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METALE

PRODUSE DIN METAL
—. -------- —------------- —

— Țeavă N 54X2 „Vulcan" ml. 345 

— idem alamă 20X2 kgr. 106 

— idem 25X2 kg. 100 

— Oțel pătrat 16X16 kgr. 1.207 

— idem I.N.P. de 300 mm kg. 355 

— idem Arc. 65X5 kgr. 2.700 

— idem H de 12 mm kgr. 280 

— idem 0 24 mm kgr. 940 

— idem 0 63 mm kgr. 1.000

idem H 27 mm kgr. 860 

— idem P 5X5 kgr. 3000 

— idem Lat 40X14 kgr. 2.010 

— idem 0 43 mm kgr. 1.400 

— idem Lat 20X10 kgr. 1.770 

— idem 0 36 kgr. 1.500

— Oțel inox 0 140 buc. 384

— Tablă inox 80 mm kg. 200

— Tablă inox 110 mm kg. 2027

— Bandă 60X2 kg. 102

— Tablă alamă 5 mm kg. 277

— Bare bronz kg. 1000

— Bare bronz AP 0 40 100 kg. 130

— Bare bronz AP 10 0 30 kg. 50

— Bare bronz AP 100 0 30 kg. 117

— Electrozi fontă kg. 300

CONSTRUCȚII - INSTALAȚII

ELECTRICE

— Folie polietilenă 2.000 kgr. 930 

— Rulment presiune 51.101 buc. 500

— idem 51.114 buc. 1

— idem 51.201 buc. 10

— Robinet oxigen buc. 1

— idem serviciu 3/4 buc. 15

— idem 3/8 buc. 2

— Piese curățire buc. 5

— Pișoar faianță buc. 4

— Mufe zincate 1" buc. 90

— Coturi zincate l-H/2 buc. 5

— Teuri de I+V2 buc. 5

— Mufe negre V2 buc. 40

— Sifon pardosea 0 100 buc. 1

— Teuri zincate de l+Vî buc. 9

— Reducții de la I+V2 la 3/8“ buc. 5

— idem 3/8 la */2 buc. 10

— idem */2 la 1/4 buc. 6

— Curbe zincate de 1“ buc. 50

— Capac hidrant buc. 1

— Cot hidrant buc. 1

— Piuliță M 14 buc. 1.333

— Placaj ceramic glazurat 6X12
mp. 135

— idem 2,5X2,5 mp. 152

— idem 5X5 mp. 62

— idem 0 38 kgr. 2.005 — idem seria 51.104 buc. 15



— idem 6X12 mp. 31

— idem 5X5 mp. 444

— Prenadex kg. 800

— Nitroemail bordo kg. 160

— Oxid negru de fier kg. 30

— întrerupător cu pîrghie buc. 1

— Izolatoare buc. 98

— Elemente sig. 60 A buc. 4

— Bandă laminată la rece kgr. 5

— Răngi P.C.I. buc. 5

— Ace curelărie-cismărie buc. 130

— Greble buc. 5

— Arzător șamotă buc. 3

— Acumulator 12X80 buc. 2

— Șaibă pîslă buc. 20

— Mecanită 1 mm kgr. 51

— Mecanită 0,5 mm kgr. 45

— Șurub mecanic 12X130 buc. 700

— idem 14X150 buc. 600

— Piuliță M. 12 buc. 1.000

........ .......... . J! ...... -Jl'LL

PIESE DE SCHIMB

RULMENȚI

PIESE DE SCHIMB RADIO-T.V.

— Lampă ECC 88 buc. 28

— idem ECF 82 buc. 13 

— idem ECC 84 buc. 58 

— idem ECL 84 buc. 31 

— idem EL 41 buc. 6 

— idem PCC 84 buc. 77 

— idem 6 EY 7 buc. 4 

— idem 6 L 31 buc. 76 

— idem 6 N 9 buc. 198

— idem 6 P 6 buc. 290 

— idem 6 A 8 buc. 6 

— idem 6 P 9 buc. 18 

— idem 6 E 5 bite. 5 

— idem 12 BJ 7 buc. 8 

— idem 9 A 8 buc. 100 

— idem CI 242 buc. 3 

— idem EL 861 buc. 2 

— idem 6 A 2 P buc. 60 

— idem 8 A 8 buc. 83 

— idem 6 P 18 buc. 4 

— idem 6 P 1 buc. 1 

— idem 6 T 4 buc. 1 

— idem 35 L 31 buc. 7 

— idem EM 81 buc. 40 

— idem 6 F 5 buc. 3 

— idem 6 C 2 buc. 2 

— idem 1 BL 21 buc. 1 

— idem EZ 11 buc. 1 

— idem 6 F 6 buc. 1

idem EL 86 buc. 1 

— idem 6 J 7 buc. 1 

— idem 6 Y 51 buc. 1 

— idem 6 G 2 buc. 1

— idem EAA 91 buc. 16

— Trafo rețea Rodica 43064 buc. 35

— idem Junior 30813 buc. 14

— idem ieșire Rodica 43046 buc. 6

— idem defazor 441049 buc. 63

— idem ieșire 32698 buc. 65

— idem 32301 buc. 21

— idem Spidola buc. 10

— idem FI 2 INTIM 42900 buc. 13 

— idem 2120 buc. 9 

— idem 2136 buc. 5 

— idem 2137 buc. 25 

— idem 2227 buc. 10

— idem 2336 buc. 15

— idem 2337 buc. 15

— idem 6005 buc. 15

— idem 6006 buc. 16

— idem 22307 buc. 2

— idem ieșire AR 612 buc. 4

— idem buc. 4

— idem rețea AP 1084 buc. 49

— idem TC 201 M buc. 41

— idem 4 704003 buc. 2

— idem TC 180.0100.740.000 buc. 3

— idem TC 180.24704065 buc. 5

— idem ieșire codre TV 23 buc. 9

— idem LV 212 buc. 3

— idem bloching TV 51 buc. 8

— idem ieșire codre Oliver buc. 5

— idem linii recondiționat buc. 46

— idem Lotos buc. 22

— Tub cinescop 43 LK 2 B buc. 12

— Bloc comutator canale Marcelo-Oli- 
ver buc. 3

— Bobină deflexie E 47 81918 buc. 50

— idem Stasfurt buc. 47

— idem Cosmos buc. 30

— Bobină deflexie Oliver buc. 21

— idem Stasfurt buc. 1

— Difuzori 4 W 4 dim. 20929 buc. 100

— idem Spidola buc. 30

— idem EP 554 1,5 W 12 r buc. 11

— idem Orion buc. 50

— idem Cosmos 1 buc. 3

— idem Estonia buc. 10

— idem 0,5 W 21016 buc. 20

— idem Static Oberon buc. 13

— idem AR 612 buc. 21

— idem 1,5 W At 324 buc. 4

— Tranzistori GC 112. buc. 40

— idem 6 N 8 buc. 22 — idem 2306 buc. 3



— idem 2,5 A 102 buc. 25

— OC 169 buc. 7

— idem OC 816 buc. 24

— idem OC 817 buc. 20

— idem 155 NU 70 buc. 51

— idem OC 821 buc. 25

— idem 106 NU 70 buc. 20

— idem P 401 buc. 38

— idem MP 41 A buc. 7

— idem 2 SB 176 buc. 14

— idem 2 SB 171 buc. 19

— idem P 403 buc. 21

— idem P 423 buc. 30

— idem A 435 buc. 1

— idem 105 NU 70 buc. 43

— idem 2 NU 72 buc. 10

— idem MA 23 buc. 2

— idem 3 NU 72 buc. 10

— idem AF 165 buc. 5

— idem AF 260 buc. 5

— idem 2 SA 234 buc. 1

— idem 2 SA 235 buc. 65

— idem 2 SA 101 buc. 9

— idem 107 NU 70 buc. 45

— Verde FT 131 buc. 20

Aib FT 131 buc. 14

— idem P 4 BZ buc. 18 

— idem 104 NU 70 buc. 125 

— Alb MP 39 B buc. 20 

— idem MP 41 buc. 25 

— idem P 201 A buc. 4 

— idem OC 1072 buc. 50 

— idem OC 1074 buc. 100 

— idem GC 507 buc. 50 

— idem P 4 AZ buc. 25 

— idem 2 SA 341 buc. 65 

— idem 2 SA 342 buc. 60

— idem 2 SA 58 buc. 5

— idem 2 SB 475 buc. 10

— Diode D 7 S buc. 450

— idem GA 204 buc. 15

— idem D 101 Spidola buc. 7

— idem GV 111 buc. 3

— idem D2 26 B buc. 29

— idem S.I. EK 4 buc. 1

— idem D 1009 buc. 16

— idem GA 201 buc. 14

— idem GA 205 buc. 8

— idem GA 206 buc. 14

— idem OA 625 buc. 26

— idem OA 705 buc. 25

— idem VJ 1 buc. 28

— idem D2 B buc. 3

— idem D2 J buc. 20

— idem D9 B buc. 8

— idem D 18 buc. 2

— idem D 20 buc. 2

— idem D 7 G buc. 50

— idem D 2 D buc. 40

— idem 1 M 60 buc. 3

— Termistor Delta buc. 40

— idem buc. 25

— Varistor Cosmos buc. 118

— idem MA 23 B buc. 20

— Potențiometru f. întrerupător O-
beron buc. 14

— idem buc. 15

— idem Oberon buc. 2

— idem Orion buc. 45

— Potențiometru 2,5 Mr. buc.. 25

— idem 101 lin, Stasfurt buc. 40

— idem 500 Ko. Stasfurt buc. 59

— idem 500 Ko. Stasfurt buc. 24

— idem f. intr. 5 Ko. Stasfurt buc. 34

— idem 50 Ko. buc. 22

— idem 470 Ko. Sakto buc. 52

— idem 5 Ko. Rosini buc. 7

— idem 1,5 Mo. Oberon buc. 10

— idem 50 Ko. Oberon buc. 11

— idem f. intr. 250 Ko. Tonilza buc. 7

— idem 500 Ko. Tonitza buc. 9

— idem 1 Mo. buc. 11

— idem dublu f. intr. 2 Mo. Melodia
buc. 4

— idem 10-]—10 Ko. IALTA buc. 23

— idem 5,24-5,2 Ko. Auto Berlin
buc. 28

— idem 504-500 Ko. buc. 40

— idem 5004-250 Ko. buc. 2

— idem 1 Mo4-500 Ko. buc. 48

— Ansamblu Potențiometru Paciota
buc. 1

— Potențiom. dublu f. intr. 2Mo4-
lMo Melodia buc. 10

— idem f. intr. NPR Orion AR. 612/
1 Mo.4-0,5 Mo buc. 73

— idem f. intr. NPA 1,5 Mo4-0,5 Mo.
Oberon buc. 38

— idem dublu Supraphon 2X1,3 Mo.
ax. lung buc. 27

— idem ax scurt buc. 20

— idem 2X2,5 Mo. ax. scurt buc. 17

— idem 2X1 Mo. ax scurt buc. 7

— idem 3X500 Ko. ax scurt buc. 10

— idem 2X5 Mo. ax scurt buc. 4

— idem 2X1 Mo. buc. 1

— idem 15 Ko. Nordic 32357 buc. 90

— idem cu intr. 2,5 Ko. Auto Berlin
buc. 15 

— idem 50 Ko. Beri, buc. 20

— Condens, cerat plat Tesla 100 pf. 
500 V. buc. 8

— idem 150 pf/500 V buc. 13

— idem 75 pf/500 V buc. 1

— idem 170 pf/500 V. buc. 2
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— Condens, cerat plat Tesla 200 pf/
500 V buc. 6

— idem 240 pf/500 V buc. 2

— idem 430 pf/500 V buc. 10

— idem 510 pf/500 V buc. 13

— idem 620 pf/500 V buc. 2

— idem 1 Kpf/500 V buc. 1

— idem 175 pf/500 V buc. 17

— Cond. hîrtie TESLA 100 pf 1000 V 
buc. 7

— idem 250 pf/1000 V buc. 3

— idem 400 pf/1000 V buc. 2

— idem 640 pf/1000 V buc. 4

— idem 220 pf/500 V buc. 3

— idem 1 uf/630 V. TESLA buc. 1

— idem 4.7 pf/750 V buc. 1

— idem 50 uf/150 V buc. 1

— idem 100 uf/250 V buc. 1

— idem 00,5 uf/160 V buc. 1

— idem 47 uf/150 V buc. 1

— idem 50 uf/150 V buc. 8

— idem 50 uf/250 V buc. 10

— idem 0,025 uf/1000 V buc. 2

— idem 0,025 uf/1000 V buc. 186

— idem 0.4 uf/400 V buc. 53

— idem 0.25 Mf/400 V buc. 127

— idem 470 MF/150 V buc. 2

— idem Tesla 0,64 MF/400 V buc. 34

— idem 1 MF/160 V buc. 1

— idem 0,4 MF/400 V buc. 2

— idem 32 MF/160 V buc. 1

— idem 1 MF/160 V buc. 69

— idem 1 MF/250 V buc. 9

— idem 0,064 MF/1000 V buc. 1

— idem 1000 MF/100-110 V buc. 6

— idem TC. 50 1,25 MF/30-35 V. buc. 36

— idem 50 MF/100-110 V buc. 2

— idem cerat plat cu mică 20 pf/500
V buc. 24

— idem 125 pf/500 V buc. 23

— idem 150 pf/500 V buc. 37

— idem hirtie Tesla 400 pf/1000 V
buc. 215

— idem elco cu șurub 8 MF/450-500
V. TC. 521-8 M. buc. 100

— idem 16 MF/450 V-500 V. TC 521-
16 M. buc. 12

— Cond. elco cu șurub 32 MF/160-175
V TC 521-32 M buc. 26

— idem 100 MF/20 V sovietic KZ-
1-M buc. 22

— idem cu șurub sovietic 100 MF/
50 V buc. 5

— idem elco 200 MF/20 V. sovietic
KZ-l-a buc. 70

— idem cu șurub RFT 200 MF/25 V 
buc. 85

— Bobină oscilatorie Spidola buc. 22

— Bobine diferite buc. 67

— Clape junior buc. 149

— idem Miorița buc. 78

— idem Orion buc. 27

— idem Balada buc. 32

— Buton Dunărea buc. 89

RULMENȚI : 

— 50311 buc. 5 

— 21306213 buc. 17 

— 1210—12219 buc. 57 

— 6017 buc. 6 

— 6316—316 buc. 4

— 8109 buc. 5

— 1314 buc. 4

— 12307 buc. 1

50407 buc. 7 

— 1309 buc. 19 

— 51214 buc. 4

— 1304 buc. 11

— 226706 buc. 10

— 7317 buc. 8

— 51207 buc. 33

— 6311 buc. 12

— 30215—7213 buc. 8

— 2313 buc. 1

— 807813 buc. 56

— 326704 buc. 1

— 4303 buc. 1

— 7612 buc. 1

— 6014 buc. 1

— 864911 buc. 2

— 84604 buc. 5

— 65706 buc. 10

— 3020 buc. 2

— 51212—8212 buc. 5

— 51120 buc. 9

— 51120 buc. 4

— 30311 buc. 13

— 51309 buc. 3

— 3204 buc. 10

— 3210 buc. 4

— 6010 buc. 4

— 51117 buc. 1

— 1217 buc. 4

— 6406 buc. 14

— 4311 buc. 5

— 6405 buc. 3

— 3202 buc. 5

— 6408 buc. 5

— 6006 buc. 3

— 6003 buc. 18

— 6012 buc. 15

— 2306 buc. 2

— 6300 buc. 2

— 2306 buc. 6

— 1313 buc. 2

Diferite piese auto

— Geam auto pentru far buc. 23



— Siguranțe supape buc. 131

— Antrenor 450311 buc. 17

— Articulații sferice UTOS buc. 18

— Membrană frînă Carpați buc. 1

— Căței ambreiaj buc. 2

— Siguranță bolți pistoane buc. 61

— Corp pompă apă buc. 3

— Arbore distribuție buc. 2

— Furcă de stringere buc. 20

— Cuzineți BTV buc. 2

— Serii inele buc. 1

— Manometre aer auto buc. 12

— Cuzineți palier buc. 83

— Membrană roată față buc. 2

— Ponton carburator buc. 13

— Șeibi fuzetă buc. 27

— Site auto buc. 4

— Capac cutie viteză buc. 1

— Placă cercel arc buc. 10

— Amortizoare 450434 buc. 5

— Pompă apă buc. 5

— Ax sateliți buc. 9

— Roată distribuitor pentru tractor 
buc. 6

— Placă mediană buc. 5

— Roată dințată tractor viteza a 3-a 
buc. 4

— Duze injector buc. 82
— Inel transportor buc. 3
— Culbutor spate și față Dacia 

buc. 10
— Pompă apă Dacia buc. 1
— Tobă eșapament Dacia buc. 2
— Cuzineți bielă Dacia buc. 2
— Furcă ambreiaj buc. 1
— Pinion arbore cotit buc. I

Diferite piese pentru utilaje 
din ind. alimentară

— Ax pentru batoză buc. 3
— Inele etanșare 450606 buc. 83
— Roată cu dantură BT 4 buc. 3
— Garnitură A.M. 3. buc. 7
— Inele cauciuc buc. 27
— Disc cauciuc buc. 38
— Garnituri cauciuc AB buc. 16
— Garnituri injector buc. 20
— Etanșare mecanică buc. 2
— Lanț transportor ml. 50
— Piese de schimb pentru mașina de 

închis suport impingător buc. 120
— Roată lanț C.O.l. buc. 526
— Coroană de 17.C.1049-1 buc. 5
— Semering celulă 99 buc. 12
— Tambur BTMU buc. 12
— Role simple fază 1 și II buc. 3
— AC.M.R.C.O.2. buc. 331
— Rolă distribuitor buc. 27
— Arbore superior buc. 5
— Inele intensitate buc. 6
— Tub filtru injector buc. 1
— Inele etanș inox buc. 3
— Buloane sferice buc. 65
— Clapete accelerație buc. 16
— Lanț cu role pentru mașina de spă

lat sticle buc. 9

— Celulă cu lanț MAP-buc. 4
— Suport cutii buc. 1
— Arc separator buc. 2
— Coroană pentru batoză buc. 3
— Suport 73 și 99 M.I.L. 0201 buc. 9
— Contor compresor buc. 1
— Suport piston dozator MAP buc. 18
— Pistoane ridicare IMC buc. 3
— Capace litu pozitive și negative 

buc. 16
— Bucșe din grafit kg. 71,6
— Carcase MECR 05 buc. 3
— Semering disc dozator MAP buc. I
— Corp matriță buc. 2
— Grup distribuitor buc. 1
— Șaibă camelată buc. 10
— Membrană ventil buc. 90
— Frînă cu electromotor bun. 4
— Pompă 60 A buc. 2
— Cuțite agricultură buc. 8
— Roți curea malaxor buc. 3
— Ventil email buc. 28

Curele trapezoidale și cu transmisie

— Curele trapezoidale buc. 5
— Curele trapezoidale 1383 buc. 15

DIVERSE

——-| %

— Anvelope 600X15 buc. I
— Vopsea gri ulei kg. 225
— Clorură de calciu kg. 318
— Sămînță morcov kg. 1,59

►

I. U. I. M. C. R.-BISTRIȚA
Str. Narciselor nr. 4 tel. 13521

Jud. Bistrița — Năsăud
„I. U. I. M. C R. — Bistrița" oferă din stoc disponibil 16 buc. supraveghetor 

de flacără tranzistorizat (licență Hokushin) tip. SFT 168 UV
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CONTRACT ECONOMIC

ASPECTE PRIVIND PREȚUL 1N 
CONTRACTELE ECONOMICEProblematica prețului, ca element al contractelor economice, revine în actualitate datorită reașezării prețurilor, prin efectele pe care le produce în sfera raporturilor litigioase dintre unitățile socialiste. Asemenea probleme apar și datorită întîrzierii oare se produce uneori în fixarea prețurilor pentru produsele noi.Astfel de aspecte sînt aduse în discuție de către părțile contractante și cu referire la validitatea contractelor economice atunci cînd se modifică prețurile în cursul executării a- cestor contracte ori în situația cînd prețul legal se stabilește cu întârziere. Desigur că aceste discuții urmăresc un interes practic imediat, a- cela de a se conchide asupra faptului dacă contractul economic încheiat și executat în asemenea condiții poate constitui sau nu temeiul unor pretenții la penalități ori daune.Referitor la primul aspect — acela al modificării prețului după încheierea contractului — sînt lămuritoare următoarele îndrumări cuprinse în Instrucțiunea primului arbitru de stat nr. 2/1974 : „Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, prețul produselor ce se livrează între unitățile socialiste de stat și cooperatiste nu poate fi decît prețul legal în vigoare la data efectuării livrării, obligația respectării prețului legal revenind atît furnizorului, cit și beneficiarului".Deci, nu este susceptibilă de controverse regula potrivit căreia, în raporturile dintre unitățile socialiste, prețurile aplicabile sînt cele în vigoare la data executării contractului.Corolarul acestei reguli este cădispozițiile normative prin care s-afixat prețul în vigoare în cursul executării contractului fac parte dedrept din contractul economic încheiat de către părți. De asemenea, dacă prețurile s-au modificat ulterior încheierii contractului, noile dispoziții normative, prin care s-au fixat prețurile valabile în cursul executării con

tractului, modifică de drept clauza contractuală referitoare la preț.De aici consecința că și în ipoteza în care părțile nu procedează, ele, la modificarea contractului economic pentru a-1 pune de acord cu schimbarea intervenită în privința prețului, efectele asupra contractului se vor produce de drept, adică automat.Prin urmare, unitatea beneficiară care a întîrziat achitarea prețului nu poate invoca cu succes — pentru a fi exonerată de plata penalităților prevăzute de art. 1 lit. g din HCM nr. 306/1970 — faptul că părțile nu au încheiat un act modificator al contractului pentru a-1 pune de acord cu modificările de preț intervenite ulterior încheierii lui.Fără să afecteze validitatea contractului, modificările de preț pot determina, în anumite circumstanțe de.fapt, asemenea dificultăți în achitarea contravalorii produselor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate care să justifice întîrzierile în plată. Subliniem că este vorba de situații de fapt care se apreciază de la speță la speță iar nu de o soluție aplicabilă în toate cazurile. Așa fiind, o convenție prin care părțile ar socoti că penalitățile nu se datorează în circumstanțele de fapt amintite ar putea fi reținută ca valabilă și de către arbitraj sub rezerva verificării înțelegerii în lumina dispozițiilor art. 37 din Regulile procedurii arbitrate.Cit privește cel de al doilea aspect — acela al lipsei prețului legal aprobat, menționăm că IJici în această situație nu se pune în discuție validitatea contractului. Unitățile socialiste sînt îndreptățite să încheie contracte economice și pentru produse care nu au prețul legal fixat. Interdicția intervine abia în ' faza executării contractului, întrucît dispozițiile normative în vigoare interzic — cu anumite excepții — livrarea produselor care nu au prețul legal fixat. Consecința este că lipsind prețul la scadența termenului de livrare, unitatea furnizoare se află în fața unui impediment legal în calea executării obligației de livrare. Deci, situația dată nu vizează validitatea contractului ori o împrejurare de forță majoră iar eventuala e- xonerare de răspundere intervine în considerarea impedimentului legal în executare la care ne-am referit. Astfel 

se explică soluțiile arbitrale prin care, următor exonerării unităților furnizoare de plata penalităților pe motivul lipsei prețului legal aprobat, aceste unități sînt obligate să suporte taxele de timbru aferente pretențiilor cu titlu de cheltuieli de arbitrare iar nu drept daune pentru necomunicarea cazului de forță majoră. într-adevăr, în asemenea situații, soluția de obligare la suportarea taxei de timbru nu-și găsește temeiul în neîndeplinirea, din partea unității furnizoare, a obligației de comunicare și dovedire a cazului de forță majoră, conform art. 23 din Legea nr. 71/1969.în privința prejudiciilor pe care unitățile beneficiare le încearcă ca urmare modificării prețurilor sau fixării lor cu întîrziere, pretențiile la daune formulate împotriva unităților furnizoare sînt admisibile cu condiția de a se dovedi în concret culpa acestor unități. Cităm, în acest sens, următoarele prevederi ale Instrucțiunii primului arbitru de stat nr. 2/1974 : „Dacă pe baza probelor administrate de părți s-ar reține că... fixarea prețului a întîrziat din cauze imputabile furnizorului, organele arbitrale vor angaja răspunderea acestuia pentru daunele rezultînd din neîndeplinirea obligațiilor ce-i reveneau în legătură cu ....... obținerea prețuluilegal".Prin rîndurile de mai sus am răspuns mai multor solicitări, între care și celei primite de la Fabrica de industrie locală Orăștie.
I. ICZKOVITS

FINANCIAR

IMPUTABILITATEA 
PENALITĂȚILORîn activitatea unităților economice socialiste o pondere însemnată in diminuarea patrimoniului o deține plata de penalități generate de neres- pectarea contractelor economice. Și ca un corolar, sînt frecvente situațiile în care se pune problema imputării, potrivit prevederilor Codului muncii, a
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sumelor plătite cu titlu de penalități în baza H.C.M. nr. 306/1970.Deși în dreptul muncii au existat în mod permanent prevederi în baza cărora pentru faptele culpabile care provoacă prejudicii, unității cei în cauză au o răspundere materială, totuși H.C.M. nr. 306/1970 în art. 3 alin. 1 conține o dispoziție expresă și specială în acest sens, stabilind că penalitățile plătite din culpa unei persoane se vor recupera de la aceasta. Includerea unor prevederi privitoare la răspunderea materială într-un act normativ care stabilește sistemul de penalități datorate în baza prevederilor Legii nr. 71/1969 nu reprezintă o simplă repetare a unei norme legale, ci are o semnificație mai profundă, și un scop precis conținut în chiar prevederea citată.Nu se poate accepta în cazul de față aplicarea principiului unicității patrimoniului socialist de stat, con- siderîndu-se că penalitățile plătite de o unitate de stat alteia, care le încasează, se regăsesc în final în bugetul de stat și că deci nu există în realitate o pagubă. Această susținere nu-și are aplicabilitate în domeniul disciplinei și planificării financiare știut fiind că fiecare unitate socialistă de stat are la dispoziție numai fondurile financiare strict necesare îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată. Orice plată făcută cu alt scop reprezintă un prejudiciu efectiv adus patrimoniului unității socialiste în cauză. In acest sens, instanța noastră supremă s-a pronunțat în repetate rîn- duri. Cităm : decizia de îndrumare a Plenului Tribunalului Suprem nr. 4/ 1974 (în C.D. pe anul 1974 pag, 42) și deciziile secției civile nr. 979 din 3 iunie 1975 și nr. 1116 din 20 iunie 1975 (publicate în Repertoriu de practică judiciară pag. 272—273).Răspunderea materială pentru penalitățile plătite subsistă chiar dacă sumele încasate sînt utilizate de unitatea creditoare în scopuri productive și aduc acesteia beneficii care, în final, se regăsesc în bugetul de stat. O asemenea susținere nu are un suport juridic temeinic dat fiind că pe de o parte, principiul unicității patrimoniului socialist de stat nu-și are apiicațiune în domeniul planificării și disciplinei financiare, iar pe de alta, datorită faptului că pagubele pricinuite unității 

de o persoană încadrată în muncă nu se pot compensa cu eventualele beneficii aduse acesteia. Cităm în acest sens Tribunalul Suprem colegiul civil (deciziile nr. 157 din 17 februarie 1965, nr. 811 din 18 mai 1963 și nr. 1389 din 30 septembrie 1963 publicate! îu Repertoriu de practică judiciară pag. 570).(în cele ce preced am răapwiȘ toy. Gheorghe Cojocarii — economist O.I.F.P.GA. Botoșani).
C. JOBNESCU

ASIGURĂ R
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ASIGURAREA PRIN EFECTUL LEGII 
DE BUNURI LA UNITĂȚILE 

AGRICOLE COOPERATISTEAsigurarea prin efectul legii de bunuri la unitățile agricole cooperatiste este reglementată prin „Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat“, care stabilește bunurile care fac obiectul asigurării, cazurile în care se plătesc despăgubirile, începutul și încetarea asigurării, cuantumul primelor de asigurare și termenele de plată a acestora, precum și principiile ce să aplică în stabilirea despăgubirilor.în asigurarea prin efectul legii sînt cuprinse aproape totalitatea bunurilor materiale aparținînd unităților agricole cooperatiste, pentru o multitudine de riscuri, care diferă după natura bunurilor cuprinse în asigurare. Astfel, pentru clădiri și alte construcții; motoare, mașini, instalații, mijloace de transport, inventar gospodăresc și unelte ; materii prime, materiale, combustibil, semifabricate și produse finite, produse animaliere, agricole, viticole, furaje, precum și recolta înmagazinată a livezilor, se acordă despăgubiri pentru pagubele produse de incendiu, trăsnet, explozie, chiar dacă trăsnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu, ploaie torențială inclusiv efectele indirecte ale acesteia, grindină, inundație, furtună, uragan, cutremur de pămînt, prăbușire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau de gheață, avalanșe de zăpadă, căderea pe clădiri sau alte construcții a unor corpuri, distrugeri 

sau stricăciuni pricinuite de măsurile de salvare în timpul producerii evenimentului asigurat.Pentru clădiri și alte construcții se acordă despăgubiri și în cazurile în care, pentru a se opri întinderea incendiului sau la o amenințare bruscă de inundație ,de prăbușire sau alunecare de teren, a fost nevoie, după caz, să se dărîme ori să se demonteze clădirea sau altă construcție, ori să fie mutată în alt loc, precpm și în cazurile în care în urma unui cutremur de pămînt, inundații, prăbușiri sau alunecări de teren a devenit imposibilă folosirea clădirii sau a altei construcții și este necesară, după caz, demontarea sau mutarea în alt loc a acestora.Pentru culturi agrjcole și rodul viilor, se acordă despăgubiri în caz de pagube produse de ploaie torențială inclusiv efectele indirecte ale acesteia, grindină, furtună, uragan, incendiu, prăbușire sau alunecare de teren. Se acordă despăgubiri pentru pagubele la valoarea producției, suferite prin pierderi cantitative, cu excepția culturilor de tutun la care se acoperă și pagubele suferite prin pierderi calitative de pe urma grindinei. Pentru animale, se acordă despăgubiri, în caz de pieire în urma bolilor, inclusiv sub formă de epizootii, sau a accidentelor. Se acordă despăgubiri și în caz de pagube produse ca urmare a sacrificării animalelor dispusă de organele în drept 2 în legătură cu aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a epizootiilor | în urma unei boli incurabile care exclude posibilitatea utilizării mai departe a animalului; în urma unei boli care duce în mod cert la moartea animalului ; în cazul în care animalul a suferit un accident ce duce în mod cert la moartea acestuia. De asemenea, se acordă despăgubiri și în cazul scoaterii animalelor din gospodărie pentru combaterea anemiei infec- țioăse.Pentru asigurarea bunurilor prevăzute mai sus, Unitățile agricole cooperatiste datorează, Administrației Asigurărilor de Stat, prime de asigurare, ce se stabilesc anual pe baza înregistrării bunurilor ,care se efectuează la sediul unităților asigurate de către delegații ADAS, cu participarea repre-
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zentanților acestora. Operațiunile de înregistrare a bunurilor se fac pe baza actelor și evidențelor unităților asigurate ,c6mpletîndu-se documentul i de înregistrare, respectiv „Fișa de asigurare". Primele de asigurare calculate potrivit datelor înregistrării și comunicate unităților asigurate de către sucursalele ADAS, trebuie plătite,' potrivit prevederilor șrt. 14 din Decretul nr. 471/1971, în proporțiile și la termenele următoare : 20% pînă la 15 iunie ; 40% pînă la 31 august și 40% pînă la 1 noiembrie.în cadrul raporturilor de asigurare unitățile asigurate sînt obligate să întrețină bunurile cuprinse în asigurare în bune condiții, îndeosebi cu respectarea ,după caz, a regulilor agrotehnice, zooveterinare și de prevenire a incendiilor, luînd, potrivit cu împrejurările, măsuri împotriva incendiilor, îmbolnăvirii sau pieirii animalelor ori a altor riscuri, precum și pentru limitarea pagubelor. De altfel, în condițiile producerii sau măririi pagubei ca urmare a nerespectării acestor obligații, unitățile respective decad din dreptul la despăgubire.De asemenea,, unitățile agricole cooperatiste sînt obligate să înștiințeze, în scris, pieirea animalelor sau distrugerea totală ori parțială a altor1 bunuri cuprinse în asigurare, în 24 de ore de la data producerii pagubei, cu excepția cazurilor de distrugere ori vătămare a culturilor agricole sau rodul viilor, pentru care înștiințarea se face cel mai tîrziu în 5 zile.In scopul executării cît mai corecte 
a măsurilor de constatare a produ- j cerii evenimentelor asigurate și de evaluare a pagubelor, precum și pentru stabilirea dreptului la despăgubiri, unitățile asigurate au obligația să pună la dispoziția ADAS toate actele și evidențele necesare.

G. MUREȘ.AN

INTREBÂRl-RÂSPUNSURI

• GHEORGHE COJOCARU — eco
nomist O.I.F.P.C.A. Botoșani întreabă dacă penalitățile plătite în baza H.C.M. nr. 306/1970 sînt imputabile persoanei vinovate, atît timp cit aceasta urmează a suporta și penalitatea de 0,05 lei pe zi prevăzută de art. 1 alin. 3 din H.C.M. nr. 1147/1959 prin, care se sancționează abaterile de la disciplina financiară. . •Răspunsul este afirmativ. Plata unor penalități nu exclude plata celorlalte. După cum o abatere disciplinară care provoacă pagube unității atrage după sine atît răspunderea disciplinară cît și răspunderea materială, tot astfel, dacă prin aceeași faptă culpabilă persoana încadrată in muncă a încălcat două prevederi legale urmează a suporta consecințele acestor încălcări.Vă învederăm, de asemenea, că dispoziția cuprinsă în pct. 137 alin. 2 din Instrucțiunile Băncii Naționale nr. 1/1970 nu au mai fost preluate în Normele metodologice nr. 2/1977.

• FILOTI IOAN ALEXANDRU — 
Ploiești întreabă dacă în domeniul retribuției muncii se aplică principiul drepturilor cîștigate. în dreptul socialist, care are alt substrat economic decît cel al formațiunilor presocialiste, ■plecîndu-se de la principiul generalității normei de drept, nu se recunosc — de regulă — drepturile cîș- tiga-.e. Inspirîndu-se însă din umanismul socialist și pentru a protegui interesele persoanelor încadrate în muncă ,în unele sectoare din dreptul muncii se recunosc drepturile cîștigate. Dăm ca exemplu : pensiile de asigurări sociale și în materia, retribuirii muncii. Ca orice excepție, este de strictă interpretare și nu se poate extinde prin analogie. în ce privește a- vizele date de Ministerul Muncii în baza abilitării acordate prin art. 206 (1) .din Legea nr. 57/1974 urmează a fi luate în considerare cele ce au fost elaborate ultimele în ordine cronologică.

• TEHNOTON — Iași întreabă dacă datoriile asumate în mod voluntar de persoanele. încadrate în. muncă, precum rate pentru obiecte de uz îndelungat, pentru construire de locuințe proprietate personală, intră sau nu în cuantumul de 1/3 sau 1/2 din venituri supus urmăririi silite și respectiv dacă sumele acestea vor afecta partea de retribuire nesupusă executării prevăzută de art. 409 din codul de procedură civilă.Art. 409 din codul de procedură civilă are în vedere exclusiv urmărirea silită fiind inclusiv în capitolul II privind executarea silită asupra bunurilor mișcătoare așa încît nu-și are a- plicare asupra debitelor asumate în mod voluntar de persoanele interesase. A admite o altă interpretare ar însemna ca anumite persoane ce au datorii mari față de unitățile socialiste sau față de unele persoane fizice (ne referim la pensiile de întreținere) să anihileze sau să limiteze plata acestor datorii cărora legea le acordă preferință, efectuînd cumpărări, de bunuri de a căror folosință profită personal. Mai mult, dacă jumătatea de retribuție ar fi intangibilă față de orice datorie ar însemna ca cel în cauză să-și creeze o situație materială deosebită plătind toate datoriile sale numai cu 1/2 din retribuție ceea ce ar însemna ca ratele tuturor creditorilor să devină neînsemnate iar acoperirea creanțelor să se prelungească la infinit.
• ÎNTREPRINDEREA electro- 

CENTRALE — Craiova. Atît Ministerul Muncii prin adresat nr. 98.236 din 19 noiembrie 1976 cit și Uniunea Generală a Sindicatelor din România prin scrisoarea Consiliului Central nr. 4026 din 24 noiembrie 1976 au elucidat în același sens nedumerirea dv. în sensul că în calculul contribuției ce vă interesează se ia în considerare, retribuția tarifară de încadrare și — pe lingă altele — și sporurile acordate pentru munca în condiții deosebite. în cazul în care în cadrul unității dv. nu se acordă asemenea sporuri ele nu se vor lua în calcul.
C. J. j


