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J întreprinderea județeană
de industrie locală Neamț I

| oferă fără repartiție
j BARE POLIAMID j

pentru prelucrare de diterite grosimi, cuprinse între 
diametrele 105 - 115, 170 - 200. 250 mm.

comenzile se primesc pe adresa;
î" I.J.I.L. Neamț, str. Maiacovschi nr. 19 i 

Piatra Neamț, telefon 1.21.77; telex 25256 j 
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Anunț important!

Cititorii interesați mai pot face comenzi, pină la 31 iulie a.c. pentru primirea 

prin ramburs a lucrărilor: Raporturi de munca, vol. II; Gestionarea și controlul 
valorilor materiale și bănești.

ÎNTREPRINDEREA 
DE ACE DE TRICOTAT

București, sector IV, 
Sir. Unității nr. 79—91 

Telefon: 215140—48

UNITATEA ECONOMICA 
gv INTERCOOPERATISTĂ
fa CU PROFIL INDUSTRIAL

Galați, Șos. Galați-Birlad 
Telefon: 13105

FABRICA MINTĂ 
q DE INDUSTRIE LOCALA
2» Drăgășani, Jnd. Vilcea

Bd. 23 Anglist nr. 91
Telefon: 10941
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MET AI E
PRODUSE DIN METAL

—| 0 |—~

PROFILE GRELE
— OL 60 0 150 kg. 300
— UNP GO 0 280 kg. 183
— Profil TM kg. 87

ȚEVI OTEL PT. CONSTRUCȚII
— OLT 65 114X20 mm kg. ZOO

LAMINATE DE CUPRU
— Bandă Cu 8X2 mm kg. 40
— Bare Cu 80X10 mm kg. 50

BARE ALAMA
— Bare alamă 0 24 mm kg. 70
— Sîrmă sudură 1.20 kg. 50
— Sîrmă moale albă Buzău LI 3

kg. 106
— Sîrmă albă moale 1.20 kg. 182
— Sîrmă alum. 3.5 kg. 50

— Oțel rotund 0 75 mm. OL 42—IN 
kg. 5.100

— Oțel rotund 0 80 mm. OL 42—IN 
kg. 5.600

— Oțel rotund 0 90 mm. OLC 25 kg. 
4.700

— Lanț industrial 0 20 kg. 740
— Lanț industrial 0 34 kg. 630
— Oțel patrat 50X50 mm. OL 37—IN 

kg. 360
— Oțel patrat 12X12 mm. OL 37—IN 

kg 970
— Sîrmă arc — Arc 3 4,5 mm. kg. 295
— Oțel cornier 60X60X6 — îndoit 

OL 37 IN kg. 20.000
— Oțel cornier 120X120X12 OL 37 — 

IN kg. 3.300
— Funie aluminium 0 35 kg. 226
— Funie aluminium 0 50 kg. 255
— Căzi baie emailate — 1500 mm. 

buc. 7

CONSTRUCȚII - INSTALAȚII
ELECTRICE

MATERIALE ELECTRICE
— Becuri 12VX25VV buc. 50
— Condensatori ceramici B 3000-200

TGL 68-109 buc. 34

— Conductori bobinaj email ET 0,45 
kg. 10

— idem 0,90 kg. 30
— idem 1,20 kg. 16,510
— idem 1,45 kg. 5.100
— idem 1,90 kg. 13
— Tub pvc 24 mm m 132
— Tranzistor EFT 321 buc. 2 
— Termorezistențe cod. 264-09 2174 —

550°C buc. 6

—! % i—
— Tuburi asbociment scurgere 0 300 

buc. 7
— Mufe asbociment 0300 buc. 17
— Tuburi „PREMO“ 0 800 buc. 4
— Baterii baie — duș flexibil buc. 100
— Armături ctanșarc — BAT buc. 100
— Aplice oblige 0 60 buc. 100
— Globuri BAT 0 60 buc. 100
— Drosere 40 W — 63 A buc. 125
— Tuburi fluorescente 40 W. buc. 80

PIESE DE SCHIMB
RULMENȚI

DIVERSE PIESE DE SCHIMB 
SPECIALE DIN IMPORT

— Bolț 6X12 ES buc. 46
— Cap furcă buc. 90
— Ghidaj lagăr 17050L buc. 60.
—_ Rolc 0 6X6 buc. 804

RULMENȚI
— NU 310 buc. 15
— E 12 (6012) buc. 4
— E 13 buc. 4
— 1203 buc. 2
— 1215 buc. 4
— 2206 buc. 10
— 2305 buc. 2
— 2305 K buc. 15
— NU 2305 buc. 3
— 2307 K buc. 7
— 2308 K buc. 2
— NN 3014 K buc. 3
— 3306 buc. 5
— 6002 ZZ buc. 6
— 6003 ZZ buc. ă
— 6215 buc. 1

— 6210 buc. 1►
— 10005 buc. 2
— 7205 B buc. 6
— 7209 buc. 6
— 30213 buc. 2
— 7215 buc. 5
— 30216 buc. 2
— 30217 buc. 3
— 30230 buc. 7
— 30305 buc. 5
— 30308 buc. 2
— 51211 buc. 4
— 51213 buc. 4
— 27308 buc. 2
— 4902 RNU buc. 8
— 22317 buc. 2
— E 10 buc. 3

CURELE TRAPEZOIDALE
— 10X6X1250 buc. 4
— 10X6X1320 buc. 7
— 10X8X1250 buc. 7
— 13X8X560 buc. 2
— 13X8X3000 buc. 29
— 17X11X800 buc. 19
— 17X11X850 buc. 7
— 17X11X1250 buc. 15
— 17X11X1500 buc. 10
— 17X11X3150 buc. 3

MOTOARE
UTILAJE - SCULE

— 0 j1".. .
MOTOARE ELECTRICE DE 0,25 kW

— Electromotor 5 NP 220/380 V
0,15X3009 t/m gab. 80 buc. 5

— 0,8X935 t/m 2/3 gab. 100 (provenit 
din casare stare bună) bue. 1

— 0,15 kWXSOOO l/m (prov. din casare 
stare bună) buc. 1

— Motor Volga km 365.407 de Ia ulti
ma RK 12964 km buc. 1

— Pompă Lotru ASI 100c cuplat
18,5 kW 3000 t/m 380 W buc. 1

— Pompă Cris 65 B-8 N-4-0.55X1,500
t/m buc. 1



PIETRE DE POLIZOR STAS 601

— 150X20X20 40 K buc. 50
— 200X20X20 16 N buc. 20
— 250X30X30 125Q buc. 10
— 250X30X30 80 Q buc. 5
— 250X25X20 40 N buc. 5
— 250X30X30 25 K buc. 5
— 250X30X30 50 P buc. 15
— 250X30X75 25 M buc. 25

C1IEI LACAȘ EXAGON

— 0 6 buc. 50
— 0 8 buc. 30
— 0 10 buc. 40
— 0 12 buc. 40
— 0 19 buc. 20
— 0 22 buc. 30
— 0 30 buc. 17

PILE ROTUNDE

— 100/2 mm buc. 300
— 150/2 mm buc. 150

SEMIROTUNDE

— 100/2 mm buc. 500
— 150/2 mm buc. 214

PĂTRATE

— 100/2 mm buc. 500
— 150/2 mm buc. 300

TRIUNGHIULARE

— 100/2 mm buc. 300

BURGHIE STAS 573

— 0 4 buc. 200
— idem 4,1 buc. 300
— idem 5 buc. 100

— idem 5,3 buc. 100
— idem 5,5 buc. 500

— idem 5,6 buc. 100
— idem 5,7 buc. 100
— idem 6 buc. 500
— idem 6,1 buc. 100
— idem 6,5 buc. 300
— idem 6,6 buc. 200
— idem 7 buc. 300
— idem 7,3 buc. 100
— idem 7,5 buc. 100

— idem 7,7 buc, 50

— idem 8 buc. 200
— idem 8,1 buc. 30
— idem 8,2 buc. 59
— idem 8,3 buc. 50
— idem 8,4 buc. 50
— idem 8,5 buc. 150
— idem 8,9 buc. 60
— idem 9 buc. 150
— idem 9,2 buc. 60
— idem 9,5 bue. 200
— idem 9,7 buc. 100
— idem 10 buc. 50
— idem 10,1 buc. 50
— idem 10,5 buc. 50
— idem 10,7 buc. 50
— idem 11 buc. 50
— idem 11,2 buc. 30
— Burghie Stas 573 0 11,5 buc. 70
— idem 12,5 buc. 50
— idem 15,5 buc. 70
— Burghie Stas 574 0 11 buc. 50
— idem 11,2 buc. 10
— idem 11,5 buc. 20
— Burghie Stas 575 0 6 buc. 100
— idem 6,1 buc. 100
— idem 6,2 buc. 40
— idem 6,5 buc. 100
— idem 6,7 buc. 50
— idem 7 buc. 70
— idem 7,5 buc. 50
— idem 7,6 buc. 40
— idem 7,7 buc. 100
— idem 8 buc. 50
— idem 8,1 buc. 30
— idem 8,5 buc. 80
— idem 8,7 buc. 60
— idem 9 buc. 40
— idem 9,5 buc. 80
— idem 10 buc. 100
— idem 10,5 buc. 40
— idem 11 buc. 25
— idem 11,2 buc. 20
— idem 11,5 buc. 20
— idem 11,7 buc. 15
— idem 12 buc. 30
— idem 12,5 buc. 30
— idem 12,7 buc. 20
— idem 13 buc. 20
— idem 13,5 buc. 20
— idem 14,5 buc. 20
— idem 14,7 buc. 15
— idem 15,5 buc. 39

— idem 16,5
idem 17,5

buc. 50
buc. 30

idem 20,9 buc. 15
21 buc. 15idem

idem 24 buc. 30
idem 24,5 buc. 15
idem 25 buc. 15
idem 26,6 buc. 10
idem 27 buc. 20
idem 27,5 buc. 10
idem 30 buc. 10

"ț fi
f

CHIMICE - LEMN - HlRHE

MATERIALE CHIMICE

— Anvelopă Volga 670X15 mm buc. 1
— Sare Cuprare R.18 kg. 64

TEXTILE -

— Panglică tafta vernil lat 52 mm
m. 200

— Pânză Vucoveanca 0,80 ml, 216
— idem Nicolcta 0,80 ml. 144
— idem Gherghina 0,80 ml. 637
— Tercot Andrei ml. 304
— Țesătură Lirana 0,80 ml. 75 000

jîrjuri’smrirKV&B'-l 6 i

APARATE DE MĂSURĂ 
Șl CONTROL NEELECTRICE

— Manometru pt. gaze tip MDI buc. 1
— idem industrial 0 100-10 buc. 2
— Contoar gaze 20 mc buc. 1



LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIE LOCALĂ

MEDGIDIA
— Burghiu 5,5 574/67 buc. 400
— idem 35 575/73 buc. 60
— idem 32 575/73 buc. 120
— idem 9,5 574/67 buc. 100
— idem 11,12 574/67 buc. 300
— idem 12,5 574/67 buc. 150
— idem 10 574/67 buc. 850
— idem 27 221140 buc. 75
— idem 60 9930 buc. 30
— idem 45 575/73 buc. 15
— Freză Fecowex (cutie) 534716 buc. 2
— idem dej. 20. 1680/67 buc. 30
— idem 100X100 578/67 buc. 6
— idem deget. 25. 1680/67 buc. 6
— idem frontală 125 6125/73 buc. 1
— idem 160 9211/2/73 buc. 1
— idem Moduc 6X20 3092 buc. 3
— idem 7 4252 buc. 1
— idem 9 4562 buc. 6
— idem 8 5363 buc. 3
— Alezor 0 26 1266/64 buc. 8
— idem 0 20 1266/64 buc. 5
— Arbore interm. SR.113 buc. 6
— idem cordon SR113 buc. 3
— idem cotit (multicar) buc. 3
— idem T.406040102 buc. 1
— idem T.406040102 buc. 1
— idem 40601020105 buc. 1
— idem 406030400 buc. 1
— idem 406040104 buc. 1
— idem 406040806 buc. 1
— Arc M.C.506.09 buc. 20
— Becuri sofite 12.V.10.W. buc. 400
— idem RV.5.W. buc. 400
— idem cireașă 12.V.5.VV. buc. 400
— Cuzineți palier SR. 113 buc. 9
— Cărbune electr. (PERI) buc. 150
— Condensator auto buc. 200
— Cruci cadran SR.113 buc. 20
— Cuzineți Bielă SET. 7
— idem set. 20
— idem palier SR. 211 set. 31
— idem set. 20
— Furcă FCA 710 buc. 1
— Grup diferent, (multicar) buc. 2
— Garnituri cbiulasă SR. 211 buc. 50
— Piston motor (multicar) buc. 70
— Piston T.40603050308 buc. 2
— Pompă ulei (multicar) buc. 4
— Siguranța motor SR.211 set. 40
— Supapă pompă benzină SR211 

buc. 60

— Sabot T.40603070300 buc. 10
— Semi cuplă 406040102 buc. 4
— Ușă spate Moskvici 407 buc. 1
— Șuruburi 12X106 cap ex. buc. 60800
— idem 12X140 cap torban buc. 40900
— Curele trapezoidale 5300X22X14 

buc. 40
— idem 7100X32X20 buc. 23
— idem 1250X17X11 buc. 200
— Rulmenți 32310 buc. 10
— idem 51118 buc. 6
— idem buc. 11
— idem 51116 buc. 24
— idem 51215 buc. 3
— idem N.312.NA. buc. 8
— idem N.315 buc. 5
— idem 2213 buc. 10
— idem 32306 buc. 30
— idem N.31G buc. 5

buc. 60 
buc. 95 
buc. 15

6215 buc. 27
6311
6310
6412
32217 buc. 22
NUP.2305.NA. buc. 16

— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem 221 buc. 7
— idem NN.3022 buc. 5
— idem NN.3012.AR.51. buc. 4
— idem NN.3015 buc. 6
— idem NN.3013.KP.51 buc. 8
— idem NN.319.K. buc. 2
— idem 6312 buc. 20
— idem NU.211.NA buc. 4
— idem 51207 buc. 30
— idem NN.3012 buc. 2
— idem 1317 buc. 3
— idem NAK.50. buc. 13
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem A.32216 buc. 13
— idem NN.3017.K. buc
— idem NN.3034 buc. 3
— idem NN.3056.K. buc
— idem 6220 buc. 1
— idem 6411 buc. 5
— idem 51208 buc. 6
— idem 6313 buc. 36
— idem 6314 buc. 18

NU.316 buc. 4
N.313 buc. 13
6224 buc. 2
32221 buc. 10
NA.4908 buc. 12
NA.4910 buc. 14
A.32213 buc. 9

— idem 6216 buc. 22
— idem 51210 buc. 11
— idem NN.3020.K.45 buc. 3
— idem 22317 buc. 6
— idem 32313 buc. 7
— idem 22313 buc. 3
— idem 22218 buc. 12
— idem 6206.ZZ. buc. 100
— idem 2316 buc. 8
— Oțel 0 160 kg. 4000
— idem 0 140 kg. 5000
— idem 0 120 kg. 7000
— idem 0 100 kg. 10 000
— idem 0 90 kg. 5000
— Tablă cositor 03 mm kg. 14 000
— idem N.30 mm kg. 10 000
— idem N.25 mm kg. 30 000
— idem N.22 mm kg. 20 000
— idem N.40 mm kg. 30 000
— Broască cu bară buc. 1000
— Balamale paftale 40X40 buc. 3500
— idem ușe buc. 14
— idem aruncătoare buc. 122
— Cîrlige cuplare mese chimie 

buc. 90S0
— Pînze circulare 0 300 buc. 36
— Pînze circular 0 320 kg. 28
— Plăcuțe HS.30.C.16 buc. 790
— Apă de lustru kg. 700
— Furnir nuc cl. II. mp. 442
— idem cl. III. mp. 19 000
— idem diverse I.-a mp. 7000
— idem diverse II mp. 7500
— idem III mp. 6300
— Ață cusut kg. 96 000
— Stofă groasă 720 ml. 2000
— Ață croitorie kg. 7000
— Vată medicinală kg. 1500
— Pietre polizor 25X25X30 buc. 100
— idem 200X20X30 buc. 60
— idem 220X17X40 buc. 33
— idem 125X60X20 buc. 50
— Bloc măsură CA 43 (contuare) 

buc. 12
— Saltele semifin. 1900X127X300 

Cupon 2000X400 buc. 300
— Saltele semifin. 1900X127X300 

Cupon 3000X570 buc. 60
— Ilîrtie inferioară uz general kg. 960
— Combinezoane doc buc. 25
— Ochelari strunguri per. 80
— Măști pentru praf buc. 8



C. A. P. CHITILA
sector 8, București, cu sediul în comuna Chitila, Șos. Banatului 76 

poseda de la fosta întreprindere intercooperatistă 
de construcții—montaj prestări servicii - Ilfov, în lichidare 
la unitatea noastrâ următoarele materiale disponibile:
1. MATERIALE PENTRU INSTA

LAȚII SANITARE
— Cotari cu racord olandez nr. 1 

ți 2 de Ia 3“ Ia 1,1/2“

— Chiplinguri

— Dopuri pentru calorifer

— Planșe diferite cu și fără git 
0 38 la 620

— Holendere de 2“

— Mufe de fontă și PVC diferite 
dimensiuni

— Nipluri de 1,4/— 2"

— Robineți vană 0 190 (trecere) ți 
de aburi de 150

— Robineți golire cu cep și sector 
diferite dimensiuni

— Reducții de la 3/4—2“

— Sorburi cu ventil și simple

— Sifoane pentru lavoare

— Teuri reduse 1,1/2—2“

— Țeavă PVC de 0 63 și 50

— Ventile de aburi și gaze cu man
ta ți secțiune de 4“

2. SCULE, UNELTE ȘI MATERI
ALE DE PROTECȚIE

— Cuțite de strung de diferite di- 
dimensiuni

— Centuri de siguranță pompieri și 
electricieni

— Jambiere de piele pentru sudori

— Capițoane bărbătești

— Ochelari protecție

— Umerare doc

— Căști protecție și pentru pom
pieri

— Stingătoare PCI

— Cintare terezie de 20 kg.

— Butelii tuburi de oxigen

— Birouri din tablă

— Casă de bani

— Clupe diferite

— Dulapuri metalice cu două uși

— Dispozitive electrosecuritate

— Vibratoare

— Malaxoare pentru asfalt

— Schelă extensibilă

— Schelă metalică din țevi 468 ml.

— Transformator sudură

— Mașină de găurit de 13 cm. elec
trică

3. MATERIALE ȘI APARATURA 
PENTRU ELECTRICITATE

— Armături cu branț____ . . . _______
— Autotransfermator

— Ampermetre diferite , ' •
— Blocuri încercare B.I.4

— Contactori D.B.R. și regresabili

— Comutatori, volmetri, 6A. 16A, 
63A

— Cutii capsulate

— Cuțite PP

— Condensatori statici

— Conductori electrici Fy 0 30, 25 
și 95

— Capace K3 și K4

— Cleme șir 2.5—6

— Coturi din oțel 3“

— Doze IPE și Pantzer

— Descărcători 107/20/5

— Flanșe izolator SBI

— Kilovolmetrc dc la 0—500 și 
15 000/100 la 35 000/100

— Izolatori porțelan și SA] 20 kV

— Închizători uși tablouri electrice

— întrerupători dc diferite ampc- 
rajc

— Lămpi trigompartimentatc pen
tru auto

— Litargă

— Negovolmetru

— Miliampermetru

— Mufe IPE și PCV

— Minere MPR și PVC

— Manete acționare AMT 9

— Prize ST și PT

— Patroane fazibile și MPR

— Plăcuțe cu 3 orificii (cleme)

— Rcductori CIT

— Relee diferite

— Socluri diferite

— Separatori ST1N

— Transformatori TIB și CIRS

— Tablouri C2 apartament

— Tuburi IPE și vormiș

— Traho tego

— Ventilatoare cu motor electric.
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CONTRACT ECONOMIC

OBLIGAȚIA DESTINATARULUI
IN CAZUL PRIMIRII DE PRODUSE 

PERISABILE NECOMANDATE întreaga materie a raporturilor de furnizare a produselor între unitățile socialiste este dominată de principiul fundamental al realizării cît mai depline a intereselor generale ale economiei.Din acest principiu — dominant în raporturile dintre unitățile socialiste — decurg o serie de consecințe dintre care au aplicabilitate neîngrădită în domeniul de care ne ocupăm următoarele două :— produsele sosite la destinatar — chiar dacă nu au fost comandate — trebuie primite, descărcate din mijlocul de transport și depozitate sau manipulate cu grija unui bun gospodar, în vederea menținerii integrității acestora;— eliberarea mijlocului de transport în termenele legale spre a fi redat circuitului economic.în nici o situație, unitatea destinatară nu are dreptul de a restitui produsele furnizoare!, chiar dacă obiectul livrării îl constituie o marfă necomandată. Ea are obligația să depoziteze produsele în bune condiții spre a fi ferite de alterare sau degradare și să înștiințeze unitatea furnizoare că marfa se află în custodie la dispoziția acesteia.Produsele perisabile sau ușor alte- râbile nu pot forma obiectul unui depozit; prin natura lor, ele nu pot fi nici păstrate în custodie, nici restituite unității furnizoare.în cazul produselor perisabile sau ușor alterabile, dacă este învederată necesitatea punerii imediate în circuit, se va proceda astfel în mod absolut obligator:— verificarea (cantitativă și calitativă) va avea loc numai în prezența unui delegat neutru, potrivit art. 70 din Regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959;— valorificarea lor de organizația beneficiară în sectorul socialist și remiterea prețului obținut (din care se vor deduce cheltuielile avansate ce au 

fost ocazionate de transport, manipulare și valorificare).Necesitatea punerii imediate în circuit a mărfurilor va fi atestată de conducătorul unității destinatare, pe propria sa răspundere, conform art. 60 alin. 2 din actul normativ sus-mențio- nat.în cele ce preced am răspuns tov. 
Vîlcan Gheorghe din corn. Bragadiru jud. Teleorman.

J. COSTIN

transport

UNELE PROBLEME REIEȘITE DIN 
PRACTICA ARBITRALĂ 

PRIVIND MANIPULAREA 
TRANSPORTURILOR SUPUSE 
FORMALITxAȚILOR VAMALEInstrucțiunile privind manipularea transporturilor supuse formalităților vamale, aprobate prin Ordinul șefului departamentului căilor ferate nr. 594/ 30 iulie 1971, puse în aplicare cu începere de la data de 1 octombrie 1971, în vigoare și astăzi, stabilesc la Anexa I, Capitolul V, intitulat „Verificarea vamală a transporturilor", modul cum se efectuează verificarea vamală a transporturilor.Se precizează astfel că verificarea conținutului vagoanelor sau a coletelor aflate în magaziile C.F.R., afectate operațiilor vamale, atunci cînd se cere aceasta, se face simultan, în prezența obligatorie a organelor de cale ferată, celor vamale și celor ale AgențieiI.S.C.E. Romtrans.Ridicarea și aplicarea plumburilor de la vagoanele complete sau colective se face de C.F.R. în prezența organelor care asistă la verificare.La transporturilor de import și de export la care se face verificarea conținutului, stația este obligată să menționeze într-o condică : numărul vagonului, marca și numărul coletelor care au fost deschise pentru verificare, starea în care s-a găsit marfa, precum și cantitatea de mostre ridicată. Consemnarea se semnează de toate organele care iau parte la verificare.La transporturile în tranzit intern sau extern la care se face deschiderea, 

mențiunile din condică se înscriu și în actele de tranzit de către Agenția I.S.C-E. Romtrans.La transporturile în tranzit intern sau internațional la care nu se face deschiderea, se înscrie în actul vamal: „Transportul nu a fost deschis".Rezultă deci că la vagoanele care se deschid la frontieră verificarea se face de către C.F.R., organele vamale șiI.S.C.E. Romtrans, care înscriu rezultatul într-o condică, pe cînd aplicarea plombelor se face numai de calea ferată.Din această cauză vagoanele care se deschid, în special la frontiera cu R. P. Bulgaria, pentru examenul f i to sanitar, de exemplu, ajung la destinație, la una din uși, cu plombele pre- dătorului, iar la cealaltă ușă cu plombe C.F.R.Astfel, procesul verbal comercial, care se încheie la destinație, menționează plumbi C.F.R. la una din uși și cînd I.S.C.-ul respectiv, de ex. I.S.C. Mercur, face reclamație la extern, predătorul din R. P. Bulgaria nu recunoaște lipsa sau avaria, deși este evidentă culpa sa, pentru motivul că sînt plumbi C.F.R. și nu plumbii pre- dătorului la ambele uși.în felul acesta țara noastră pierde o serie de sume în devize neavînd nici o culpă.în asemenea cazuri Arbitrajul de Stat Central respinge pretențiile beneficiarului de import împotriva căii ferate urmînd ca întreprinderea importatoare să acționeze la organele în drept pe predătorul extern care să fie astfel obligat la plată.Pentru urgentarea rezolvării litigiilor — întrucît Arbitrajul de Stat Central cere în unele cazuri să i se aducă copie de pe condica de la vamă, din care să reiasă participarea tuturor factorilor în drept la verificare —, considerăm necesar ca un înscris să însoțească scrisoarea de trăsură sau actul vamal, înscris în care să se arate că vagonul a fost deschis de întreaga comisie, ce s-a constatat și ce motive au fost ridicate.Astfel se va cîștiga timp și vor exista probe la dosar prin care întreprinderea importatoare poate dovedi, fie la reclamația la extern, fie în acțiunea contra predătorului extern, culpa a- cestuia.
---- »
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Desigur că dacă la frontieră nu se găsesc plombele predătorului, ci ale căii ferate străine, în cazul menționat, ale C.F. Bulgare, culpa este a acelei căi ferate, împotriva căreia se regre- sează calea ferată română, în cazul în care este obligată la plată.O ultimă remarcă : dacă în timpul vămuirii se produc de către I.S.C.E. Romtrans pagube transporturilor aflate sub regim vamal cu ocazia efectuării acestor formalități sau a celor cerute de alte autorități, aceste pagube se suportă de Agenția I.S.C.E. Romtrans. în acest sens, se încheie un proces- verbal de constatare, care se semnează de stație, de vamă și de I.S.C.E. Romtrans, iar un exemplar al acestui proces-verbal se eliberează AgențieiI.S.C.E. Romtrans.
Lucian THEODORU

FINANCIAR

ÎNTRERUPEREA TERMENULUI 
DE 60 ZILE PENTRU EMITEREA 

DECIZIEI DE IMPUTAREArt. 103 (2) din Codul muncii stabilește că termenul de emitere a deciziei de imputare este de cel mult 60 de zile de la data cînd cel în drept să emită decizia a luat cunoștință de producerea pagubei.Plenul Tribunalului Suprem prin Decizia de îndrumare nr. 4/1975 (pct. 3) a statuat că „termenul de 60 zile pentru emiterea deciziei de imputare este un termen de prescripție". în același sens este și opinia majoritară în literatura de specialitate (Prof. univ. dr. Sanda Ghimpu, Răspunderea materială, Buc. 1977, p. 135—136; dr. Șerban Beligră- deanu. Răspunderea materială a persoanelor încadrate în muncă, Buc. 1973, Editura științifică, p. 105).Aceasta înseamnă că, întocmai ca orice termen prevăzut de lege pentru exercitarea unui drept subiectiv, el este susceptibil de întrerupere și suspendare în condițiile dreptului comun, ceea ce înseamnă că în materia de fată se vor aplica, în mod corespunzător, art. 16—17 inclusiv din Decretul nr. 167/1958, republicat la 15 iulie 1960.Dintre cazurile de întrerupere a pre-

------ ----------------------------------- ------- --------scripției prevăzute de art. 16 din decretul citat, singurul ce-și poate afla aplicabilitate în domeniul răspunderii materiale este prin recunoașterea datoriei de către persoana încadrată în muncă, în cazul în care persoana încadrată recunoaște . datoria sa fața de unitate. Deșigur, ne referim la situația în care cel în cauză recunoaște datoria sa, fără ca însă să-și asume și un angajament scris, potrivit art. 107 din Codul muncii, cînd nu mai are rațiune emiterea unei decizii de executare, dat fiind că în baza textului citat, angajamentul de plată în scris constituie titlu executoriu. Pentru ca recunoașterea să aibă drept efect întreruperea prescripției, este necesar ca ea să fie sau expresă sau tacită. în situația cînd recunoașterea este tacită trebuie să aibă neapărat caracter clar și neechivoc, să fie neîndoielnică și adresată unității creditoare păgubite. De asemenea recunoașterea datoriei trebuie să nu fie afectată de vreo condiție. Ea trebuie să fie pură și simplă. Numai în asemenea condiții recunoașterea are caracter în- treruptiv.Retractarea recunoașterii după emiterea deciziei de imputare nu are nici o consecință asupra efectului în- treruptiv al prescripției dat fiind că nu se poate accepta ca un act juridic legal — cum este o recunoaștere clară și necondiționată — să fie lipsit de e- fecte. Așadar, manifestarea sa originară de voință prin care cel în cauză recunoaște o datorie față de unitate nu este anihilată printr-o ulterioară retractare ce are loc după emiterea deciziei de imputare.Prescripția începută înainte de recunoaștere se șterge în baza art. 17 din Decretul nr. 167/1958 și de la data recunoașterii începe să curgă o nouă prescripție de 60 zile. Pentru a exemplifica: la 3 martie 1976 conducătorul unității a luat cunoștință de existența prejudiciului. La 10 aprilie 1976 persoana încadrată recunoaște în scris că datorează suma',' dar nu se angajează să o plătească. Cele (50 zile prevăzute pentru emiterea deciziei de imputare se calculează cu începere de la 10 aprilie 1976, perioada cuprinsă între 3 martie și 10 aprilie 1976 ștergîndu-se potrivit prevederilor art. 17 din Decretul nr. 167/1958.
Dr. C. JORNESCU

■MMM

1NTREBĂRI-RÂSPUNSURI

O I.U.G. PROBRESUL — BRĂILA 
— oficiul juridic. în baza prevederii exprese cuprinsă în alin, final din art. 4 al Decretului nr. 167/1958, republicat în 1960, termenele de prescripție reglementate în acest articol nu se aplică raporturilor dintre întreprinderile de stat pentru comerț exterior și unitățile socialiste furnizoare, indiferent de natura contractului economic. Prin consecință, dreptul la orice acțiune prin care se pretinde plata unor penalități, în raporturile dintre aceste unități, nu se prescrie în termen de 6 luni, ci în termen de 18 luni, potrivit alin. 1. din art. 3 al aceluiași act normativ.

• G.I.I.L. ILFOV întreabă dacă iscălind un contract de proiectare prin care a confirmat asigurarea finanțării, unitatea beneficiară nu-și asumă răspunderea, în sensul că are obligația achitării prețului lucrărilor de proiectare chiar dacă, în fapt, lucrarea nu a figurat în plan și, din această cauză, nu a fost admisă la finanțare.Răspunsul este negativ, deoarece contractul de proiectare a fost încheiat cu încălcarea art. 97 din Legea finanțelor (nr. 9/1972). Unitatea proiectantă avea obligația de a pretinde la încheierea contractului și, în orice caz, înainte de a începe lucrările de proiectare, prezentarea de către unitatea beneficiară a dovezii privind admiterea documentației contractate la finanțare ori la creditare.
J. COSTIN
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ASIGURAREA
COMPLEXĂ

A GOSPODĂRIEI Dv.
Pentru a înlesni înlăturarea 

urmărilor financiare ale unor 
evenimente neprevăzute ce se 
pot întîmpla într-o gospodărie 
și care pot provoca pagube 
materiale, accidentarea unor 
persoane etc., ADAS a pus la 
dispoziția cetățenilor o formă 

de asigurare convenabilă și efi
cientă : „ASIGURAREA FA
CULTATIVĂ COMPLEXA 
A GOSPODĂRIILOR11.

Aceasta este o asigurare 
combinată, în același contract 
fiind cuprinse trei feluri de 
asigurări :

— asigurarea bunurilor din 
gospodărie ;

— asigurarea de accidente 
produse la domiciliul asigura
tului ;

— asigurarea de răspundere 
civilă legală.

1. Asigurarea bunurilor din gospodărieIn această asigurare sint cuprinse aproape toate bunurile existente într-o gospodărie : mobilier, obiecte casnice, îmbrăcăminte, covoare, aparate de radio, televizioare, mașini de cusut, frigidere, sobe de orice fel, produse agricole, viticole, pomicole, produse animaliere, și alimente, combustibil, materiale de construcții și multe altele.
2. Asigurarea deAria de protecție a acestei asigurări este largă. Sînt asigurate pentru urmările accidentelor întîmplate la domiciliul asiguratului următoarele r^-soane : asiguratul, soția

Sînt cuprinse în asigurare— pentru 20% din suma asi-gurată specificată în contract — și bunurile asigurabile luate oriunde în afara domiciliului, în aceeași sau în altă localitate.Administrația Asigurărilor de Stat plătește despăgubiri în cazurile de deteriorare sau distrugere a bunurilor asigurate, provocate de o multitudine de 
accidenteacestuia, precum și părinții și copiii acestora, dacă, în mod statornic, locuiesc și gospodăresc împreună cu asiguratul. Sînt cuprinse în această asigurare majoritatea situațiilor de 

riscuri, ca de exemplu : incendiu, trăsnet, explozie. ploaie torențială, inundație, grindină, furtună, prăbușire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau de gheață ; avarii accidentale produse" • la mstalațiile de gaze, apă,, cana’ sau încălzire ; pierdere sau dispariție cauzate, de riscurile asigurate; furt prin efracție ș.a
accidente cauzate de o serie de evenimente ca : incendiu, trăsnet, lovire, cădere, alunecare, acțiunea curentului electric, arsură, intoxicare subită și altele.

3. Asigurarea de răspundere civila legalain această asigurare sint cuprinse cazurile de răspundere civilă, pentru despăgubiri datorate de asigurat și de soția acestuia sau de persoane care se află în întreținerea asiguratului, în calitate de locatar, față de proprietar, pentru pa

gube produse la imobil de incendiu sau explozie, pentru despăgubiri datorate terților pentru accidentarea persoanelor și avarierea bunurilor lor la domiciliul asiguratului, precum, și pentru cele datorate lo

catarilor apartamentelor învecinate, pentru pagubele la bunurile asigurabile ori la pereții, planșeele, tavanele și pardosele- le apartamentelor respective, cauzate de o inundație produsă în apartamentul asiguratului.
PRIMA DE ASIGURARE care se achită de persoana ce încheie asigurarea este de numai 2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de lei din suma asigurată stabilită la cererea asiguratului pentru bunurile din gospodărie.De exemplu, pentru asigura

rea unor bunuri din gospodărie în valoare de 10 000 de lei se plătește o primă de asigurare de 20 de lei pe an, iar Pentru informații suplimentare și pentru contractarea de asigurări, vă recomandăm să vă adresați responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.

pentru asigurarea unor bunuri în valoare de 25 000 de lei se plătește o primă de asigurare de 50 de lei pe an.


