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METALURGICA
C.I.U.T.C.P.M.

I.U.C. — GRIVIȚA ROȘIE 
O Calea Griviței, 355—357

București
Telefon : 18.54.80 ; 18.11.30

Telex : 111; 250

DE UTILAJE ALBA IULIA, 
£ Calea Clujului, 6,

telefon 12962—11007 
inter 146.

Q DE METALE NEFEROASE
U Str. Eliberării, 15

Baia Mare
Telefon: 1.15.18

METALE

PRODUSE DIN METAL

vi aluminiu

0 50X3 kg. 600

0 50X4 kg. 300

0 60X5 kg. 595

0 65X5 kg. 100

0 90X5 kg. 187

0 100X8 kg. 346

avă alamă

0 6X1.5 kg. 150

0 8X1 kg. 300

0 10X2 kg. 300
0’15X2 kg. 600

0 18X2 kg. 400

0 25X2,5 kg. 300

0 42X2 kg. 100

■ 0 54X3 kg. 92

■ 0.100X10 kg. 272

Tablă oțel are

— Arc 3—0,3 mm kg. 296

— W 5028—0,5 mm kg. 300

— W 5028—1,0 mm kg. 400

— W 8159—8,0 mm kg. 700

— W 8159—10,0 mm kg. 480

— Sirmă trapezoidală oțel arc 3 de 
2,5X1,8X14 mm kg. 3643

— Sirmă sudură S 10X0 4 kg. 1600

— Șuruburi me,canice STAS 925
M6X25 buc. 200000

Electrozi de sudură 

— El 38 A 0 3,25—4 kg. 1000 

— El 42 0 3,25—4—5—6 kg. 4000

1^1"”

Oțel inoxidabil W 4541 150X40 mm 
kg. 435

— Oțel refractar W 4845 150X40 mm 
kg. 5043

— Oțel aliat de scule W 2080 
200X200 mm kg. 2182

— Oțel aliat de scule 20X20 mm 
kg. 204

— Sirmă cupru blanc 0 8 mm 
kg. 481

— idem 0 10 mm kg. 17

— Oale de grafit capacitate 3 kg 
(import) buc. 293

— idem capacitate 5 kg buc. 90 

— idem 250 kg buc. 7 

— idem 400 kg buc. 11

Lanțuri comerciale și industriale 

— 06 mm kg. 181,2 

— 06 mm industrial kg. 293

— 06 mm ind. cu zală lungă kg. 258

— 0 6 mm tip B cu zală scurtă 
dreaptă, comercial kg. 171

— 08 mm ind. ICS kg. 350 

— 08 mm ind. sudat electric kg. 42

— 0 8 mm tip B ind. cu zală scurtă, 
dreaptă kg. 47,5

— 09 mm ind. cu zală lungă kg. 747

— 0 16 mm. ind. kg. 1000 

— 0 18 mm ind. NL kg. 40



OFERTE

Lanțuri cu role și zale

— 16A2 = 1” dublu nil. 44

— 16A3 = 1“ triplu ml. 14

— 20A1 = 1 1/4” simplu ml. 48

— 24A2 = 1 1/2” dublu ml. 9

— 24A3 = 1 1/2” triplu ml. 5

— 28A1 = 1 3/4” simplu ml. 6

— 28A2 = 1 3/4” dublu ml. 66

— 28A3 = 1 3/4” triplu ml. 9

— 32A2 = 2” dublu ml. 12

— 32A3 = 2“ triplu ml. 20

— Eclise exterioare buc. 374

— idem interioare buc. 2006

— idem ext. 1 1/4” buc. 1000

Cablu tracțiune

— 04 mm — 6X7X11,4 — 160 D 
kg. 54,9

— 0 5,5 mm — 6X7X0,6—160 B—Zn 
kg. 47,6

— 0 8,5 mm — 6X37X0,4—160 D
kg. 207

— 0 9 mm — 6X7X1—160 D kg. 416 

împletituri și țesături

— nr. 6X1 — Am 63 kg. 32

— nr. 4X8 — Am 63 kg. 49

Sirmă sudură

— 04 SlOx to. 11,1

— 0 3,25 Slos to. 0,3

— 0 2,5 Slox to. 1,0

— 02 Slox to. 8,6

Electrozi sudură

— 0 4 El MINIV to. 9,1 — 6009 buc. 150

— 0 5 to. 3,8 — 6203 buc. 500

— 0 4 El MoCrB to. 2,4

Sirmă de cupru

— 0 2 Cu 9 m kg. 150,0

Sirmă trefilată de alamă

— 0 3,5 Am63 1/2 T kg. 87,0 

^0 5 Am63 1/2 T kg. 50,0~“

Laminate de aluminiu

— Bară Al. rotundă 0 40 Al.99,5 T 
kg. 14,0

— idem 0 50 kg. 56,1

— idem Iată 50X5 kg. 966,6

— idem pătr. 19 kg. 191,0

— Tb. Al. 5X1000X2000 1/2T
kg. 685,5

— Tb.AI. 15X1000X2000 kg. 256,0

Laminate de plumb

— Tv. Pb. 0 45X5 Pb2 kg. 142,2

— idem 0 50X5 kg. 124,3

— idem 0 60X5 kg. 94,2

— Tb. PI. — sul 10X2000 Pb3
kg. 17797,0

— Zamac (ZnAlCulȚ to. 2,4

— Aliaj antifricțiune YPb98 to. 1,3

Profile grele

— Rotund 0 90 C 45 kg. 1,000

— 0 1000 OL37 2n kg. 2,226

— 0 110 OL37 2n kg. 0,244

MOTOARE 

UTILAJE - SCULE

Motoare electrice

Inele siguranță

PIESE DE SCHIMB 

RULMENȚI

■.... | 0 | —■*

Benzi transportoare cauciue

— 800X12 mm kg. 6599

— 800X16 mm kg. 6370

— 1200X14 mm kg. 4150

Role pentru transportoare

— Cauciucate 0 108X460 buc. 586
y

— Simple 0 108X490 buc. 627

- Simple 0 89X436 buc. 946

— Simple 0 89X310 buc. 165

T- Impact 133X380 buc. 82

— Impact 133X460 buc. 582

— Arbore 0 50 buc. 5000
------------—.— . - i i , in -i.finț

— Arbore 0 80 buc. 1500

— Alezaj 0 52 buc. 20000

— Alezaj 0 60 buc. 6000
..................................................... !»■"*»■■» »»

Rulmenți

— 1205 K buc. 170
......... ........................................... ..........——..'j»ii.i,i*l"",ț:y.'.

— 1209 K buc. 125
" " '* * ......... ■ '.......  If
— 6004 buc. 500

— 6212 buc. 800

— 05 MoCrB to. 3,0

— 04 IN MIB to. 0,7

— MIB 2—315 kWXSOO rotații buc. 1

— MIP 2—132 kWXlăOO rotații buc. 4

— 6309 buc. 400

— 30203 buc. 500



)MERȚ EXTERIOR

LILE DE ARBITRAJ COMER- 
AL INTERNAȚIONAL ALE 

UNCITRALnele unificate ale arbitrajului >merț exterior, elaborate de "RAL, au cunoscut, înainte de ajunge la versiunea definitivă, tă de către Adunarea Generală , mai multe forme anterioare, acestea prezintă interes, ca ite semnificative în evoluția so- preconizate, proiectul prelimi- iroiectul revizuit și proiectul îl, prevederile ce ne interesea- fost publicate ca document al la 4 noiembrie 1974, cu titlul majorități a centrelor arbitrate .tive, utilizabile în arbitrajul ad- Eeritor la comerțul internațional" VC.N.9/97).stă versiune a fost difuzată în a formulării de observații atît ilor economice regionale ale (E.C.E., E.C.A.F.E. etc.) cît și majorități a centrelor arbitrale nerț exterior, care au transmis le lor de vedere.îndul său, cel de-al V-lea Con- l arbitrajului comercial interna- care a avut loc la New Delhi î—10 ianuarie 1975, a înscris pe a sa de zi examinarea citatului t preliminar, formulind, pe baza telor și studiilor întocmite de >articipanți, numeroase propuneri îunătățiri ale textelor.sficiind de observațiile, comenta- i sugestiile colectate pe calea largi consultări internaționale a lor de specialiști în materie, "RAL a procedat, în cursul celei HII-a sesiuni (Geneva, 1—17 a- 1975) la reconsiderarea în ansam- Proiectului preliminar. Ca rezul- fost pus la punct un Proiect republicat ca document al O.N.U. ecembrie 1975 (cota A/CN. 9/112).

Cu ocazia următoarei sesiuni, UNCITRAL a reluat în discuție, în vederea definitivării, aceste texte, adu- cîndu-le ultimele amendamente și a- doptînd în unanimitate la 28 aprilie 1976 Proiectul final de prevederi referitoare la arbitrajul de comerț exterior.Supus dezbaterii Adunării Generale a O.N.U., aceasta și l-a însușit la 15 decembrie 1976, atribuindu-i titlul „Regulile de arbitraj ale UNCITRAL", sub care sînt în general cunoscute.Prevederile documentului astfel definitivat, care însumează 41 de articole și un model de clauză arbitrală, se află grupate în patru secțiuni.Prima dintre ele (art. 1—4) cuprinde reguli introductive. Acestea stabilesc cîmpul de aplicare al Regulilor UNCITRAL, modul de comunicare a încunoștințărilor și de calcul al termenelor, cît și posibilitatea reprezentării și asistării părților în litigiul arbitrai.A doua secțiune (art. 5—14) are de obiect compunerea tribunalului arbitrai. Aici se reglementează numărul arbitrilor care formează completul însărcinat să soluționeze un litigiu determinat și modul în care urmează să fie desemnați, precum și eventuala lor recuzare sau înlocuire.Secțiunea a treia (art. 15—30), intitulată „Procedura arbitrală" stabilește locul (sediul) arbitrajului, limba folosită în cadrul dezbaterilor, cuprinsul acțiunii (the statement of claim) și al întîmpinării (the statement of defence), eventuala lor modificare, excepțiile care pot fi invocate de părți, luarea măsurilor provizorii de către arbitri pentru ocrotirea unor interese ale liti- ganților, cît și efectuarea expertizelor.Ultima secțiune (art. 31—41), consacrată sentinței arbitrale (the award), determină cuprinsul acesteia, interpretarea și rectificarea ei, ca și posibilitatea de a-î aduce completări, reglementând totodată modul de identificare a legii aplicabile pe fondul diferendului, cazurile de arbitraj ex aequo et bono, în cadrul căreia arbitrii acționează ca mediatori amiabili, cît și în fine problemele legate de cheltuielile procesului.
Dr. O. CAPAȚINA

CONTRACT ECONOMIC

PENALIZAREA DEPĂȘIRILOR LA 
CONSUMUL DE ENERGIE 

ELECTRICAîn conformitate cu pct 4 din anexa I la Decretul nr. 394/1976, „în cazul depășirii cantității de energie electrică repartizată și contractată, trimestrial se va aplica o penalizare de 200% calculată asupra prețului, la cantitățile consumate suplimentar, astfel:— la consumatorii cu prețuri de tip binom majorarea se va aplica la prețurile pentru energie ;— la consumatorii cu prețuri de tip monom, cu excepția cantităților livrate populației pentru iluminat și utilizări casnice, majorarea se va aplica la întreaga valoare facturată rezultată din aplicarea prețului de tip rponcm.Se exceptează de la aplicarea majorărilor depășirile de putere mai mici de 20 kW”.Dispozițiile normative reproduse sînt susceptibile de următoarele precizări:1. Penalizările se aplică în raport cu cantitatea de energie electrică consumată într-un trimestru. Deci, pentru stabilirea cuantumului penalizării datorate de către unitatea consumatoare este irelevantă cantitatea consumată lunar sau pe întregul an.2. Penalizările se calculează și devin exigibile abia după încheierea trimestrului, cînd, potrivit contractului sau dispozițiilor legale, unitatea furnizoare, singură sau împreună cu unitatea consumatoare, determină consumul pe întregul trimestru sau pe ultima lună a trimestrului, în ipoteza în care pe lunile anterioare determinarea consumului s-a efectuat Ia sfirșitul fiecărei luni. Deci, nu se poate pune problema că termenul de prescripție al acțiunii prin care se pretind penalitățile începe să curgă de la finele fiecărei luni și nu de la sfirșitul trimestrului.3. Operațiunile de determinare a consumului neputîndu-se efectua, în toate cazurile, în prima zi următoare
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. .......................................................—------- jr— .. ----------r--------------■ . ■■ ------------------------------------------- . -expirării trimestrului, socotim că nu există temei pentru a se considera că termenul de prescripție de 6 luni prevăzut de art. 4 lit. b din Decretul nr. 167/1958 începe să curgă de la această dată.Potrivit Instrucțiunilor emise de Ministerul Energiei Electrice pentru aplicarea penalizărilor la consumatorii de energie electrică și termică, „facturarea acestor penalizări și introducerea documentelor de încasare la bănci, se va face în termen de 15 zile de la expirarea fiecărui trimestru".Acesta fiind termenul în care unitatea furnizoare trebuie să determine și să pretindă penalitățile, sîntem de părere că termenul de prescripție începe să curgă după expirarea celor 15 zile de la încheierea trimestrului. De pildă, pentru trimestrul I, termenul de prescripție începe să curgă de la 16 aprilie și se împlinește la 16 octombrie a aceluiași an.4. Socotim că, în cazul analizat, cursul termenului de prescripție este susceptibil de suspendare.In adevăr, practica arbitrată consideră suspendat cursul prescripției pe tot timpul dintre introducerea formei legale de decontare și momentul în care creditorul a luat cunoștință de rezultatul negativ al demersurilor făcute prin bancă în vederea încasării prețului ce i se datorează sau momentul în care trebuia să ia cunoștință despre aceasta, în caz de întârziere din culpa sa.Instrucțiunile la care ne-am referit obligă unitățile furnizoare de' energie electrică să introducă documentele de încasare a penalizărilor la bănci, situație în care apare justificată recunoașterea unor efecte suspensive de prescripție.5. Dispozițiile legale care consacră aplicarea penalizărilor se referă la cantitatea de energie electrică „repartizată și contractată”.în caz de neconcordanță între cele două cantități, este de luat în seamă numai cantitatea repartizată, ținînd seama de caracterul obligator preponderent a sarcinii de plan stabilite prin repartiție și de principiul potrivit căruia părțile nu pot stipula în contractele economice clauze care contravin prevederilor repartiției.

Pentru rațiuni identice, în cazul obiecțiunilor precontractuale nesoiuțio- nate privind cantitatea de energie e- lectrică contractată, la stabilirea penalizărilor trebuie să se aibă în vedere cantitatea prevăzută în repartiție.
L ICZKOVITS

PRACTICĂ
JUDECĂTOREASCĂ

• Desfacerea contractului de muncă 
ca urmare a desființării unor posturi.Secția civilă a Tribunalului Suprem prin Decizia nr. 9/1977 a adus o utilă precizare pentru unitățile socialiste prin interpretarea judicioasă a prevederilor art. 130(1) din Codul muncii.S-a decis că în cazul în care unitatea face dovada că a avut loc o reducere de posturi, neacceptarea de către cel în cauză a noului post ce i s-a oferit potrivit art. 133(1) din Codul muncii nu poate conduce la desfacerea disciplinară a contractului de muncă în baza art. 130(1) lit. i din Cod, ci în temeiul art. 130(1) lit. a. într-adevăr, refuzul celui în cauză nu constituie o abatere disciplinară și — pe cale de consecință — nici nu se poate aplica o atare sancțiune.

• Motive temeinice pentru repune
rea în termen. în conformitate cu art. 177 din Codul muncii persoana încadrată în muncă poate cere repunerea în termen pentru motive temeinice. Tribunalul Suprem secția civilă prin Decizia nr. 221977 a decis că prin motive temeinice se înțeleg numai acele împrejurări obiective care exclud vina celui în cauză în pierderea termenului legal pentru exercitarea dreptului său la acțiune. Numai asemenea împrejurări sînt de natură să justifice repunerea în termen.

• Răspundere materială determinată 
de desfacerea nelegală a contractului 
de muncă. Instanța noastră supremă, prin Decizia secției civile nr. 317/1977, a adus foarte utile precizări pentru practica unităților socialiste, decizie care conține și considerente de principiu. în considerente se statuează că, în principiu, răspunderea materială 

este antrenată ori de cîte ori se calcă cu vinovăție atribuțiile de viciu, formele culpei neavînd nii relevanță. Răspunderea, în regulă nerală, operează și pentru cea simplă neglijență.Art. 136 alin. 3 din Codul mi prevede o condiție specifică pe antrenarea răspunderii materiale a lui care a determinat desfacerea tractului de muncă a unei perse1 în situația în care măsura a fost siderată nelegală de organul de ji dicție a muncii printr-o hotărîre < nitivă. Legea pretinde existența credințe ceea ce presupune d intenția, în sensul că cel ce a de minat desfacerea contractului de n că a avut reprezentarea că măsura caracter nelegal.
• Denunțarea contractului de n 

că de către cel lăsat la vatră ins 
trul termenului de prezentare. Derr unei persoane lăsată la vatră în: trul tate conform art. 76 din L< nu constituie o aba și deci nu poate concnr.

termenului de prezentare la(15 zile 14/1972)disciplinară la desfacerea disciplinară a conți tului de muncă. Exercitarea i drept recunoscut de lege nu P' reprezenta o acțiune culpabilă (D zia civilă nr. 802/1976 a Tribunal județean Hunedoara).
• Despăgubirile cuvenite perso; 

reintegrate în baza unei hotărîrî 
decătorești. în situația în care, d desfacerea contractului de muncă: timpul litigiului, unitatea prop contestatorului să-l încadreze în ; tul avut, iar acesta, fără a avea ’ justificare, refuză a se prezenta serviciu, despăgubirile i se cuvin i la data ofertei menționate. Pasiv tea contestatorului are, în situ dată, caracterul unui abuz de dr potrivit art. 3 din Decretul nr. 31/1 Cel în cauză nu are drept la des gubiri pînă la data pronunțării h rîrii de reintegrare. (Tribunalul jt țean Cluj, Decizia civilă nr. 1173/19

C.


