT

Str. Unității nr. 79—91 
București

Telefon Aprov.-Desf. : 21.68.71.
Telex: 11698

COMBINATUL DE PRODUSE
SODICE OCNA MUREȘ UZINA DE CONSTRUCȚII

Str. Război eni nr. 1, ȘI REPARAȚII UTILAJE
județul Alba *> ȘI PIESE DE SCHIMB

Telefon Biroul aprovizionare: O VATRA DORNEI

108; 109 int. 104; 124; 162 Str. Podul Verde, nr. 36
Telex : 031538 Telefon : 393 ; 206, int. 7

METALE

RODUSE DIN METAL

PROFILE MIJLOCII ȘI UȘOARE

— OL 37 8X8 kg. 30

— OLC 45 8X8 kg. 15

— OL 42 10X10 kg. 15

— OLC 45 10X10 kg. 25

ILE GRELE

P OL 37 160 kg. 300

IP (capete bare) 260 kg. 183

3fil T.M. kg. 87

. 60 0 120 kg. 200

< 60 0 150 kg. 300

— OL 37 12X12 kg. 25

— OL 60 12X12 kg. 25

— OL 37 25X8 kg. 75

— OL 42 25X8 kg. 25

— OL 42 50X20 kg. 25

— OL 60 60X10 kg. 25

— OL 37 100X10 kg. 25

— OL 37 cornier 80X80X10 kg. 200

OȚEL ALIAT

— W 2080 0 6 kg. 50

— idem 0 10 kg. 150

OȚEL RAPID

— RP 3 0 90 kg. 21

ȚEVI OȚEL PT. CONSTRUCȚII

— OLT 65 114X20 m/m kg. 200

r
■

I. I. S. „FLAMURA ROȘIE" — SIBIU

Str. Rîului nr. 33, telefon 15080

OFERĂ spre valorificare fără repartiție cantitatea de 52 tone

anual deșeuri folie P. V. C. la preț oficial de 3 000 lei/to.



LAMINATE CU

— Bandă Cu 8X2 m/m kg. 40

— Bare Cu 80X10 m/m kg. 50

MOTOARE

U1I1AJE - SCULE

— Prize cilindrice tractor buc. li -

— Tranzistor EFT 321 buc. 2

— Tub PVC 0 6 ml. 261

LAMINATE ALAMA

MOTOARE ELECTRICE DE 0,25 kW

— idem 24 ml. 123

— idem flexibil 0 9 metalic ml.

0 24 m/m kg. 70

BARE TRASE

— OL 37 Hexagon 7 m/m kg. 25

— idem 9 m/m kg. 25

— OLC 15 12 m/m kg. 25

— 0.8 kWX935 mm 2/3 gab. 100 (prov.
din casare stare bună) buc. 1

— 0.15 kWX3000 t/m buc. 1

MOTOARE ELECTRICE SUB 0,25 kW

— Motopompe MP 220/380 V 0.15X3000 
t/m gab. 80 buc. 5

— OL 42 27 m/m kg. 25

— OLC 60 0 7 kg. 50

— OL 60 0 8,2 kg. 25

— OL 38 0 13 kg. 25

APARATE DE MĂSURĂ
ȘI CONTROL NEELECTRICE

— Manometru pt. gaze Tip MDI buc. 1

— idem ind. 0 100-10 buc. 2

— Contoar gaze 20 mc buc. 1

— idem 1,20 kg. 16,510

idem 1,45 kg. 5,100

— idem 1,90 kg. 13

— Conductori bobinaj emailați 0 
kg. 10

— idem 0,99 kg. 30

Cablu el. CHPBI 3X50 ml. 50

CONSTRUCȚII MONTAJ, 
ELECTROTEHNICE

Becuri 12/35 B 20 1 p. buc. 50

idem 12/15 E 11 buc. 37

— OL 37 0 22 kg. 50 idem auto 12X2 buc. 37

— Sirmă sudură 0 1,20 kg. 50

— idem moale albă 1,20 kg. 157

— idem 1,18 kg. 106

— idem alum. 3,5 m/m kg. 56

— Lanț Gali 1/2“X5,21 m/m ml. 50

— Nituri din oțel 13X30 kg. 200

— idem 19X60 kg. 30

— idem 19X70 kg. 62

— Tablă cupru 5X500X1000 mm 
kg. 199

— Fcrocrom gr. 025—72% kg. 1000

— Feromangan kg. 886

— Fontă cenușie Fe K-, kg. 50000

— Motoare electrice 18.6X1000 buc. 33
— idem 2,2X3000 cu flanșă buc. 20

CONS TRUC III - INȘI ALA ȚII

ELEC IRIGE

MATERIALE ELECTROTEHNICE

— Conductori AFY 6 m/m ml. 277

— Becuri 12VX25W buc. 50

— idem 24VX60W buc. 100

— Becuri vapori mercur LVF 1251V 
buc. 5

— idem sferice 24V/3VV buc. 100

idem 12X15 tub B 15 1 p. b

idem 24X25 tub B 15 2.p buc.

Coturi bergman PVC 0 13 mir. 
buc. 25

1
— Dulii startere tip ML buc. 35

— Izolatori N 85 cu suporți buc. /

— Lampă PVA 1X250 W buc. 4 I— Prize și fișe 16 A siiuminiu buc’
- .

— Contactori automat C 16.0220.0C 
buc. 10

____J
— Contor electric CR 32 100 A bw

— întrerupător automat ISOL 80 4
buc. 9

idem C 15.400/2000 buc. 20

— idem ISOL 100 A buc. 4 ■

— Relee termice 7,5 A buc. 3

— Ampermetre E 6 150 A buc. 28

— idem 250 A buc. 42

— idem 409/5 A buc. 11



letru E 541 100 V buc. 5

, 250 V buc. 3

600 V buc. 5

n preșpan 0,2 kg. 430

0,25 kg. 132

colectare GR 40—20X20X45
100

colectoare GR 40 16X20X45
100

B______________ ____________
20X25X50 buc. 56

J16X25X45 buc. 125

i 12X20X40 buc. 87

i EG 251 20X30X40 buc. 109

• EG 97 20X30X35 buc. 414

16X32X35 buc. 109
J 10X30X35 buc. 53

MGR. 10 12,5X25X30 buc .32

| EG—3 10X32X25 buc. 13

< E—3 10X20X35 buc. 37

EG—251 10X35 buc. 7

 i .,11,11,

MICE - LEMN - HÎIUIE

clopă Volga 670X15 m/ni buc. 1

? Cuprarc R 18 kg. 64

TEXTILE -

PIEI E - CAUCIUC

nbinezoane cauciucate buc. 25

erare tip H2 buc. 70

țuri scurte sudori buc. 11

ibiere per. 36

— Minecuțe Tip ABC per. 36

— Coticrc sudori buc. 59

— Jambiere per. 32

— Mască contra prafului buc. 36

— Ochelari tip chimiști buc. 20

— idem tip strungari buc. 35

— Șoșoni clectroizolanți per. 9

— idem pîslă per. 20

— Anvelope 750X20 buc. 9

PIESE DE SCHIMB

RU1 MEN 11

CURELE TRAPEZOID ALE

— 10X6X1250 buc. 4

— 10X6X1320 buc. 7

— 13X8X560 buc. 2

— 13X8X1320 buc. 7

— 13X8X3000 buc. 10

— 17X11X800 buc. 9

— 17X11X1250 buc. 15

— 17X11X850 buc. 7

— 17X11X3150 buc. 3

— 10X8X1250 buc. 7

RULMENȚI

— 6002 buc. 30

— 6002 ZZ buc. 6

— 6003 ZZ buc. 5

— 6201 buc. 50

— 6202 buc. 150

— 6203 buc. 150

— 6215 buc. 1

— 6216 buc. 1

— 6309 buc. 20

— 30230

1203 buc. 2

1215 buc. 4

buc. 7

— 22317 buc. 2

— 16095 buc. 2

— NU 2209 buc. 6

— 2305 buc. 2

— 2305 Ii buc. 15

— E 13 buc. 4

— 30202 buc. 15

— 7209 buc. 6

— 39213 buc. 2

— 1215 buc. 8

— 30216 buc. 2

— 33217 buc. 3

— 30306 buc. 5

— 30308 buc. 2

— 30309 buc. 3

— 51100 buc. 10

— 51211 buc. 4

— 51213 buc. 4

— 51307 buc. 10

— 6207 N buc. 2

— NU — 2305 buc. 3

— NU — 305 NA buc. 30

— NU — 310 buc. 15

— 27308 buc. 2

— E 12 (6012) buc. 4

— 2308 K buc. 2

— 4902 RNU buc. 8

— 2307 K buc. 7

— NN 3011 K buc. 3

— 7205 — 46205 A buc. 6

— E 10 buc. 3

— 627 buc. 4

— 629 R 9 buc. 10

— 6308 buc. 8



—I 2 l~—~
— Curele trapezoidale 1400X22X14 

buc. 16

— Bandă ferodou 10X70 ml. 31

— idem țesută 10X100 ml. 15

— idem 140X12 ml. 120

— idem 120X10 ml. 58

— idem 120X12 ml. 50

— idem 160X14 ml. 150

RULMENȚI SERIA :

— 6030 buc. 1

— 6226 buc. 6

— 6321 buc. 4

— 6306 H buc. 1

— 6206 N buc. 2

— 626 Z buc. 6

— 6000 ZZ buc. 8

— 6205 ZZ buc. 61

— 7202 B buc. 1

— 7308 B buc. 7

— 7317 B buc. 4

— Q 209 M buc. 25

— Q 319 Nz Na buc. 5

— 1290 buc. 2

— 1216 buc. 6

— 1310 buc. 10

— 2218 buc. 5

— 2318 buc. 2

— 1307 K buc. 20

— 1399 K buc. 3

— 7210 Sp buc. 5

— N 316 Na buc. 2

— NU 322 buc. 2

— NU 298 buc. 4

— NU 218 buc. 3

— NU 226 buc. 1

— 51101 buc. 3

— 51107 buc. 6

— NU 228 buc. 1

— NU 1020 buc. 5

— NU 308 buc. 10

- NU 309 buc. 1

— NU 2312 buc. 6

— NY 208 buc. 1

— NJ 209 buc. 4

— NJ 2213 buc. 2

NJ 2211 buc. 1

— NH 311 buc. 3

— 30215 buc. 2

— 30220 buc. 1

— 30317 buc. 5

31306 buc. 2

— 21316 buc. 2

— 22217 K buc. 2

— 22222 K buc. 4

NN 3020 K buc. 15

NN 3020 K buc. 3

— 52307 buc. 7

— 808107 Sp buc. 8

— 790701 buc. 5

— 326705 Sp buc. 8

— 7815 Sp buc. 28

— 977969/390502 buc. 20

— 701901 buc. 2

— 80306 buc. 4

- 51314 M buc. 2

— 226707 Sp buc. 2

— 625 buc. 14

— 635 buc. 22

T- 6020 buc. 7

— 6007 buc. 1

— 6211 buc. 25

— 6315 buc. 19

— 6317 buc. 8

— 6405 buc. 1

— 6408 buc. 7

— 51108 buc. 18

— 51109 buc. 7

— 51114 buc. 3

— 51116 buc. 15

— 51120 buc. 2

— 51201 buc. 1

— 51205 buc. 1

— 1205 buc. 14

— 1206 buc. 12
V

— 1208 buc. 9

— 1212 buc. 18

— 1213 buc. 5

— 1215 buc. 6

— 1309 buc. 4

— 2200 ZZ buc. 40

— 2305 buc. 1

— NU 210 buc. 15

— NU 212 buc. 2

— NU 216 buc. 5

— NU 306 buc. 8

- NU 310 buc. 2

— NU 315 buc. 3

— NJ 211 buc. 3

— NJ 215 buc. 9

— NJ 220 buc. 3

— NJ 316 buc. G

— 22217 buc. 3

— 30211 buc. 58

— 30214 buc. 14

— 30318 buc. 1

— 32215 buc. 3

— 32307 buc. 2

— 32308 buc. 4

— 32311 buc. 14

— 32313 buc. 4



2322 buc. 5

3 buc. 9

. ? > 1 buc. 3

1) M buc. 3

2 buc. 6

buc. 1

buc. 1
•

buc. 3

8 buc. 61

N buc, 1

N buc. 15

Z buc. 2

— NN 3026K buc. 2

— 6180G buc. 2

— 20703 buc. 19

— 64704 buc. 3

— 807813 buc. 6

DIVERSE MATERIALE ȘI PIESE 
SCHIMB SPECIALE DIN IMPORT

— Ghidaj lagăr 17053 L buc. 60

— Rele 0 6X6 buc. 801

DIVERSE MATERIALE

— Condensatori ceramici B 3000—200
TGL 68—109 buc. 31

' ? 217 buc. 2

DIVERSE

— Bolț ES 6X12 buc. 45

— Can de furcă buc. 90

— Pompă Lotru ASI 100 C Cuplat 18,5
kIV 3000 t/m 3S0W buc. 1

— Pompă Cris 65B—8 N-4-0,55X1,500
t/m buc. 1

— Motor Volga — Km 365.407 de Ia 
ultima RK 12964 km buc. 1

— Termorezistențe cod-264-00 2174 —
559 C° buc. 6

— Panglică tafta vernil lat 52 mm 
ml. 200

JTRACT ECONOMIC
—------ ----- ——

ONSECINȚELE OMISIUNII 
'A ÎNCERCA CONCILIEREA 
.ARȚILOR DIN CONTRACT 

i ASUPRA SOLUȚIONĂRII 
ÎNȚELEGERILOR DE CĂTRE 

FORURILE TUTELARE

. . inprejurare ivită în activitatea 
' prganizații economice socialiste,

... lă redacției revistei noastre, con- 
Hflla precizările ce urmează. Dar 
Intii faptele. In baza unor or- 

e repartizare concordante, unita- 
rnizoare primind comanda bene- 
lui o restituie, cu mențiunea că 
a încheia contract, deoarece nu 

î măsură a livra produsul solici- 
1 lipsa capacității de producție 

nu înștiințează forul său tute- 
jneficiarul primind comanda res- 

cu refuzul de contractare, nu 
rocedează la o încercare de con- 
, trimițînd delegat în acest scop 
iul furnizorului, ci sesizează di

rect propriul for tutelar solicitînd, în 
baza art. 10 alin. 2 din Legea nr. 71/ 
1969, să procedeze la rezolvarea neîn
țelegerii.

In această situație, problema care 
se ridică are două aspecte :

— dacă forul tutelar poate să proce
deze la rezolvarea neînțelegerii ivite, 
fără a exista o încercare de conciliere 
prealabilă a părților interesate;

— dacă soluția la care au ajuns fo
rurile tutelare este sau nu influențată 
de omisiunea de încercare de concili
ere a părților interesate.

Este cunoscut că în baza prevederi
lor H.C.M. nr. 1011/1972 și Instrucțiu
nii P.A.S. nr. 1/1974 pct. C părțile in
teresate sînt obligate a încerca ele în- 
șile concilierea neînțelegerilor privi
toare la încheierea contractelor, inclu
siv cele privind refuzul de a contracta 
în baza ordinelor de repartizare emise 
(vezi art. 10 alin. 2 din Legea nr. 71/ 
1969). Această obligație legală repre
zintă o expresie concretă a principi
ilor independenței operative și auto
nomiei gestionare ce guvernează acti
vitatea unităților economice socialiste.

Procedura concilierii precontractuale 
se desfășoară la două niveluri diferite: 
între părțile interesate și între orga

nele lor tutelare care, astfel cum se 
precizează la pct. 2 lit. C din Instruc
țiunea nr. 1/1974 a primului arbitru 
de stat, trebuie sesizate numai atunci 
cînd neînțelegerile nu au fost concili
ate de părți. Aceasta este procedeul 
uzual și legal.

în opinia noastră, pe care o argu
mentăm în cele ce urmează, omisiunea 
încercării de conciliere la nivelul păr
ților nu închide calea sesizării foruri- 
rilor tutelare, de una din părți sau de 
ambele și nici nu conduce la nulitatea 
deciziei acestora din urmă.

© Omisiunea părților de a încerca 
o conciliere efectivă nu poate conduce 
la interdicția de a sesiza organul tu
telar competent. Opinia noastră se
fundamentează pe două principii: unul
juridic, potrivit căruia cine poate mai 
mult poate și mai puțin și altul de
ordin organizatoric-administrativ în
baza căruia organele superioare au un 
drept general de îndrumare, control 
și supraveghere asupra activității uni
tăților subordonate. însăși Legea nr. 
71/1969 în art. 10 alin, antepenultim se 
referă la decizia luată de organele

----- *



competente ce se substituie voinței 
părților interesate, ceea ce denotă că 
actul lor juridic conține o doză mai 
mare din puterea statală, fiind supe
rior ca eficiență juridică actelor ema
nate de la unitățile subordonate. Ast
fel fiind, lipsa concilierii între părți nu 
împiedică organele superioare compe
tente ca, o dată sesizate, să pronunțe 
decizia lor pentru soluționarea neîn
țelegerilor.

• Este adevărat că în legea civilă 
prevederile cu caracter procesual (adi
că cele privind procedura) au caracter 
imperativ și nerespectarea lor lovește 
de nulitate măsura în cauză. Socotim 
însă, că prevederile din Legea nr 71/ 
1969 și din H.C.M. nr. 1011/1971 nu 
pot fi considerate norme procedurale 
în accepțiunea deplină a noțiunii, ci 
reguli cu caracter administrativ ce au 
drept scop descongestionarea organelor 
superioare. Intr-adevăr, practica a do
vedit că multe neînțelegeri au fost 
conciliate la nivelul părților interesa
te și că numai o mică parte au fost 
deduse spre rezolvare organelor supe
rioare. NOaflîndu-ne dăci în prezența 
unei încălcări de norme procedurale, 
socotim că decizia dată de organele 
superioare competente nu este lovită 
de nulitate, efectele sale producîndu-se 
în mod integral, stifigînd adică neîn
țelegerile ivite.

dr. C JORNESCU

COMANDA EMISA DE O SUBUNI
TATE FARA PERSONALITATE JU
RIDICA. PENALITĂȚI. NEACOR- 

DARE.

Potrivit art. 5 alin. 1 din Legea 
nr. 71/1969 „contractele economice se 
încheie de unități economice cu statut 
de centrală, de unități cu gestiune e- 
conomică proprie, precum și de alte 
organizații cu personalitate juridică, 
potrivit competențelor legale".

Rezultă deci că, parte în contractul 
economic poate fi unitatea cu statut 
de centrală, unitatea cu gestiune eco
nomică și orice altă organizație care 
are personalitate juridică.

Art. 3 alin, ultim din Legea nr. 71/ 
1969, prevede că, comanda urmată de 
acceptare sau executare înseamnă con
tract încheiat.

Așadar, pentru ca o comandă de 
livrare să aibă valoarea unui contract 
încheiat, este necesar ca acea coman
dă să emane de la persoana juridică, 
respectiv de la organele acesteia, sin
gurele în măsură să încheie acte ju
ridice valabile.

în litigiul dintre reclamanta între
prinderii „Timpuri Noi“ București și 
pirita întreprinderea „Marmura" Si- 
meria, în baza unei comenzi emise de 
o subunitate fără personalitate juri
dică a piritei, reclamanta a livrat a- 
cesteia un compresor de aer.

întrucît pîrîta nu a achitat contra
valoarea compresorului, reclamanta a 
sesizat Arbitrajul de stat-Deva, soli
citând obligarea piritei la plata con
travalorii produsului livrat, cu penali
tăți pentru refuz nejustificat la plată 
și cheltuieli.

Soluționînd litigiul, Arbitrajul prin 
hot. nr. 872/1976 a admis în parte ac
țiunea pentru plata contravalorii com
presorului și cheltuieli de arbitrare.

împotriva hotărîrii sus-menționate 
reclamanta a formulat cerere de rear- 
bitrare, susținînd că hotărîrea este 
criticabilă în ce privește neacordarea 
penalităților.

Prin Decizia P.A.S. nr. 3129/24.XI. 
1976, s-a respins cererea de rearbi- 
trare.

Așa cum am arătat, în conformitate 
cu dispozițiile Legii nr. 71/1969 con
tractele economice nu se pot încheia, 
în principiu, decît de unități socialiste 
cu personalitate juridică.

în speță însă, comanda a fost emisă 
de către o subunitate a pîrîtei fără 
personalitate juridică șl fără împuter
nicirea de a încheia contracte econo
mice, astfel că ea nu produce efecte 
juridice.

Potrivit H.C.M. nr. 306/1970, penali
tățile de întârziere își găsesc aplicațiu- 
nea numai în cazurile în care în dis
cuție este o creanță născută dintr-un 
contract economic.

în lipsa unui contract economic nu 
există temei legal pentru acordarea 
de penalități.

Georgela NEGREANU

TRANSPORT

PRECIZĂRI PRIVIND CESION 
DREPTULUI DE A ACȚIONA C 

FERATA

Pentru stabilirea unității în dl 
face reclamație administrativă I 
meiul contractului de transport 
viar, art. 84 din Regulamentul del 
port C.F.R. face trimitere la ari' 
următor, 85. Acest din urmă E 
indică numai pe expeditor și pe li 
natar ca fiind îndreptățiți să inL 
că acțiunea, respectiv reclamați! 
ministrativă contra căii ferate. |

Problema care s-a pus este 
dacă posibilitatea de a cesiona di 
de a acționa, respectiv de a reț 
există numai între părțile mențf 
ale contractului de transport, orii 
expeditorul și destinatarul pot cj 
în mod valabil acest drept și une 
unități, terț în raport cu contract 
transport.

Această problemă a căpătat 
vare prin Decizia primului arbitl. 
stat nr. 2745 din 26 octombrie 1ST 
sensul înlăturării susținerii potrivi 
reia cesiunile nu se pot da decîtK 
expeditor și destinatar.

în sprijinul acestei rezolvai 
reținut că „art. 85 din Rc 
mentul de transport prevede 
sînt persoanele ce pot acționa în 
tra căii ferate, dar nu interzice « 
narea acestui drept către o altă 
soană, care are interes legitim sa 
ționeze direct calea ferată. în s 
acest interes este pe deplin justi 
Reclamanta efectuează expedierile 
DNM NAVROM Constanța care a 
luat, în portul Constanța, atribi 
de expeditoare ale I.C.E. Romtranf 
atare, deși prestatoarea de servic. 
pare ca expeditor în scrisorile de 
sură, expedierile se fac pe contu! 
clamantei, întreprinderea Siloz ■ 
stanța. Este, deci, normal ca în < 
unor prejudicii suferite de pe urm 
nor transporturi necorespunzăb 
mandanta să încerce, pe baza ces 
destinatarului, să-și reintegreze p 
moniul prin acțiune directă împo 
căii ferate".



k-|d deci, posibilitatea cesionă- 
•jului de a acționa calea ferată 

■Io unitate care nu are calitatea 
• 1 în contractul de transport, 
n că asemenea cesionări sînt 
B numai în ipoteza existenței 

eres legitim. în lipsa unui a- 
Hres, unitățile socialiste nu sint 
Hite să cesioneze dreptul de a 
«alea ferată.

' Intim, totodată, că cesiunea 
li de a-1 acționa pe cărăuș tre- 

. Jaibă loc înlăuntrul termenului
.Iripție prevăzut de art. 4 lit. e 
jretul nr. 167/1958. O cesiune 
lupă expirarea acestui termen 
3 efecte juridice, întrucît drep- 

jfțiune fiind stins prin prescrip- 
Bditorul sau. după caz, destină
ri are ce să cesioneze. Mai mult 
pnsiderăm că cesiunea trebuie 
-P nu numai înlăuntrul terme- 

ge prescripție, dar chiar și ante- 
■dinirii acestui termen, la o da- 

1 pentru ca beneficiarul cesiunii 
’ă introduce reclamația admi
ră sau acțiunea cu respectarea 
■ților legale privind prescripția 
Mvă. O cesiune primită în pre- 
Splinirii termenului de prescrip- 
șpate pune pe beneficiarul cesi- 
' imposibilitatea de a valorifica 
|es pretențiile față de cărăuș, 
pția cedentului vizează și trans- 

, actelor necesare introducerii 
Iției sau formulării acțiunii.
irșit, regula o constituie accep- 
esiunii. în ipoteza contrară — 

fisiunea nu se acceptă — acest 
pbuie comunicat cedentului pen- 
! acesta să-și valorifice în ter- 
retențiile față de cărăuș.

I. ICZKOVITS

ORTURI DE MUNCA

PLICAREA CONSECUTIVĂ 
ACȚIUNILOR DISCIPLINARE

I cititori au cerut redacției lă- 
| în legătură cu posibilitatea și 
Statea aplicării unei sancțiuni 
■inare în perioada în care auto- 
laterii se găsește încă sub efec- 
flltei sancțiuni anterioare. Preci

zările ce urmează au darul de a adu
ce lămuririle necesare.

în conformitate cu prevederile art. 
100 lit. c, d și e din Codul muncii, 
conducerea unității poate sancționa 
disciplinar cu retragerea uneia sau mai 
multor gradații sau trepte de retribu
ire pe o perioadă de 1—3 luni, ori cu 
reducerea retribuției pe același inter
val de timp sau, în fine, cu retrogra
darea în funcție sau în categorie tot 
pe o durată de 1—3 luni. Problema 
este de a ști în primul rind dacă, o 
persoană sancționată cu una din aces
te sancțiuni, mai este pasibilă de a fi 
din nou sancționată în acest interval 
de 1—3 luni pentru o altă abatere 
disciplinară și apoi, în al doilea rînd, 
a se cunoaște modalitatea aplicării și 
gradării sancțiunii intervenită ulterior.

Cu privire la admisibilitatea aplică
rii unei noi sancțiuni disciplinare pen
tru o abatere săvîrșită ulterior primei 
sancțiuni, răspunsul nu poate fi decît 
afirmativ, deoarece nu este de admis 
ca o abatere disciplinară să rămînă 
nesancționată. Admiterea unui alt 
punct de vedere ar aduce grave atin
geri disciplinei socialiste a muncii.

Modul de aplicare și repercusiunile 
celei de-a doua sancțiuni asupra efec
telor celei. dinții necesită o serie de 
precizări.

• în cazul în care prima sancțiune 
aplicată a fost aceea prevăzută în art. 
100 (1) lit. c din Codul muncii, respec
tiv retragerea uneia sau mai multor 
gradații sau trepte de retribuire pe o 
durată de pînă la 3 luni, conducerea 
unității poate proceda înăuntrul ace
leiași perioade, în cazul săvîrșirii unei 
noi abateri, la aplicarea prevederilor 
de sub lit. d sau e din același text, 
reducînd retribuția sau retrogradînd 
în funcție sau categorie pe cel vinovat.

în situația în care după retragerea 
uneia sau mai multor gradații ori 
trepte de retribuire se aplică sancțiu
nea prevăzută de art. 100 (1) lit. d, 
adică reducerea retribuției, aceasta se 
va aplica la retribuția pe care cel în 
cauză o primește ca urmare a aplică
rii primei sancțiuni disciplinare. Alt
fel spus, reducerea prevăzută de art. 
100 (1) lit. d din Cod operează asupra 
retribuției diminuate deja pe care o 
primește persoana sancționată, ca ur
mare a retragerii uneia sau mai mul
tor gradații ori trepte de retribuire. 
Spre exemplu: o persoană încadrată 

intr-o funcție cu gradația a 5-a este 
sancționată și i se retrage pe timp de 
3 luni două gradații. La abaterea ur
mătoare i se va aplica sancțiunea re
ducerii retribuției asupra gradației a 
3-a, cu care este încadrat drept con
secință a primei abateri disciplinare. 
Dacă s-ar primi un alt punct de ve
dere, susținîndu-se că reducerea se a- 
plică asupra retribuției prevăzută în 
contractul de muncă, ar însemna că a 
doua abatere disciplinară nu a putut 
fi sancționată efectiv, deoarece prin 
reducerea retribuției s-ar ajunge la a- 
celași nivel realizat ca urmare a apli
cării primei sancțiuni de retragere a 
uneia sau mai multor gradații.

• în cazul în care la prima abatere 
s-a aplicat sancțiunea reducerii retri
buției pe o perioadă de pînă la 3 luni, 
a doua sancțiune disciplinară ce ar 
urma să se aplice (fie retragerea une
ia sau mai multor gradații, fie retro
gradarea în funcție sau în categorie) 
trebuie astfel stabilită încît efectele a- 
cesteia să se facă resimțite asupra re
tribuției celui în cauză, în sensul ca 
prin retragerea de gradații sau prin 
retrogradare să se realizeze încă o di
minuare a retribuției deja micșorată 
prin efectul aplicării primei sancțiuni.

• în situația cînd prima abatere 
disciplinară a fost sancționată cu re
trogradarea în funcție sau în catego
rie pe o durată de 1—3 luni, urmă
toarea abatere va putea fi sancționată 
înăuntrul aceluiași interval fie cu re
tragerea uneia sau mai multor grada
ții sau trepte de retribuire în baza 
art. 100(1) lit. c, fie cu reducerea re
tribuției potrivit art. 100 (1) lit. d., la 
aprecierea conducerii unității.

în prima ipoteză retragerea gradați
ilor sau treptelor de retribuire se vor 
aplica la funcția sau categoria la care 
cel sancționat se află deja retrogradat 
ca urmare a aplicării primei sancțiuni 
disciplinare.

De asemenea, în ipoteza cînd pentru 
a doua abatere urmează a se aplica 
reducerea retribuției, diminuarea va 
opera asupra remunerării deja redu
se pe care cel retrogradat în funcție 
o primește ca urmare a aplicării pri
mei sancțiuni disciplinare.

Generalizînd, urmează a conchide că 
celui sancționat disciplinar pentru o 
abatere i se mai poate aplica, în ace
eași perioadă, încă o sancțiune discipli-



nară cu caracter pecuniar dintre cele 
prevăzute în art. 100 (1) lit. c, d sau e 
din Codul muncii. Este de la sine în
țeles că ordinea prevăzută de Codul 
muncii nu este obligatorie, dat fiind 
că sancțiunile disciplinare se aplică în 
raport de gravitatea și nocivitatea a- 
baterii săvîrșite, de comportarea făp
tașului etc.

Efectele acestor sancțiuni consecuti
ve urmează a se cumula, deoarece nu
mai în această situație sancțiunea ul
terioară poate fi considerată că a fost 
efectiv aplicată și resimțită de auto
rul abaterii. Cumularea efectelor sanc
țiunilor aplicate consecutiv durează 
numai pînă în momentul cînd prima 
sancțiune și-a încetat existența, ur- 
mînd în continuare a-și produce efec
tele sale numai cea de-a doua sanc
țiune. Pentru restul de timp cit a doua 
sancțiune afectează fie încadrarea, fie 
retribuirea celui vinovat, vor fi avu
te în vedere elementele respective, ast
fel cum sînt prevăzute în contractul 
de muncă. în fapt, pentru restul du
ratei cit efectele nu se mai cumulează, 
reducerea retribuției, retrogradarea în 
funcție ori retragerea de gradații se 
vor aplica asupra încadrării ori retri
buirii stabilite prin contractul de mun
că, deoarece efectele primei sancțiuni 
disciplinare au încetat.

Date fiind implicațiile deosebit de 
dureroase pe care le generează cumu
lul de sancțiuni disciplinare și a di
ficultăților de aplicare, conducerile 
unităților socialiste vor trebui în pri
mul rînd, să prevină abaterile mai 
ales, prin mijloace de influențare și 
de educare, eliminînd pe cit posibil 
sancționarea disciplinară.

J. COSTIN

INTREBÂRI-RÂSPUNSURI

• S. IONESCU (București) se inte
resează de condițiile în care nu se 
percepe tariful de schimbarea stației 
de destinație pentru produsele desti
nate exportului.

Potrivit Tarifului local de mărfuri, 
tariful de schimbarea stației de des
tinație nu se percepe la expedițiile 

destinate exportului la care se schim
bă destinația de la export tot la ex
port, cu condiția ca prin această 
schimbare să nu se modifice frontiera 
de ieșire fără transbordare într-o fron
tieră de ieșire cu transbordare sau 
invers.

• E. TUDOSE (Argeș) întreabă dacă 
sînt admisibile cererile de suspendarea 
executării hotărîrilor arbitrale.

Hotărîrile arbitrale fiind definitive 
și executorii, organizațiile socialiste 
pot învedera un interes legitim pentru 
a obține suspendarea executării lor în 
cazurile în care întoarcerea executării 
ar provoca cheltuieli suplimentare.

în asemenea situații se poate uza de 
suspendarea legală facultativă a exe
cutării silite din procesul civil care 
este compatibilă cu obiectivele urmă
rite de Arbitrajul de stat.

• O. MARTA (Arad) întreabă dacă 
relațiile date de organele inspectoratu
lui de stat pentru controlul calității 
produselor sînt hotărâtoare într-un li
tigiu arbitrai avînd ca obiect calitatea 
produselor furnizate.

Dacă relațiile la care vă referiți vi
zează măsura interzicerii livrării și 
primirii unor produse pe motivul ca
lității lor necorespunzătoare, măsura 
luată de organele inspectoratului amin
tit în virtutea unor competențe le
gale, credem că organul arbitrai nu ar 
putea rezolva litigiul dintre părți cu 
nesocotirea unei asemenea măsuri. De 
asemenea, nu ar fi admisibilă, de pil
dă, proba cu expertiza tehnică pentru 
a se verifica sau înlătura constatările 
care au dus la măsura interzicerii li
vrării și primirii produselor respective.

• I. PĂVANA (Craiova) se intere
sează de condițiile în care unitățile 
socialiste pot obține penalitățile pen
tru nelivrarea în termen a cantităților 
de produse petroliere contractate.

în conformitate cu reglementările în 
vigoare, cantitățile de produse petro
liere care nu au fost consumate de 
către unitățile beneficiare din cotele 
lunare repartizate se trec în rezerva 
de plan. Fac excepție numai cantități
le care, potrivit acelorași reglemen
tări, sînt transmisibile pentru perioada 
următoare și pentru care se emit re
partiții corespunzătoare.

în consecință, penalități se I v 
corda numai cu luarea în con" 
a efectelor pe care le produr 
reglementări.

• L. SZABO (Tg. Mureș) 
dacă o unitate socialistă ful 
este în drept să obțină prețul • 
sortimentului de produse efect 
vrat, deși inițial a facturat I 
unui sortiment inferior celui r| 
te livrat.

în raporturile dintre unității! ! 
liste, contravaloarea produselor, 
se poate deconta numai în răpi 
prețul aferent sortimentului eW | 
vrat, în vigoare la data cînd ■ • 
loc predarea produselor.

Deci, determinant în rezolvări 
blemei este stabilirea sortinfij 
efectiv livrat, în raport cu ca 
datorează prețul, indiferent dl 
ce s-a specificat în factură.

• M. GEORGESCU (Bucureș 
interesează de termenul de prei ■ 
aplicabil pretențiilor unității 
zoare la plata diferențelor de p: 
forate practicării unor prețuri i 
rioare celor legale.

Datorită faptului că în acest - ’ 
se pretinde restituirea, ci plat; 
diferențe de preț, nu sînt ap) 
dispozițiile art. 4 lit. c din Dț 
nr. 167/1958. Unitatea furnizoa: < 
clamînd plata prețului, pretenții!: 
sînt supuse termenului de preș , 
de 18 luni prevăzut de art. 3 di! 
lași decret.
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