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METAIE
PRODUSE DIN METAL

- Bare oțel OL— 42—IN—140X140
kg. 285

- Bare oțel OI.—31—1—30 kg. “22
- Bare oțel OL—42—IN—80X80 

kg. 389
- Bare oțel OL—42—IN—70X70

kg. 252
- Bare oțel OL—42—IN—60X60

kg. 257
- Bare oțel OL—42—IN—36X36 

kg. 182
- Bare oțel OL—42—IN—25X25

kg. 46
Bare oțel OL—42—IN—20X20
kg. 94
idem OL—33—MOC—11—45X45 
kg. 348
idem OLC—25—28X28 kg. 204 
Bare oțel OL—38—14X8 kg. 53 
idem OL—37 0 70 kg. 133 
idem OL—37 0 40 kg. 305

- idem OL—37 0 38 kg. 168
- idem OL—37 0 30 kg. 358
- idem OL—37 0 9 kg. 49
- idem OL—38 0 40 kg. 180
- idem OL—38 0 30 kg. 100
- idem OL—37 Exg. 8 kg. 51
- idem OL—41 MOC—11 0 21 kg. 71
- idem OL—41—MOC—11 0 20

kg. 47

— idem OL—41—MOC—11 0 19 
kg. 50

— idem OL—25—MOC—11 0 17
kg. 35

— Tablă OL—W7335 + 1,5X1000X2000 
kg. 92

— idem OL—W7335 X 2X1000X2000 
kg. 425

— idem OL—W7335 # 2.5X1000X2000 
kg. 437

— idem W—668—S—PHONIX X 10 
kg. 316

— Bară cupru 0 5 kg. 9
— idem 0 10 kg. 4
— idem 5X5 kg. 9
— idem 8X8 kg. 8
— idem 10X10 kg. 31
— idem Exg. 5 kg. 3
— Bară cupru Exg. 8 kg. 3
— Sirmă Al 0 1.2 kg. 95
— Sirmă Al 0 1,5 kg. 23
— Sirmă coardă pian 0 4 kg. 208
— Sirmă zinc 0 2 kg. 18
— Șuruburi dif. (Buloane) kg. 25
— Șuruburi H272 — 8 X 50 buc. 803
— Șuruburi H 272 — 8X60 buc. 972
— Șuruburi 925 c.p. 8X75 buc. 770
— Șuruburi 6220 — 8X70 buc. 624
— Șuruburi 925 c.p. 8X80 buc. 27
— Șuruburi 925 c.p. 8X140 buc. 200
— Șuruburi 5144 f.p. 10X60 buc. 380
— Șuruburi 6219 f.p. 10X65 buc. 255
— Șuruburi 4845 — 10X75 buc. 548
— Șuruburi 6220 f.p. 10X100 buc. 773
— Șuruburi 6219 12X50 buc. 473
— Șuruburi 4845 14X35 buc. 45
— Șuruburi 920 — 14X45 buc. 34

— Șuruburi 4272 — 14X60 buc. 767
— Șuruburi 6220 — 16X100 buc. 426
— Șuruburi 4272 — 16X100 buc. 475
— Șuruburi 4272 — 18X100 buc. 891
— Șuruburi M — 20X60 buc. 161
— Șuruburi 2117 — M — 20X70 

buc. 90
— Șuruburi cap zenc 8X20 buc. 1080
— Șuruburi OLC—45 — 18X60

buc. 633

----1 2 |-----
— Bandă laminată la rece 120X3 

kg. 3430
— idem 50X3 kg. 7800
— Țeavă inoxidabilă 1/2“ kg. 41
— Țeavă OLT 35 0 25X1,5 kg. 2500

MOI DARE
UTILAJE SCUIE

— Manometru 0 60 0-100 kgf/cmp 
buc. 17

— idem 60 0-4 idem buc. 60
— idem 60 0-6 idem buc. 11
— idem 60 0-10 idem buc. 56
— idem 60 0-16 idem buc. 10
— idem 80 0-10 idem buc. 204



OFERTE
— idem 100 0-2,5 idem buc. 40
— idem 100 0-25 idem buc. 103
— idem 100 0-40 idem buc. 113
— idem 100 0-100 idem buc. 10
— idem 160 0-2,5 idem buc. 5
— idem 160 0-40 idem buc. 40
— idem 160 0—01 idem buc. 6
— idem 160 0—16 idem buc. 15
— idem 160 0-25 idem buc. 45
— idem 160 10-40 idem buc. 25
— idem 160 0-40 idem buc. 26
— idem 160 0-60 idem buc. 33
— idem 160 0-250 idem buc. 22
— idem 200 0-100 idem buc. 2

CONS I IlVC 111 - INSTALAȚII
ELECTRICE

— Butoni gradați RBB — buc. 2
— Butoni gradați 2606 — buc. 3
— Potcnțiometru 56 LU — 100 buc. 3
— idem 89 W — R buc. 2
— idem 89 P.W — R 100 K buc. 2
— idem 56 LR 500 K buc. 4
— idem 56 LR 500 buc. 4
— Tranzistori AD — 155 buc. 56
— Tranzistori BC—108 A buc. 37
— Tranzistori 2N — 708 buc. 25
— Diode AZ 6,8 buc. 40
— Diode AZ 9,1 buc. 40
— Diode AZ 8,2 V buc. 40
— Condensatori CE 149 — 100 MF — 

buc. 80
— Filtru p buc. 8
— Aerosol S—1—991 buc. 10
— Conductor PLVA — 35 m 45
— Sirmă WOLFRAM 0 0,01 ml. 100
— Releu 120—RU—A01—C.O.O. buc. 15
— Releu L.U.U.—R.U.O.IA.01—COO 

buc. 10

— Patroane MPR 315 A buc. 18
— idem 630 A buc. 3
— idem 15/160 A buc. 267

CHIMICE - LEMN - HlRIlE

— Alaun de potasiu kg. 2
— Roșu de Congo kg. 4
— Tetraboret de sodiu buc. 2
— Role diagrame buc. 50
— Ambalaj creponat 10 cm kg. 403

— Șuruburi prins lemn 4X30 STAS 
1152 mii buc. 1300

— Minere cu silduri buc. 382
— Diamant brou RHS kg. 17
— Alizorin rei bleu 100/100 kg. 16
— Diamant brou crom FBG kg. 9
— Diamant crom ROSE kg. 6
— idem ORANJE BR kg. 10
— idem rot B 1/167 kg. 4
— idem gelb BN kg. 8
— idem nero PLC kg. 4
— idem PSA kg. 10,6
— idem W kg. 47

TEXTILE -
PIELE - CAUCIUC

Chingă textilă lat 40 mm — m 84

— Pînză Zina înflorată 0,80 desen 
2308 mp. 38000

— Fire lină seină pt. covoare kg. 3300
— Fire bumbac răsucite pentru co

voare kg. 1400
— Pînză cort Felix diverse culori 

ml. 900
— Paspoil lenjerie culoare albă

ml. 19450
— Tub cauciuc 0 12X3 kg. 2000
— Hirtie sticlată kg. 6000
— Ață nylon Sintrom 70/3 culoare 

bleu kg. 300

PIESE DE SCHIMB
RULMENȚI

— Bujii M — 18X175 buc. 40
— Curele trapezoidale 1060X13X8 

buc. 1
— Releu tensiune buc. 1
— Racord flexibil TV—SI—ATO t
— Arc flacără presiune ambreiaj ' 

buc. 18
— Arcuri ambreiaj buc. 12
— Arc supapă motor buc. 8
— Arc cuplare electromotor buc. 1
— Tije cu membrană buc. 4
— Tijă acționare buc. 3
— Tijă buc. 4
— Tijă împingătoare buc. 6
— Prezon roată spate SR—131 biu
— Prezon roată spate dreapta buc,
— Prezon roată față SR-131 buc. 8
— Prezon față cu piuliță SR—131 

buc. 8
— Jigler relanli TV buc. 11
— Jigler principal buc. 6
— Jigler principal TV buc. 4
— Tub flexibil frină roată buc. 3
— Tub flexibil buc. 2
— Releu semnalizare buc. 25
— Releu pornire electromotor buc,
— Ștergător parbriz TV buc. 1
— Ștergător parbriz complet 1 MS 

buc. 1
— Sabot frină TV buc. 8
— Pompă ulei SR buc. 1
— Indicator presiune ulei buc. 2
— Indicator nivel benzină 1

MS—SR—131 buc. 1
— Indicator temperaturi apă buc.
— Lamă ștergător parbriz buc. 4
— Pompă benzină TV buc. 2
— Indicator ulei buc. 2
— Element fîtru aer buc. 1
— Filtru aer complet TV buc. 2
— Motoare electrice IBM model 7' 

buc. 2
— Rotor dinam SR—131 buc. 1
— Rotor dinam SR—131 buc. 1
— Rozetă reglaj SR buc. 4
— Rozetă miner SR buc. 2
— Pivot fuzetă Volga buc. 4
— Papuci ștanțați 8X5.4 buc. 100



OFERTE
Papuci ștanțați buc. 30
Plutitor carburator TV 51 buc. 1
Piston pompă accelerație buc. 2
Dinjunctor-conjunctor TV buc. 3
Ferodou segmenți 401X100X11.5 SR 
buc. 2

■■ .
Ghid supapă admisie evacuare 
buc. 16
Gresoare buc. G
Pastile sprijin buc. 2
Membrană pompă benzină buc. 1
Miner deschidere ușă buc. 2
Miner ridicat geam buc. 1
Miner pentru tras ușă SR buc. 6 
Cruce cardan buc. 2
Cruce cardan SR—131 buc. 3
Bobină motor dinam SR—131 buc. 1 
Arbore intermediar buc. 1
Cilindru receptor ambreiaj SR buc. 2 
Diafragmă pompă benzină TV 
buc. 30
Duză aer IMS buc. 2
Duză presiune buc. 2
Cap bară stînga-dreapla SR—131 
buc. 8
Cuzineți bielă buc. 1
Cilindru spate stinga-dreapta SR 
buc. 1
Capac distribuitor SR—131—113 
buc. 4
Cilindru spate, stinga-dreapta 
buc. 2
Camă distribuitor buc. 1
Bandă ferodou pastă 1X20 mii. 7,60

— Bandă ferodou pastă 2+10 ml 5
— Bulon buc. 2
— Bușon rezervor benzină TV—51 

buc. 1
— Duză aer mers încet buc. 2
— Curele trapezoidale 13X8X900 

SR—131—113 buc. 5
— Curele trapezoidale 13X8X1210 

buc. 10
— Tachet diafragmă pompă benzită 

buc. 1
— Corp pompă benzină buc. 1
— Bandaje mari buc. 3
— Geantă roată buc. 5
— Arbore principal ansamblu buc. 3
— Arbore distribuitor buc. 3
— Rotor distribuitor buc. 10
— Cruce cardan completă buc. 2
— Capac pompă benzină buc. 1
— Garnitură ambreiaj SR—131 buc. 6
— Garnitură cliiulasă SR buc. 9
— Garnitură colector admisie SR 

buc. 14
— Garnitură pompă centrală SR buc. 5
— Garnitură piston apă buc. 20
— Garnituri colector evacuare SR 

buc. 10
— Garnituri colector evacuare lateral 

SR buc. 18
— Curele trapezoidale 10X6X1250 SR 

buc. 20
— Dinam RS 131 buc. 2
— Termostat temperatură apă buc. 1
— Termostat Volga buc. 1

— Garnituri buc. 6
— Garnituri cauciuc auto buc. 1
— Manșon amortizor buc. 1
— Filtru aer Volga buc. 1
— Filtru carter evacuare TV—SR 

buc. 5
— Filtru aer admisie SR—131 buc. 4
— Filtru aer SR buc. 1
— Cablu frină mină TV—IMS buc. 2
— Disc frină dreapta SR buc. 1
— Disc frină roți față buc. 2
— Perii dinam SR—131 buc. 32
— Perii electromotor II buc. 4
— Stelaj dinam buc. 1
— Șurub reglaj accelerație TV buc. 2
— Segmenți ferodou 380X80X6,5 

buc. 2
— Supapă pompă benzină buc. 2
— Sabot roată față SR buc. 4
— Sită pompă benzină buc. 5
— Sector dințat carburator buc. 1
— Sondă manometru SR—TV buc. 1
— Supapă pompă buc. 3
— Rotor demaror buc. 1
— Pirghie coadă pentru benzină buc. 1
— Rulmenți EN 3013 buc. 2
— idem EN 6319 buc. 4
— idem EN 7514 buc. 1
— idem EN 8116 buc. 3
— idem EN 51116 buc. 3
— idem EN 51215 buc. 2
— idem EN 51118 buc. 2
— idem EN 51220 buc. 2
— idem EN 51305 buc. 12

CONTRACT ECONOMIC
----------------------—-----------------

CONSECINȚELE NEÎNDEPLINIRII 
OBLIGAȚIEI DE A PUNE 

LA DISPOZIȚIE MATERIA PRIMAArt. 18 din Legea nr. 71/1969 prevede că furnizorul este de drept în întîrziere, dacă nu își execută obligațiile la termenele stabilite prin contract. La rîndul său, beneficiarul răspunde dacă nu-și respectă obligațiile de a căror îndeplinire depinde executarea contractului, el datorînd, în primul rînd, penalitățile prevăzute deH.C.M.  nr. 306/1970.In spiritul acestor dispoziții legale, prin Instrucțiunea primului arbitru de stat nr. 3/1974 s-a precizat că „atunci 

cînd, prin contract, beneficiarul și-a asumat obligația de a pune la dispoziția furnizorului materia primă, iar neîndeplinirea acestei obligații împiedică pe furnizor să execute contractul la termenul stipulat, beneficiarul răspunde cu penalitățile prevăzute de art. 1 lit. a din H.C.M. citată.Dacă, din această cauză, contractul nu a fost executat pînă la finele anului de plan, beneficiarul în culpă datorează și penalitățile prevăzute de art. 1 lit. e din aceeași H.C.M. pentru neexecutarea în natură a obligației a- sumate.Desigur, că abaterea săvîrșită de beneficiar — nepunerea la dispoziție a materiei prime — nu determină decît în mod indirect, pe cale de consecință, neîndeplinirea la termen sau pînă la finele anului de plan a obligației de preluare a prestației.

Aceasta nu justifică însă, neaplica- rea sancțiunilor de mai sus, în considerarea finalității abaterii respective, a repercusiunilor sale asupra executării contractului".Consecințele neîndeplinirii obligației contractuale de punere a materiei prime la dispoziție nu se limitează însă, la aplicarea sancțiunilor menționate.In condițiile pe care le vom arăta, neîndeplinirea acestei obligații face ca întîrzierea furnizorului în îndeplinirea obligațiilor sale contractuale să înceteze ori să nici nu se nască.Intr-adevăr, dacă există legătură ca
uzală între neîndeplinirea celor două obligații — de punere a materiei prime la dispoziție și de livrare a produselor finite — prima condiționînd executarea celei de-a doua, furnizorul 



nu poate fi considerat în întîrziere și nici nu-și poate vedea angajată răspunderea patrimonială.Nu există o atare legătură cauzală în cursul executării contractului, dacă furnizorul produselor finite renunță la primirea materiei prime de la beneficiarul contractual, comunicînd acestuia că se va aproviziona de la un terț cu respectivele materii prime. în- tr-o asemenea situație lipsește culpa beneficiarului de natură să justifice neexecutarea obligațiilor contractuale din partea furnizorului, acesta dato- rînd penalitățile legale (Decizia P.A.S. nr. 2799/1976).Uneori se identifică o legătură cauzală parțială între neexecutarea celor două obligații. Adică, perioadei în care obligația de livrare nu a putut fi executată din cauza nepunerii la dispoziție a materiilor prime care erau în sarcina beneficiarului îi urmează o perioadă în care acest factor nu mai acționează, neexecutarea fiind imputabilă furnizorului. Determinarea duratei de acționare a celor două cauze este uneori destul de dificilă, recla- mînd efectuarea unor expertize tehnice dacă părțile contractante nu lămuresc situația de fapt în mod complet și obiectiv.Problema pe care o analizăm prezintă un aspect ce reclamă o rezolvare de principiu atunci cînd materia primă necesară confecționării produselor finite formează obiectul unui contract economic distinct. Mai precis, alături de contractul în care furnizorul se obligă să-i livreze beneficiarului produsele finite, se încheie încă un contract prin care beneficiarul din primul contract se obligă să-i livreze furnizorului din același contract produse care constituie materii prime.întrebarea de principiu care s-a pus a fost aceea dacă și în acest caz ne- primirea produselor care constituie materia primă împiedică sau face să înceteze întîrzierea furnizorului în îndeplinirea obligației contractuale de livrare a produselor finite.Răspunsul negativ a fost dat în următorii termeni 'prin Decizia primului arbitru de stat nr. 2787/1976 :„Se obiectează de petiționară că livrarea furniturii cu întîrziere, în primele luni ale anului de plan următor, pe baza noii repartiții emise, a fosl determinată de culpa beneficiarului 

reclamant, care nu a livrat, la rîndul său, tabla necesară pentru confecționarea recipienților din litigiu.Această apărare a fost analizată, însă, de Arbitraj și înlăturată în mod justificat, întrucît din nici o clauză a contractului economic pe care se bazează acțiunea de față nu s-a condiționat executarea prestației printr-o obligație corelativă a beneficiarului, de a pune la dispoziție materia primă ne-, cesară.Faptul că fumizoarea pirită trebuia să se aprovizioneze cu diferite materiale, de la diverși furnizori, printre care și de la reclamantul C.S. Galați, pe baza altor contracte economice, nu poate avea drept consecință ca, în raporturile stabilite prin contractul din litigiu, să se opună raporturi juridice distincte, cu consecințe proprii, pentru care se putea . acționa separat".Nelivrarea produselor care constituie materie primă necesară executării u- nor produse care formează obiectul altul contract, deși nu poate fi opusă pretențiilor beneficiarului din cel din urmă contract, poate constitui temeiul unor pretenții la penalități și daune. Astfel, în speța citată mai sus, furnizorul de table poate fi obligat nu numai la plata penalităților aferente ne- îndeplinirii obligațiilor sale, dar și la plata daunelor în completare pentru acoperirea prejudiciului pe care le-a încercat prin plata penalităților aferente utilajelor pe care nu le-a putut executa și livra exclusiv datorită lipsei tablelor.
I. ICZKOVITS

FINANCIAR

UN CAZ DE RĂSPUNDERE 
SOLIDARA NELIMITATA 

IN DREPTUL MUNCIIEste cunoscut că una din particularitățile răspunderii materiale instituită de Codul muncii este caracterul său personal. Răspunderea solidară — spre deosebire de dreptul civil — reprezintă o excepție în dreptul muncii.în cele ce urmează ne referim la un caz de răspundere materială solidară, consacrat de art. 28 alin. 1 din 

Legea nr. 22/1969, dat fiind că î practica unităților economice socialist încă sînt frecvente încălcările aceste prevederi legale.Art. 28 alin. I din legea citată sta bilește răspunderea solidară integral a persoanei (cu funcție de conducer sau de execuție) care încadrează, tre ce sau menține o persoană în funcți de gestionar, fără respectarea condi țiilor de vîrstă, studii și stagiu prevă zute în art. 3 și 38 din lege, precur și a dispozițiilor art. 4 referitoare 1 antecedentele penale.• Răspunderea acestor persoane est, solidară și integrală, unitatea avîm dreptul a recupera prejudiciul în în tregime de la persoana sau persoanei) vinovate, care se vor putea îndestula pe calea unei acțiuni în regres, de li autorul prejudiciului (gestionarul nu mit în funcție fără respectarea cerințelor legale).• Răspunderea materială a persoanei sau persoanelor fără funcții de gestiune nu poate fi atrasă decît numai în situația expres prevăzută de lege adică exclutiv în cazul cînd au încadrat, trecut sau menținut în funcția de gestionar o persoană necorespunzătoare. Încadrarea într-o altă funcție din statul de funcții (organigrama) unității, în care prin natura postului deținut cel în cauză nu are calitatea legală de gestionar, nu va atrage răspunderea materială a celui care a dispus o asemenea numire chiar dacă încadrarea s-a făcut cu ne-i respectarea condițiilor cerute de lege pentru acea funcțiune. In cazul în care o persoană ce nu îndeplinește cerințele legii este încadrată într-un alt post ce nu are caracteristicile unei funcții de gestiune (ex. manipulant, muncitor necalificat) și ulterior îndeplinește acte de gestiune, va răspunde singur pentru activitatea sa, conform art. 31 din lege, neputînd fi atrasă răspunderea celui care a dispus încadrarea. Intr-adevăr, în primul rînd este de observat că în asemenea împrejurări vina acestuia din urmă este inexistentă, deoarece încadrarea pe care a dispus-o a fost conformă legii, neavînd în vedere o funcție de gestiune și în al doilea rînd trebuie reținut faptul că depășirea atribuțiilor funcției de către persoana necorespunză-



e, prin săvîrșirea unor acte de liune, nu poate să fie imputată de- acesteia din urmă.1 încadrarea, trecerea’ sau menți- ea unei persoane în funcția de ges- 
lar, de către conducătorul unității 

de orice altă persoană trebuie să 
zînte caracter culpabil, în sensul fapta acestora să fie săvîrșită cu ovație. în cazul cînd persoana ce 
îează a fi încadrată prezintă acte te de studii, sau de stagiu, ori în . primită de la organele compe- 

'te nu este înscris nici un antece- it penal, deși cel în cauză are ca- ? penal, nu va. putea fi atrasă răs- 
iderea acestor persoane deoarece 
ta lor nu are caracter culpabil.Jimpotrivă, persoana care încadrea- într-o funcție de gestiune o per
nă ce nu îndeplinește condițiile 
ale, va răspunde pentru pagubele i gestiune provocate de aceasta din 
hă, neputîndu-se apăra învocînd nu- 
itea contractului de muncă, fiind 
loscut că în dreptul muncii nulită- i nu produc efecte retroactive. De . menea, nu va putea invoca în fa- 
irea sa nici împrejurarea că în a- buțiile sale de serviciu nu intră în- 

' Irarea de personal. încadrarea de 
rsonal de către o persoană fără npetență este într-adevăr nulă, însă 

așa cum am arătat — nulitatea itractului de muncă operează numai 
ntru viitor, efectele produse atît 
ă de unitate, cît și față de cel în 
uză ori față de alte persoane, rămîn 
alterate.

C. JORNESCU

NECESITATEA ASCULTĂRII 
PREALABILE A PERSOANEI 

împotriva căreia urmează 
A SE EMITE DECIZIA

DE IMPUTAREEste cunoscut că prin Normele nise de Curtea Superioară de Con- ol Financiar și de Ministerul Finan- ;lor s-a stabilit o concepție și o me- idologie unitară cu privire la conți- utul și emiterea deciziilor de impu
lse. - '

în aceste norme cu caracter metodologic se prevede — este adevărat — implicit, dar în mod neechivoc, ’necesitatea ascultării persoanei considerate vinovate și luarea unei note' explicative.în cele ce urmează ne propunem a arăta pe de o parte că efectuarea a- cestei proceduri prealabile deși este obligatorie — în înțelesul citatelor' ■ norme — nu reprezintă un element e- sențial în stabilirea răspunderii materiale și că absența acesteia nu conduce la nulitatea deciziei de imputare, iar pe de altă parte că totuși ascultarea celui considerat vinovat și: lua-" ■* —• yrea unei note explicative sînt imperios necesare și oportune pentru certitudinea dreptului de creanță constituit unilateral prin voința unității.• Omisiunea de a asculta pe cel considerat vinovat și lipsa notei explicative a acestuia nu pot conduce la nulitatea actului juridic — în cazul de față decizia de imputare — deoarece această procedură — deși prescrisă de lege — nu are caracter imperativ. De » asemenea, ascultarea celui în cauză și obținerea unei note explicative nu reprezintă elemente esențiale fără de care decizia de imputare ar fi nulă. ’ Or, părerea dominantă în literatura de specialitate cu privire la nulități, ’■ consideră că, actul juridic trebuie salvat și făcut eficient ori de cîte ori nu-i lipsește un element esențial.• Deși lipsa acestei proceduri nu afectează legalitatea și validitatea deciziei de imputare totuși ea se impune cu necesitate din motive de securitate a raporturilor juridice. într-adevăr, potrivit deciziei de îndrumare nr. 5/1974 a Plenului Tribunalului Suprem, ,, este angajată răspunderea materială a celor care avînd în atribuțiile lor de serviciu stabilirea prejudiciului suferit de unitate și de a indica pe autor, își îndeplinesc aceste sarcini în mod defectuos, constatîndu-se ulterior prin hotărîrea definitivă a organelor juris- dicțipnale că, în realitate, prejudiciul este mai mare sau autor al pagubei este o altă persoană.Pentru a evita astfel de situații • și spre a pune în mîna unității un- titlu de creanță cert, considerăm imperios necesară și oportună ascultarea celui considerat vinovat și luarea unei note explicative. Numai în atari condiții 

organul însărcinat cu stabilirea prejudiciului’ și indicarea autorului este în- măsură a aprecia dacă sînt sau nu o îndeplinite — față.de^pșrsoana'în. cau- ză’^'^doRd^nl^' esdiîțiale’hehtru existența răspunderii materiale.
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ÎNVOIALA DE PLATĂ ÎN RATE 
A CREANȚELOR DATORATE . 

UNITĂȚILOR SOCIALISTE' f ■în aplicarea principiului umaniȘ- mului'ce câractefizeăză normele juridice socialiste și pentru a veni în ă- jutorul debitorului, în Decretul nr. 221/1960 (republicat în B. of. nr. 144 din 15 decembrie 1969) cu privire ;la executarea, silită împotriva persoanelor fizice a plății impozitelor și taxelor neachita.te în termen și creanțelor bănești .ale organizațiilor socialiste, s-au prevăzut unele înlesniri de plata' ce se pot aplica fie în faza de execii- țare silită, fie chiar înainte de începerea acesteia.' ’Una din aceste înlesniri o constituie învoiala părților, privind plata datoriei în rate, ce se încheie în condițiile art- 61 din H.C.M. nr. 792/1960 (republicată în B. of. nr. 144 din 15 decembrie 1969) pentru aplicarea Decretului nr. 221/1960. învoiala poate interveni fie înainte de pornirea vreunui' proces, fie' în timpul procesului.înainte de pornirea procesului, părțile pot conveni- că plata datoriei să aibă loc în rate, stabilind numărul :‘și cuantumul acesteia. în acest scop, părțile vor întocmi un înscris care să cuprindă condițiile convenite. Valabilitatea învoielii, părților . de a se plăți creanța în' rate este condiționată 'de aprobarea organului în a cărui subordine este unitatea socialistă de st6f creditoare sau de uniunea cooperatistă competentă. Aprobarea nu este ne- cesara’*iiT'Ti'fiTâția  cînd creditorul este un .organ central, un comitet executiv al consiliilor populare județene sau -al municipiului București, precum nici în
i cazul că debitorul se obligă să plătească îptreaga datorie- într-un termen ce. nu depășește 30 de zile, de la semnarea învoielii. Titlul executat ii ya



constitui înscrisul semnat de părți și aprobat de organul competent în condițiile de mai sus.Părțile pot încheia învoieli de plata în rate a creanței și în cursul procesului, dar în acest caz ea trebuie să fie constatată prin hotărîre judecătorească ce se pronunță potrivit art. 271—273 din Codul de procedură civilă. Hotă- rîrea judecătorească dată în aceste condiții (hotărîre de expedient) constituie titlu executor pentru realizarea creanței-Modalitatea învoielii părților de plată a datoriei în rate este aplicabilă numai privitor la realizarea creanțelor dintre unități socialiste și persoane fizice. Astfel că o învoială de plată în rate a creanțelor ce le datorează organizațiilor socialiste între ele nu este admisibilă. Pentru plata creanțelor dintre organizațiile socialiste sînt prevăzute modalități distincte, caracteristice raporturilor juridice specifice în acest domeniu. Ținînd seama de conținutul art. 55 din Decretul nr. 221/1960, republicat, care prevede că dispozițiile privitoare la persoanele fizice sînt aplicabile și persoanelor juridice — altele decît organizațiile socialiste — considerăm că pot fi încheiate învoieli de plată în rate a creanței și între persoanele juridice, altele decît cele socialiste, ca și debitoare și organizațiile socialiste, în calitate de cre’itoare.Dispozițiile legale nu prevăd restricții pentru încheierea de învoieli de plată în rate în funcție de natura creanțelor datorate unităților socialiste de persoanele fizice sau juridice, altele decît cele socialiste. Astfel de limitări, conform art. 66 din H.C.M. nr. 792/1960, republicată, sînt reglementate numai pentru situațiile prevăzute de art. 60 (angajamentul de plată în rate) și art. 62 (plata datoriei de altă persoană decît debitorul), ale aceleiași hotărîri, atunci cînd este vorba de urmăriri făcute de organele financiare.învoiala de plată în rate nu poate interveni în faza de executare silită, deoarece în această fază există deja un titlu executoriu obținut de unitatea socialistă creditoare împotriva debitorului. Plata datoriei în rate se poate însă aproba și în această fază, pe baza ofertei debitorului, însă în a- cest caz nu mai este vorba de o în

voială, ci de un angajament de plată în rate, prevăzut de art- 60 din H.C.M. nr. 792/1960, republicată.Fie că învoiala de plată în rate intervine înainte de proces, fie că se încheie în cursul procesului, unitatea socialistă creditoare este obligată să se preocupe de garantarea plății integrale a creanței. în acest sens, în cadrul dispozițiilor legale, unitatea socialistă se va îngriji de luarea măsurilor asigurătorii necesare încă de la înregistrarea acțiunii judiciare, iar la acceptarea plății în rate, înainte de proces, va cere debitorului constituirea unor garanții corespunzătoare. Debitorul poate garanta plata în rate prin bunurile sale personale, mobile sau imobile, ori prin obligații ce și le iau terții direct față de unitatea socialistă creditoare. Atunci cînd garanția este dată de terți, aceștia trebuie să se o- blige a plăti ratele scadente neachitate de debitor pentru plata cărora vor constitui garanție asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea lor sau vor consimți a li se reține din veniturile lor sumele respective. Numai în acest fel unitatea socialistă are a- sigurată posibilitatea certă a recuperării părții din creanță ce nu se va plăti de debitor la termenele stabilite în învoială.Folosirea învoielii de plată în rate a datoriei prezintă avantaje atît pentru debitor, cît și pentru unitatea socialistă creditoare și asigură o eficiență sporită realizării creanțelor avutului obștesc. Debitorul se bucură de două avantaje principale : neurmări- rea în bunuri și scutirea de plata do- bînzilor legale pentru creanța scadentă, în măsura în care respectă condițiile din învoială (art. 63 din H.CM. nr. 792/1960). Unitatea socialistă creditoare, pe de altă parte, prin încheierea de învoieli cu plata în rate evită o serie de procese sau îndeplinirea unor formalități greoaie — în faza de e- xecutare silită — situații în care se în- tîrzie, de multe ori perioade îndelungate, realizarea sumelor datorate proprietății socialiste.Este necesar însă să se acorde o a- tenție deosebită din partea organizațiilor socialiste creditoare la încheierea unor astfel de învoieli de plată a creanțelor în rate, în sensul de a ur

mări ca prin aceasta să nu se preju cieze interesele statului sau a al creditori ai aceluiași debitor.Prin modul în care este regiemen tă învoiala de plată în rate a ere; țelor datorate avutului obștesc, rep zintă încă un mijloc de îmbinare a tereselor generale ale societății, cele individuale ale membrilor săi manifestare, chiar și în faza de exe tare silită, a umanismului profund caracterizează normele dreptului n tru socialist.
drd. Ioan CONDO:

ASIGURĂRI

ASIGURĂRILE facultative 
DE AUTOVEHICULE 

CE POT FI CONTRACTATE 
DE CĂTRE ORGANIZAȚIILE 

SOCIALISTEIn baza „Decretului nr. 471/1971 privire la asigurările de stat", ds nit Legea nr. 19/1972, Administr; Asigurărilor de Stat practică o gi largă de asigurări facultative, îi acestea, figurînd și cele privind as: rarea autovehiculelor.Condițiile de asigurare concrete < reglementează raporturile de asigu: intervenite între cele două părți s natare ale contractului de asigur cu drepturile și obligațiile distincți revin fiecăreia, sînt prevăzute în ,, gulamentul nr. 17/1976 privind as: rarea facultativă a autovehiculelorPotrivit prevederilor regulament de asigurare, organizațiile socialiste subordonare locală, deținătoare de tovehicule înmatriculate conform pozițiilor legale privind circulația drumurile publice în R. S. Romă pot încheia asigurări pentru căzu de avarii.Pentru tramvaie și alte mijloace transport circuited pe liniile aces: — care nu sînt cuprinse în asigure prin efectul legii de răspundere ci auto —, aparținînd întreprinderiloi transport de subordonare locală, poate încheia atît asigurarea de av cît și asigurarea de răspundere ci pentru pagubele care se pot proc terțelor persoane; pentru toate c lalte autovehicule supuse înmatric rii, avînd capacitatea cilindrică p 69 cm3, acționează asigurarea prin fectul legii de răspundere civilă a asigurare în baza căreia unitatea ținătoare are însă protecție nu pentru prejudiciile materiale de <



| punde față de terțe persoane păgu- e printr-un accident cu un autove- B:ul al său, dar nu și pentru avariile ,, i’erite, în coliziunea produsă de pro- > £ul autovehicul.■Pentru autovehiculele organizațiilor . țialiste de subordonare locală care F |t folosite în afara teritoriului R.S. I dmânia, în baza „Condițiilor speci- Hț nr. 29/1976 privind asigurarea facultativă a autovehiculelor, cu valabili® numai în afara teritoriului R.S. |a>mânia“ se pot încheia atît asigu- ' ri de avarii, cit și pentru răspundere Hrilă. în ceea ce privește instituțiile, ganizațiile și întreprinderile socialis- de interes republican, acestea pot i :heia pentru autovehiculele pe care dețin și sînt folosite în afara teri- ■iului R.S. România numai asigurări ntru răspundere civilă și, prin ex-pție, organizațiile și întreprinderile K icialiste de interes republican . care ■alizează acțiuni de comerț exterior . străinătate pot încheia și asigurări ■ntru avarii.■. Valorile la care se face asigurarea■ Intru avarii — sumele asigurate —, £ j funcție de care se calculează și pri-ele datorate la asigurarea pentru a- rii, reprezintă sumele declarate de■ igurat, care nu pot depăși valoarea ^itovehiculului la data asigurării. în■ea ce privește autoturismele, acestea asigură la valoarea lor, fără stabi- :ea de sume asigurate, primele cal- I ilîndu-se în funcție de capacitatea ■Cilindrică. La asigurarea de răspun- ’•?re civilă a tramvaielor sumele la 
ire se face asigurarea, pentru unul același accident, se stabilesc con- rm cererii unității asigurate, în li-■ I Ițele prevăzute în tariful de prime,ispectiv între 10 000 și 60 000 lei pen- 'u fiecare persoană accidentată și în-e 20 000 și 120 000 lei pentru pagube -oduse tuturor bunurilor avariate iu distruse, primele de plată fiind ferențiate în funcție de volumul răs- ■■ tinderii ADAS.La asigurările cu valabilitate pe te- toriul R.S. România, răspunderea . DAS începe după 24 ore de la expierea zilei în care s-a autorizat ADAS i introducă la bancă dispoziție de în- isare (ori s-a operat la bancă în intui unității ADAS virarea primelor e ba2a dispoziției de plată emisă de Llnitatea asigurată) și s-a întocmit coh- ractul de asigurare.La asigurarea pentru avarii se acor- ă despăgubiri în caz de pagube pro- !use prin avarierea ori distrugerea au- ' ^vehiculelor asigurate, provocate de : iocniri, loviri sau izbiri cu alte vehi- ule sau orice ale corpuri, zgîrieturi, ăderi, derapări sau răsturnări, pre- ium și de: incendiu, trăsnet, explozie, inundație, furtună, grindină, cutremur, irăbușire sau alunecare de teren și kite evenimente și cazuri specifice în letaliu în regulamentul de asigurare. Se acordă despăgubiri de asigurare și pentru cheltuielile de transport a.l au- țovehiculuilui (dacă acesta nu se poate 

deplasa prin forța proprie) la atelierul de reparații cel mai apropiat de locul accidentului, care poate face reparația, sau la locul cel mai apropiat de adăpostire dar cel mult garajul autovehiculului.Despăgubirea care se acordă în baza asigurării pentru avarii nu poate depăși suma la care s-a făcut asigurarea nici cuantumul pagubei, nici valoarea autovehiculului din momentul producerii evenimentului asigurat și nici 80% din valoarea d’n nou a acestuia. In cazul autovehiculelor, cu excepția autoturismelor, în cazul în care contractul de asigurare s-a încheiat pentru o sumă asigurată inferioară valorii autovehiculului din momentul producerii evenimentului asigurat, despăgubirea cuvenită se reduce corespunzător raportului dintre suma asigurată prevăzută în contract și valoarea autovehiculului.La autoturisme, despăgubirile cuvenite pe perioada valabilității aceluiași contract de asigurare nu poate depăși nici valoarea din nou a acestora. După fiecare caz de pagubă, suma asigurată se micșorează cu începere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurării, cu suma cuvenită drept despăgubire, asigurarea continuînd pentru suma rămasă ; prima de asigurare pentru a- ceastă perioadă rămîne neschimbată. La cererea unității asigurate, suma rămasă poate fi completată printr-o asigurare suplimentară, contra plății diferenței de primă corespunzătoare.
S. FOTA

INTREBÂRI-RÂSPUNSURI

• N. MINCIU (Caraș-Severin) întreabă dacă într-o hotărîre arbitrală se poate ajunge la o soluței contrară concluziilor expertizei tehnice efectuate în cauză.Deși mai puțin frecvente, asemenea soluții sînt posibile, deoarece rezolvarea litigiului este de competența exclusivă a organului arbitrai. în cadrul competenței sale, acest organ poate înlătura, motivat, concluziile raportului de expertiză.
• M. POPINEANU (Brașov) se interesează dacă pentru neplata prețului materialelor ce i s-au pus la dispoziție de către unitatea beneficiară în cadrul contractului de antrepriză pentru lucrări de construcții-montaj, antreprenorul datorează penalitățile prevăzute de art. 1 din H.C.M. nr. 306/1970.Răspunsul este negativ întrucît reglementarea specială a contractului amintit nu prevede penalități pentru această abatere. Fiind vorba de o prestație reciprocă în cadrul contractului economic de antrepriză, nu este posibilă aplicarea prin analogie a penalităților prevăzute de art. 1 din ho- tărîrea citată. în schimb, antreprenorul datorează dobînda legală de 6% pe an prevăzută de Decretul nr. 311/ 1954....... H. BL
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Cont I.S I.A.P. nr. 6< 51 30152, BNRSR,
filialo Sector 1, București '

Tiparul: 
întreprinderea poligraficâ „Informația*;  

str. Btexoianu, 25

• T. IONESCU (București) solicită lămuriri în privința obligației de plată a prețului unor produse repartizate pentru care contractul a fost semnat de unitatea beneficiară cu proces verbal de obiecțiuni în sensul că refuză să contracteze produsele.Din scrisoarea dv. rezultă că neînțelegerea precontractuală care reprezintă, de fapt, un refuz de contractare, nu a fost soluționată de către organele competente.în atare situație, unitatea beneficiară nu are obligația de a prelua produsele și de a plăti prețul aferent, din moment ce repartiția nu a fost urmată de contractare.
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Venind de la Ipotești, înainte 
de a ajunge la Botoșani, pe 
locurile străbătute odinioară de 
luceafărul poeziei românești, a 
fost creată o platformă indus
trială.

Sînt, aici, întreprinderi ali
mentare, de mobilă, de utilaje 
și piese de schimb, electroteh
nice. Cea mai tînără unitate 
este întreprinderea de șuruburi, 
care a produs primele organe 
de asamblare chiar în acest an.

Tinerejea întreprinderii din 
Botoșani este caracterizată de 
cele mai noi și mai moderne uti
laje, cu o măre productivitate 
și precizie în execuție, dar și de 

0

0

un colectiv de specialiști de 
înaltă calificare.

Programul de fabricație cu
prinde confecționarea de orga
ne de asamblare cum sînt :

• șuruburi precise cu cap 
hexagonal în gama M 4- 
M 20

• șuruburi semiprecise cu 
cap hexagonal în gama 
M 4-M 20

i șuruburi uzuale cu cap 
hexagonal în gama M 6 ;
8 ; 10-M20

• piulițe precise de M 4 ; 
6-M20

• nituri de 0 10-0 16
• prezoane de M 8—M 20

Pentru valorificarea superioa
ră a metalului, pentru o precizie 
mare și toleranțe restrînse, spe
cialiștii întreprinderii dezvoltă 
tehnologia de deformare plasti
că la rece. Toate șuruburile pro
duse la Botoșani asigură tutu
ror mașinilor și utilajelor în care 
sînt încorporate o mare siguran
ța în exploatare, prin calitatea 
lor superioară.

Emil ZAMFIRESCU

Șuruburile confecționate la 
Botoșani sînt realizate după 
norme internaționale STĂS.

Sînt executate produse din 
grupe superioare de caracte
ristici mecanice.

La cererea celor interesați 
sînt asimilate și alte piese 
care pot fi executate prin de
formare plastică la rece.

Pot fi preluate orice canti- | 
tați de organe de asamblare 
pentru tratamente termice și 
acoperiri metalice - brumărî, : 
zincări și cadmieri.

O modernă secție de scu- 
lărie preia prin colaborare! 
orice comandă.

La cererea beneficiarilor se 
pot executa organe de asam
blare la grupe mecanice su
perioare și din alte materia- ■ 
le, altele decît cele prevăzute 
în STAS.

întreprinderea garantează 
caracteristicile mecanice.

Comenzile adresate direct 
întreprinderii vor fi onorate 
operativ.
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