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București — sector 8 —
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UZINA DE CONSTRUIT
ȘI REPARAȚII UTILAJE 

q ȘI PIESE DE SCHIMB —
VATRA DORNEI

str. Podul Verde, nr. 36
Jud. Suceava

Telefon 393 sau interior 7

METALE

PRODUSE DIN METAL

Metale dure plăci. S.3.16-16 buc. 135
idem P.30.E.20 buc. 229
idem K.20-A.16 buc. 494
idem K.20.A.20 buc. 440
idem HG 40-A.50 buc. 18
idem B.16 buc. 80

— idem HG 10-A.50 buc. 26
— idem HG.10-B.20 buc. 93
— idem K.10 B.25 buc. 100
— idem K.10.C.32 buc. 120
— idem HG.10.E.20 buc. 145
— idem B.32 buc. 160
— idem P.10.E.20 buc. 65
— idem P.10.E.32 buc. 111
— idem P.10.T.22 buc. 250
— idem P.10.T.25 buc. 375
— idem P.10.V.22 buc. 436
— idem P.10.V.25 buc. 480
— idem P.10.V.30 buc. 194
— idem Y P.5.IT.P.5 buc. 109
— idem P.30 A.10 buc. 10465
— idem P.30C.10 buc. 3600

— P.20.B.10 buc. 6316
— idem HS 20-B-5 buc. 1217
— idem S.2.10—6 buc. 7000
— idem YT 15-A.406 buc. 560
— idem YT 14 A103 buc. 200
— idem P.20.A.12 buc. 243
— idem P.20.B.12 buc. 875
— idem SI 14=12 buc. 1600
— idem SI 11-12 buc. 1000
— Metale dure S.2-16-8 buc. 3548
— idem HS 02-E.6. buc. 400
— idem P.20.D.5 buc. 2985
— idem P.20A.10 buc. 1150
— idem P.30.A.10 buc. 355
— idem YG.8.A.405 buc. 2070
— idem S.l-11-10 buc. 1480

COMBINATUL PENTRU LIANȚI SI AZBOCIMENT FIENI-JUDEȚUL DÎMBOVIȚA> > A 5

OFERĂ următoarele utilaje în bună stare de funcționare:

9 Pod rulant manual 12,5 to.f. deschiderea 10,5 m, înălțimea maximă 
de ridicare 16 m, valoare 380 mii lei.

9 Pod rulant manual 12,5 to.f. deschiderea 5 m, înălțimea maximă 
de ridicare 15 m, valoare 75 mii lei.

9 Pod rulant manual 12,5 to.f. deschiderea 10,5 m, înălțimea maximă 
de ridicare 8 m, valoare 105 mii lei.



— idem S.l.10-10 buc. 1200
— idem S2 10-10 buc. 123
— idem Sl-14-8 buc. 120
— idem YT 15 A.403 buc. 3000
— idem P.10-A.10 buc. 309
— idem P.20-A.6 buc. 696
— idem .Yr 14 A.105 buc. 63
— idem U2.E.4 buc. 140
— idem HG 40 E.32 buc. 33
— idem K.10 A.40 buc. 351
— idem K.10 A.50 buc. 13
— idem 1IG 10 B.16 buc. 185
— idem K.10 T.25 buc. 196
— idem T.15 K6—1021 buc. 196
— idem T.K.6-1022 buc. 196
— idem T.5 K.10.1021 buc. 196
— idem T.5K.10.0119 buc. 196
— idem K.20 A.32 buc. 164
— idem K.20 A.40 buc. 104
— idem HG 40 A.25 buc. 283
— Nituri 3X90 kg. 10
— idem 5X20 AL kg. 10
— idem 10X20 kg. 40
— idem 12X20 kg. 70
— idem 8X40 kg. 20
— idem 8X45 kg. 20
— idem 12X50 kg. 6
— idem 4X35 kg. 20
— idem 4X20 kg. 17
— idem 10X200 kg. 20
— idem 2X14 bg. 20
— idem 12X20 kg. 20
— idem 8X20 kg. 140
— idem 4X20 kg. 15
— idem 4X20 kg. 20
— idem 12X60 kg. 25
— idem 10X20 kg. 40
— idem 8X50 kg. 48
— Bare trase 0 3 OL 37 kg. 16000
— Țevi construcții 25X6 OLT 35

ml. 361
— idem 63X3,5 OLT 35 ml. 299
— idem 70X14 OLT 35 ml. 94
—'.-idem 73X4 OLT 35 ml. 114

idem 73X12 OLT 35 ml. 136
/— Țeava rectangulară 80X80X10

OLT 35 ml. 163
— Țevi precizie 18X1 OLT 35 ml. 620
— Oțel pătrat 30—41 MOC 11

kg. 18000
— idem 35—OLT 55 kg. 4600
— idem 40—OL 50 kg. 1000
— idem 60—40 MOCN 20 kg. 4000
— idem 160 34 MOCN kg. 3000
— idem 180 34 MOCN 15 kg. 7500

idem 180 40 MOCN 15 kg. 6000
— Rul. 2 p. 280 kg. 5000
— Rul. 1 p. 300 kg. 2800
— Oțel bandă L.R. 85X0,8 kg. 380
— Bandă LR 150X1,5 kg. 500

< > ____

— Oțel lat 25X14 OL 60 1 H=3485
kg. 3483

— idem 40X25 13 CN 35 kg. 1300
— idem arc 3-50X6 kg. 2000
— idem 150X40—OL 37 kg. 1000
— U.N.P. îndoit 180X65X6 kg. 2400
— I.N.P. Laminat 400 mm. capete

ml. 1.8
— U.N.P. aluminiu 150X55X10

kg. 2000
— Țeavă alamă 63 1/2—4X0,5 kg. 850
— idem 5X0,5 kg. 641
— idem 7X0,5 kg. 605
— idem 8X0,5 kg. 21
— idem 10X1 kg. 315
— idem 16X2 kg. 543
— idem 18X2 kg. 805
— idem 18X2 kg. 57
— idem 12X3 kg. 420
— idem 45X3 kg. 71
— Pătrat al. 40 kg. 201
— Rotund alamă 0 12 kg. 500
— idem aluminiu 0 20 kg. 256
— idem alamă 0 16 kg. 200
— idem al. 0 25 kg. 600
— Cornier al. 60X60X4 kg. 127
— Tablă 1,35X2000X300 kg. 257
— Tablă alamă 63—1/2 de 0,7 mmX

2000X500 kg. 532
— idem 1 mm kg. 200
— idem pătrat inox 250 kg. 2800
— Bare Cu 0 12 kg. 180
— Bare Cu 0 20 kg. 36
— Bare Dm. 1/2 T/18 kg. 47
— idem Am. 1/2 T. 0 12 kg. 114
— idem Am. 1/2 T. 0 16 kg. 136
— idem Am. 1/2 T. 0 18 kg. 116
— Țeavă Am. 1 2 T.28X3 kg. 694
— idem Am. 1/2 T.43X3 kg. 821
— idem Am. 1/2 T.70X3 kg. 1007
— Sîrmă Am. 1/2 T. 0 2 kg. 180
— Sîrmă Al. 0 5 kg. 151
— idem Kantal 8X1,5 kg. 207
— idem 15X2 kg. 50
— idem 25X2,5 kg. 47
— idem neagră 0 0,5 kg. 455
— idem nedură 0 5 kg. 1250
— 5 HW 0 50 kg. 18
— CS 14 lat 110X10 kg. 31
— 5 HNM 0 180 kg. 415
— 5 NHM 0 190 kg. 500
— VMOC N. 12 0 140 kg. 371
— 90 o 180 0 110 kg. 336
— W. 7244 0 80 kg. 1,74
— O SP 4 0 110 kg. 132
— RGM 5 0 80 kg. 97
— YM 18 0 100 kg. 50
— 45G 10 0 140 kg. 224
— VV. 2060 0 50 kg. 40
— Arc 2 0 56 kg. 71
— MCW 14 p. 25 kg. 7
— VSC W. 20 0 100 kg. 133

— W. 3355 0 220 I:», 313
— W. 2080 lat 300^50 kg. 1548
— idem 50QX60 kg. 907
— idem 500X80 ligi 1323
— idem pătrat 160X160 kg. 2577
— idem 0 200 kg. 922
— idem 0 210 kgi 343
— MOCN 15 pătrat 160X160 kg. 1158

MOTOARE

UTILAJE - SCULE

— Freze STAS 1682 0 16 buc. 100
— idem 2217 80X45 buc. 20
— idem 100X50 buc. 8
— idem 2763 0 11 buc. 15
— idem 2763 0 14 buc. 15
— idem 2763 0 16 buc. 15
— idem 3092 Md. 1,375 buc. 3
— idem 3092 Md.4 buc. 5
— idem 3092 Md.5 buc. 7
— idem 3092 Md.6 buc. 5
— idem 3540 0 10 buc. 114
— idem 3092 Md.2 buc. 13
— idem 15418 AE 3540 0 6 buc. 61
— idem 15418 AE 3540 0 8 buc. 84
— idem 15418 AE 3540 0 4 buc. 140
— idem 15418 AE 3540 0 16 buc. 26
— Freze romașcon 0 200 buc. 10
— idem waiter 0 160 buc. 18
— Tarozi STAS 1112 30X2 buc. 247
— idem 1112 0 36 buc. 84
— idem 1153 30X2 buc. 396
— idem 1112 30X2 buc. 28
— idem 2739 W 1“ buc. 54
— idem 1824 G 3/4 buc. 15
— idem 1824 G 3/4 buc. 15
— idem 1153 0 27 buc. 176
— idem 1153 0 27 buc. 19
— idem 0 16 buc. 35
— idem 20X1,5 buc. 41
— idem 1112 39X3 buc. 20
— idem 1112 M.22 buc. 30
— Alezoare STAS 3456 0 45 buc. 25
— idem 1263 0 50 buc. 16
— Cuțite pt. freze valter FCP 5-4 P.3 

buc. 408
— Filere STAS 1160 M.42 buc. 11
— idem 1160 M.48 buc. 7
— idem 1160 M.52X3 buc. 9
— idem 2740 W.ll/2 buc. 52
— idem 1160 M.48X3 buc. 17
— idem 1160 M.45X3 buc. 9
— idem 1160 M.30X2 buc. 12:
— idem 2740 W.3/4 buc. 49
— idem 2740 W.l” buc. 22



— idem 2740 W.13/4 buc. 39
— idem 2747 W.17/8 buc. 8
— idem 1160 M.48 buc. 17
— idem 1160 W.30X2 buc. 65
— idem 2740 W.l 1/4“ buc. 13
— idem 1681 0 32 buc. 165
— Linete mobile SN 320 buc. 20
— Freze valter 0 315 buc. 7
— idem 0 200 buc. 7
— idem STAS 3092 Md.4 buc. 5
— idem 3092 Md. 4,25 buc. 12
— idem 3092 Md. 5,5 buc. 3
— idem 3092 Md. 7 buc. 4
— idem 2092 Md. 11 buc. 5
— idem 3092 Md. 14 buc. 7
— idem 2763 Md.16 buc. 45
— idem 2763 Md.20 buc. 15
— idem 2763 Md.6 buc. 40
— idem Md. 6,5 buc. 40
— idem 2763 Md.7 buc. 40
— idem 2763 Md. 8 buc. 40
— idem Md.9 buc. 45
— idem Md.10 buc. 75
— idem 578 40X40 buc. 100
— idem 578 50X50 buc. 71
— idem 578 63X50 buc. 23
— idem 578 100X80 buc. 12
— idem 578 100X100 buc. 19
— Freze STAS 578 100X125 buc. 4
— idem 100X80 buc. 20
— idem 80X14 buc. 25
— idem 580 100X18 buc. 20
— Pietre abrazive 150X80—20.40M 317 

buc. 90
— idem 400X50X50 262 buc. 100
— idem 300X140X160 25.K. buc. 6
— idem 100X40X20 25M. buc. 135
— idem 200X80X25 25M. buc. 10
— idem 250X20X30 25K buc. 4
— 300X125X127 16 M. buc. 3
— idem 200X80X25 25M. buc. 15
— idem 180X6X22 buc. 280
— idem 400X40X203 buc. 25
— idem 350X30/5X90 buc. 242
— idem 400X40X203 buc. 20
— idem 150X80X20 buc. 200
— idem 500X50X203 buc. 20
— idem 500X80X305 buc. 2
— Reductor 2 H 285 31,5-1 buc. 2
— idem 3 UA 56X22X1500X401 buc. 1
— idem 2H 285X12,5—1 buc. 1
— idem 3H 385 160—6 buc. 1
— idem 2 CH 285 16—0 buc. 2
— idem 3H 485X50—7 buc. 1
— idem 3 CH 1180X75—1 buc. 2
— idem 3 CH 1180X90—0 buc. 2
— idem 2 CH 390X31,5—1 buc. 1
— idem 5 BH 28 dr. buc. 3
— idem 3 TA 71X5,5X750 Vo5 buc. 1
— idem 3 DA 63X3X1500 buc. 1
— idem 1 H.80X2.5—4 dr buc. 1
— idem 2 H. 285X12,5 buc. 4

— idem 3 CH 755X71—0 buc. 1
— idem 2 CH 285X14—0 buc. 5
— idem 3 RA 71X3/750 G.01 buc. 2
— idem 2 CH 650X10—1 buc. 1
— idem 3 RA 71X3/1000 No. buc. 1
— idem 6 BH 22,4 dr. buc. 2
— odem 2 CH 535X20—0 buc. 3
— idem 2 CH 535X28—0 buc. 3
— idem 1 BH 14 buc. 6
— idem 3 H. 485X45—2 buc. 1
— Pompe cod 720B.X8000 presiune no

minală debit nominal 78 1/min. tu
rație manuală 1450 r.m. buc. 17

— Ridicători (pt. poduri rulante) tip 
R 50/ 5A 8C—0,2 buc. 24

1
— ASI — B5 — 0,75 kwX1000 r/m 

buc. 1
— ASI — B3 — 5,5 kwX750 r/m 

buc. 2

Motoare electrice :
— FA NRV 1,5X3000 buc. 20
— FA 1,5X3000 buc. 14
— FA 2,2X3000 buc. 11

CONSIIWC]II - INSTALA]II 

ELECTRICE

— Transformator STIN 16—40 A 6
kw. buc. 6

— Inversoare sens 32A 500 V cod.1761 
buc. 26

— Comutatori 3400220005 buc. 60
— Armături sig. pt. lampă buc. 8
— Izolator electric S.B. buc. 10
— Izolator electric 6AV.630.A buc. 12
— Izolatori T.80 buc. 18
— idem șamot kg. 115
— Chei comandă cod. 1185 VB kg. 15
— Armături tavan (lampaj) kg. 42
— Cutii terminale kg. 3
— Perforator burghii tip mină buc. 4
— Subansamblu DITU kg. 30
— Comutatori 63A cod. 1050 buc. 10
— idem stea triung. 63A 1732 buc. 22
— idem cod. 1723 buc. 20
— Culegători rezistență 500V 100A 

buc. 22
— Placă borne buc. 34

— Ventil electromag. tip VE—100—1 
buc. 2

— Manșon NL.65 buc. 2
— Cutie borne motor buc. 5
— Variator turație V-3,6 buc. 3
— Separatori STIN 10 KVV.2000 A 

buc. 4
— Separator 10 KW. 2000A buc. 1
— Transformator TIBU buc. 4
— Dispoz. acționare DIPU buc. S
— Separator curent 200 A buc. 2
— Filtru cu celule în V buc. 1
— Filtru cu celule buc. 12
— idem în V buc. 2
— Transformator STIN 10 kw. 630A 

buc. 2
— Rezistență SR 1,3 M.2 buc. 4
— idem SR 1,7 M.3 buc. 2
— Camere stg. DITU 1000 A buc. 24
— Filtru celular rezervă buc. 12
— Ampermetre 0—600 tip M.ll buc. 5
— idem 0—150 tip. E.7 buc. 5
— Bloc releu termic TSA 40A cd.3674 

buc. 250
— idem TSA 32A cd. 3672 buc. 250
— Butoni AF.6. buc. 127
— Becuri electrice 220/300 buc. 90
— Becuri 250 W 220 V buc. 60
— Bare silită 150X12X2 buc. 200
— Conductori Fy 35 mm ml. 409
— idem Fy 16 mm ml. 500
— idem Fy 50 mm ml. 270
— idem Fy 150 mm ml. 500
— Contactori TCA 125A cd. 4322 

buc. 9
— Limitatori cod. 4486 ml. 2
— idem 4473 ml. 5
— idem 4464 ml. 34
— Releu tip R1—3 220V ml. 50
— Lămpi monobloc tip IM Buc.NU 

293—60 buc. 6
— Comutatori TCA 200 A cod 4032 

buc. 7
— Tablou pt. poduri 220V 200A. 

cd. 4315 buc. 3
— întrerupător UROMAX P.2. C 500V 

200A STAS 4180—74 buc. 1
— M.el.ASI 22X1000=17X1975 lei= 

135.575
— idem 45X1500=2X13200 lei=26.400
— MIP.2 75X750=2X56000 lei=72.000
— ASI 160X732=1X41300 lei=41.300
— ASI 18,5X1500=20X5800 lei=136000
— ASI 0,55X1000=1X670 lei=670
— ASI 0,55X1500=5X570 lei=2.850
— ASI 0,75X750=7X800 lei =5.609
— ASI 0,25X1500=2X530 lei=1.060
— ASI 1,7X3000=1X2800 lei =2.880
— Fire azbest 0 1 mm kg. 500
— Electromagnet frînă trifazat cod. 

4450 UN 500 V. 1/5 380 V. cursa 
30 mm. 50 Hz buc. 1



OFERTE =====ZTT

PIESE OE SCHIMB 

RULMENȚI

a |—-
— Curele trapezoidale 4500X32X19 

buc. 193
— idem 5000X22X14 buc. 55
— idem 1350X10X6 buc. 125
— idem 5000X32X20 buc. 38
— idem 1750X22X14 buc. 20
— idem 2800X17X11 buc. 60
— idem 3500X32X30 buc. 70
— idem 2800X17X11 buc. 60
— idem 3500X32X30 buc. 70
— idem 4750X32X20 buc. 15
— idem 3950X17X11 buc. 36
— idem 3150X22X14 buc. 14
— idem 2200X22X14 buc. 150
— idem 4500X22X14 buc. 65
— idem 4000X22X14 buc. 30
— idem 2100X13X8 bue. 30
— idem 2400X17X11 buc. 58
— idem 1400X10X6 buc. 80
— idem 1600X22X14 buc. 80
— idem 3500X17X11 buc. 40
— idem 2500X10X6 buc. 17
— idem 3850X17X11 buc. 17
— idem 1600X13X10 buc. 158
— idem 1600X13X8 buc. 75
— idem 5600X17X13 buc. 30
— Rulmenți NA 4905 buc. 10
— idem 390509 buc. 5
— idem 57507 buc. 4
— idem 4024112 buc. 4
— idem 807813 buc. 6
— idem 62207 buc. 18
— idem 4 NA 55 buc. 15
— idem 67512 buc. 27
— idem 67513 buc. 16
— idem 4074114 buc. 8
— idem 222O.k buc. 14
— idem 2216 buc. 15
— idem 3214 buc. 31
— idem 3221 buc. 2
— idem 3216 bue. 26
— idem 30232 buc. 3
— idem 30226 buc. 24
— idem 30214 buc. 13
— idem 30211 buc. 24
— idem 7202 buc. 15
— idem 32216 buc. 12
— idem 32218 buc. 5
— idem 32219 buc. 11
— idem 32313 buc. 16
— Idem 32314 buc. 6
— idem 22217 buc. 10
— idem 22220.k buc. 2

— idem 22222.k buc. 2
— idem 22238.k buc. 2
— idem 2313.k buc. 16
— idem 2316 buc. 10
— idem 22230 buc. 2
— idem 2304 buc. 2
— idem 23126 buc. 6
— idem 22338 buc. 2
— idem 23156.B buc. 4
— idem 23222 buc. 1
— idem 6228 buc. 2
— idem PNU 218 buc. 5
— idem NUP 218 buc. 2
— idem NU 217 buc. 20
— idem N.220 buc. 1
— idem NUP 220 buc. 3
— idem NU 230 buc. 15
— idem 1222.k buc. 5
— idem F.18-19 buc. 18
— idem NU 1022 NA buc. 3
— idem Ayk 3552 buc. 2
— idem 67728 buc. 2
— idem 98206 buc. 10
— idem NU 49 26 bue. 1
— idem NU 1020 buc. 1
— idem 864911 buc. 5
— idem 6320 buc. 11
— idem NU 319 buc. 2
— idem 23044 buc. 10
— Furtun frână spate SR.115 bue. 30
— Casete sateliți SR.113 buc. 1
— Pinion sateliți TA HA 141 buc. 8
— Suport arc spate S.113 buc. 4
— Arbore secundar red. Tatra 141 

buc. 1
— Capac tacheți R.131 buc. 7
— Coroană diferențial SR.131 buc. 1
— Palete ventilator SR.113 buc. 13
— Arb. princ. troliu Tatra 141 bue. 1
— Ax princ. reduetor idem buc. 1
— Saboți frînă față idem buc. 4
— Pinion arbore SR.113 buc. 14
— Pinion sateliți Tatra 141 buc. 12
— Pistoane idem buc. 14
— Cămăși butuc roată idem buc. 32
— Fulie princ. vilbroc. idem buc. 1
— Flansă cardanică SR.113 buc. 1
— Indic, temp, apă și ulei pt. tract. 

U650 buc. 29
— Suport sabot spate SR.113 buc. 2
— Suport motor față SR.113 buc. 65
— Buton claxon SR.113 buc. 1
— Flanșe cauciuc direcție SR.113 

buc. 15
— Element filtru motorină Tatra 141 

buc. 8
— Inversor remorcă 5 to. buc. 2
— Cuzineți palieri SR.113 buc. 5
— Chiulasă compresor idem buc. 10
— Lamă steg. parbriz idem buc. 74
— Garnituri capac tacheți idem 

buc. 200

— Butuc roată față idem buc. 13
— Rezervor benzină idem buc. 2
— Galerii colector admisie idem 

buc. 3
— Calorifer mașină idem buc. 1
— Rotor dinam idem buc. 13
— Electromot. terg. parbriz idem 

buc. 4
DIVERSE

— Hirtie înregistratoare ml. 14000
— Cîrlig tracțiune 12,5 to. 6 buc. 6
— idem 8 to. buc. 1
— Linete fixe SN buc. 4
— Cremoane geam buc. 80
— Dispozitiv antipraf buc. 189
— Pastă șlefuit (roșie) kg. 100
— Costume ignifugate doc buc. 30
— Antifoane tip cască buc. 26
— Genunchere buc. 30
— Jambiere piele buc. 132
— Șoșoni pîslă perechi 10
— Ochelari rabatabili buc. 335
— Arcuri 0 5 mm L=50 mm buc. 58
— Ulei de oase kg. 155
— Finitor buc. 2
— Segmenți pt. ferăstrău circular 618 

STAS 6734—67 buc. 3700

MATERIALE DE TURNĂTORIE
— Argilă coalinoasă to 150
— Aluminiu bloc ATSI 5Cu.3 to 5
— Cupru fosforos kg. 300
— Cărămizi șamot C.3 kg. 4000
— idem C.l kg. 15000
— idem arzător A13 to 1000
— idem suport S2 kg. 1000
— idem normală 1 kg. 9000
— idem OT3 kg. 8000
— idem OT4 kg. 5000
— idem șamot normală 8 kg. 1000
— idem 12 kg. 1840
— idem 7 kg. 20000
— idem R.T.5 kg. 2000
— idem C.2 kg. 2000
— idem O.T.6 kg. 8621
— idem O.T.4 kg. 3271
— idem cromagnezită+V2R kg. 15650
— Electrozi grafit 0 180 buc. 4
— Florură de calciu kg. 50000
— Ferosiliciu C C A 60—75% Si 

kg. 40000
— Fradjel măcinat kg. 16500
— Mortar cromagnezită kg. 24000
— Oale grafit 250 kg. buc. 2
— idem 300 kg. buc. 6
— idem 400 kg. buc. 6
— Pămînt refractar (Popești)

kg. 17000
— Plăci grafit kg. 544
— Sulfat de aluminiu kg. 300
— Flux sudură FB.10 kg. 16959



DECEMBRIE =
• LUNA CADOURILOR
• LUNA SURPRIZELOR PLĂCUTE

Luna decembrie 1977. Sfirșit de an 
plin de satisfacții și de bucurii. Luna 
decembrie, sfirșit de an cu intensă ac
tivitate pentru lucrătorii din comerț. 
Lună a anului devenită tradițională, o 
adevărată sărbătoare cu magazine pli
ne de tot ce-și poate dori un om.

Luna decembrie, devenită „Luna ca
dourilor" este așteptată cu interes de 
la mic la mare. Fiecare dintre noi aș
teaptă ți este în căutarea unui cadou 
util, frumos, pentru cei dragi.

Ca de fiecare dată, mai bine zis ca 
niciodată, în unitățile comerțului de 
stat găsim un bogat sortiment de arti
cole de îmbrăcăminte și încălțăminte 
de sezon, de marochinărie, sport, mul
te și variate jucării - multe dintre ele 
de perspicacitate și îndemînare pentru 
copiii noștri. în raioanele magazinelor 
de specialitate și ale celor universale 
găsim un noian de articole de parfu
merie și cosmetice, articole de galante
rie pentru toate vîrstele, precum și ar
ticole de podoabă. De asemenea, pot 
fi oferite drept cadouri, splendide arti
cole de cristal și servicii de masă.

Nu uitați I Cadourile aduc bucurie 
in inimile noastre. Avem posibilitatea 
să alegem cadoul potrivit pentru fie
care din cei apropiați.

Cele menționate în continuare sînt 
destinate să vă înlesnească alegerea 
celui mai potrivit cadou.

• Luna surprizelor plăcute nu poate 
fi concepută fără a dărui parfumul 
florilor. Să alegem din noianul de ca
douri cosmetice parfumul preferat' de 
mama, sora sau soția dumneavoastră.

înnobilați cadourile cu parfumuri. 
Articolele de cristal sînt încîntătoare. 

Vazele cu flori oferă unei mese aspec
tul cel mai atrăgător. Un cadou de 
cristal denotă bun gust, gingășie.

. k A
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• Atît vitrinele cît și raioanele de 
specialitate atrag privirile cumpărăto
rilor. Nu știm cum să ne îmbrăcăm 
pentru revelion ? Putem alege un pal- blică sînt gata să vă vină în ajutor
ton sau costum de haine de culoare 
închisă, o cămașă la culoarea .dorită, 
precum și o cravată asortată la cos
tum.

• Pentru a alege un cadou din ga
ma galanteriei feminine apelați la 
serviciile personalului din magazine. 
Acesta vă stă la dispoziție îndrumîn- 
du-vă pentru a cumpăra cel mai po
trivit cadou pentru cei dragi. Atît arti
colele de galanterie cît și tricotajele 
sînt în sortiment foarte variat. Ele sa
tisfac și cele mai exigente gusturi.

• Moș Gerilă este așteptat cu ne
răbdare. Fiecare copil visează ca din 
sacul plin să fie scos un obiect de 
îmbrăcăminte. în magazinele comer
țului de stat găsim articole diverse, tot 
ce dorim, pentru copiii de toate vîr- 
sțele.

• Articolele de podoabă se întrec în 
eleganță și strălucire. Indiferent de ce 
veți alege — gama coloristică și sorti
mentală este impresionantă - vor face 
mare plăcere. Poșetele de mărgele, 
brățările, cordoanele sînt numai citeva 
din podoabele etalate de sectoarele 
specializate din magazine.

• Laboratoarele de alimentație pu- 

cu diferite preparate de cofetărie și 
patiserie. Unitățile tip „Gospodina" 
sînt, de asemenea, bine aprovizionate 
cu tot felul de produse specifice.

• Cită fericire poate să aducă unui 
copil o jucărie. Anul acesta găsim în 
magazine, pentru copiii noștri, jucării 
de tot felul, greu de nominalizat. Clo
poței și diverse figurine din material 
plastic, păpuși pentru copii pînă la 
un an, păsări, animale și păpuși - a- 
cestea în sortiment foarte variat, pen
tru copii pînă la 12—13 ani — alte 
jucării și jocuri cum sînt pliantele cu 
subiecte zoologice, unelte de traforaj, 
jucării mecanizate, jocuri de construc
ții, mobilă, mingii și multe altele.

Oferiți copiilor dvs. ore plăcute de 
destindere prin preocupări utile, in
structive.

• O masă la oricare sărbătoare nu 
poate fi lipsită de serviciile de porțe
lan, sticlă și ceramică corespunzătoare. 
Magazinele comerțului de stat oferă 
servicii elegante, pe gustul tuturor.

O masă aleasă se cunoaște după 
serviciile de porțelan sau faianță fru
mos colorate și cu desene distinse.

Un cadou util, un serviciu din por
țelan pentru șase sau douăsprezece 
persoane.



COMERȚ EXTERIOR

RĂSPUNDEREA pentru activi
tatea DE COMERȚ EXTERIOR ȘI 
COOPERARE ECONOMICĂ INTER

NAȚIONALĂ

In condițiile în care comerțul exte
rior al României cunoaște o dezvoltare 
mereu ascendentă, avînd un ritm me
diu anual de creștere în acest cincinal 
de 15,9%, a fost firesc să se sta
bilească printr-un act normativ per
soanele care au răspunderea directă 
pentru desfășurarea optimă a activi
tății în acest domeniu cheie al econo
miei naționale. In acest context a fost 
emis Decretul Consiliului de Stat nr. 
407/1977 (publicat în B. of. nr. 120 din 
18 noiembrie 1977) privind stabilirea 
unor răspunderi în activitatea de co
merț exterior și cooperare economică 
internațională.

Actul normativ citat instituie răs
punderea directă și personală a condu
cătorului, începînd cu organele cen
trale care au sarcini de comerț exte
rior și cooperare economică internațio
nală și pînă la unitățile direct produ
cătoare de mărfuri pentru export sau 
prestatoare de servicii. Din analiza 
conținutului Decretului amintit se poa
te trage concluzia că activitățile și 
răspunderile privind comerțul exterior 
și cooperarea economică internațională 
nu pot fi delegate, ele trebuind să fie 
exercitate, respectiv să rămînă în sar
cina directă a conducătorilor și a per
soanelor expres desemnate să îi ajute. 
Ne întemeiem această concluzie pe 
prevederile Decretului, care stabilește 
că „începînd cu data de 1 noiembrie 
1977. de realizarea activității de co
merț exterior și cooperare economică 
internațională din ministere, alte or
gane centrale sau locale, precum și 
din unități economice, răspund direct:

a) ministrul sau conducătorul orga
nului central, la ministere și celelalte 
organe centrale de stat, cooperatiste și 
obștești ;

b) președintele comitetului executiv, 
la consiliile populare județene sau al 
municipiului București ;

c) . directorul general, la centrale in
dustriale și alte unități cu statut de 
centrală ;

d) directorul sau conducătorul uni
tății socialiste, la unitățile producă
toare, prestatoare de servicii sau care 
execută lucrări pentru străinătate, pre
cum și la întreprinderi specializate de 
comerț exterior".

în continuare, Decretul prevede că 
„în activitatea sa ministrul sau condu
cătorul organului central va fi ajutat 
de unul dintre adjuncții săi, iar preșe
dintele comitetului executiv al consi
liului popular județean sau al muni
cipiului București, de unul dintre 
vicepreședinți". Așadar, conducătorul 
are o răspundere personală, directă, 
avind -obligația să numească pe ad
junctul care urmează să-l ajute în ac
tivitatea complexă de comerț exterior ; 
odată nominalizat adjunctul, răspunde
rea acestuia este, de asemenea, per
sonală si directă pentru actele săvîr- 
șite în îndeplinirea sarcinilor de ex
port-import și cooperare economică 
internațională.

Decretul pe care îl analizăm, la art. 
2, cuprinde o dispoziție de primă im
portanță : „De asigurarea mijloacelor 
de transport necesare efectuării opera
țiilor de import-export și cooperare 
economică internațională răspunde 
direct ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor. Miniștrii, ceilalți con
ducători de organe centrale sau locale 
de stat, cooperatiste și obștești, pre
cum și conducătorii unităților econo
mice cu activitate de comerț exterior, 
sînt obligați să asigure folosirea mij
loacelor de transport românești în tra
fic internațional la întreaga lor capa
citate și în condiții de eficiență econo
mică corespunzătoare".

Textul citat are o semnificație deo
sebită și credem că trebuie să conducă 
la schimbarea unor puncte de vedere 
care mai persistă în rîndul lucrătorilor 
din domeniul comerțului exterior, po
trivit cărora condiția de livrare la ex
port FOB este ideală ; dacă negocierea 
unei vînzări internaționale în condi
ția CIF este mai complexă, comercian
tul român trebuind să fie înarmat cu 
o serie de date privind navlul, asigu
rarea, traseul optim etc., nu mai puțin 
este adevărat că încheierea contrac
tului sub această condiție poate spori 
eficiența economică atît la nivel mi

croeconomic cît, mai ales, macroeco
nomic, prin antrenarea în derulare » 
transportatorului și a asigurătorului 
român, sursă sigură de aport valutar.

De asemenea, ori de cîte ori derula
rea unui anumit export se pretează 
la transportul rutier, adoptarea condi-{ 
ției de livrare Delivered... (locul sta
bilit din țara cumpărătorului) din In
coterms — 1953, în loc de Ex Works 
(franco fabrică) este evident mai efici
entă, avînd în vedere parcul de mij
loace de transport românesc, în conti
nuă creștere.

dr. Al. DETEȘAN 
dr. D. POROJAN

RAPORTURI DE MUNCĂ

UNELE PARTICULARITĂȚI 
ALE RĂSPUNDERII MATERIALE 

IN DOMENIUL CALITĂȚII

Două sînt particularitățile răspun
derii materiale a persoanelor înca
drate în muncă în cazurile în care 
aceasta este atrasă pentru lipsuri de 
calitate. Trăsăturile particulare Iți 
care ne referim mai jos nu au daru 
de a ne pune în prezența unei insti
tuții juridice de sine stătătoare și nic. 
nu reprezintă un mod esențial deose 
bit de valorificare al dreptului la des-? 
păgubire al unității prejudiciate, ci 11 
potențare și nuanțare a unor carac 
teristici ale răspunderii materiale sta 
bilite de Codul muncii, cu scopul di 
a reglementa în mod cît mai adecva 
și corespunzător răspunderea persona 
lului în materia calității produselor 
serviciilor și construcțiilor.

• în Codul muncii stabilirea răs
punderii materiale nu este condițio 
nată sau influențată de funcția celu 
încadrat, fiecare persoană avînd i 
răspunde material nu în raport dt 
locul deținut în ierarhia administra
tivă, ci de măsura în care a contribui 
la provocarea pagubei. Altfel spus, îr 
cazurile de răspundere materială con
junctă (mai mulți autori și un singui 
prejudiciu) repartiția sumelor ce ur
mează a se recupera nu este determi
nată de funcția celui vinovat (direc
tor, inginer, contabil, tehnician, mun-
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citor etc.), ci de măsura în care a 
contribuit Ia provocarea pagubei.

Derogînd de la acest principiu, art. 
71 alin. 1 și art. 73 alin. 1 din Legea 
nr. 7/1977 introduc o esențială modi
ficare în felul de stabilire a răspun
derii materiale în materie de rebuturi, 
avîndu-se în vedere, în mod determi
nant, calitatea pe care o deține per
soana vinovată în cadrul unității. In
tr-adevăr, potrivit art. 71 alin. 1, pen
tru pagubele pricinuite prin provoca
rea de rebuturi, întregul personal vi
novat — indiferent de poziția sa — 
răspunde integral chiar dacă rebutu
rile se încadrează în limitele maxime 
admisibile de pierderi tehnologice, în 
timp ce — astfel cum prevede ex
pres art. 73 alin. 1 — muncitorii vi- 
novați răspund numai dacă rebuturile 
au depășit limitele maxime admisibi
le. Această distincție generează o se
rie de consecințe practice de maximă 
însemnătate în cazurile de răspunde
re materială conjunctă. In asemenea 
situații urmează în primul rînd a se 
constata dacă rebuturile se încadrea
ză în limitele de pierderi tehnologice 
admise și numai în raport de această 
condiție preliminară se va proceda la 
împărțirea sumelor de recuperat de 
la fiecare persoană în parte. Dacă re
buturile provocate din culpă se înca
drează în limitele de pierderi admi
sibile, paguba va fi suportată de toți 
cei culpabili în afară de muncitori 
care — chiar dacă sînt vinovați vor 
fi apărați de răspundere — deoarece 
răspund numai pentru rebuturile ce 
depășesc limita de pierderi admisă. 
Numai în situația în care rebuturile 
au depășit această limită, este atrasă 
și răspunderea materială a muncito
rilor, paralel și concomitent cu a 
restului personalului.

• In Codul muncii — art. 103 
alin. 1 — persoanele vinovate nu răs
pund pentru foloasele nerealizate. 
Persoana încadrată în muncă nu răs
punde decît pentru daunele efective, 
nu și pentru beneficiile nerealizate 
(Sanda Ghimpu, Răspunderea materi
ală, Buc., 1977 p. 27). în schimb, la cal
cularea prejudiciului provocat prin 
rebuturi se are însă în vedere — în 
baza art. 76 alin. 1 din Legea nr. 7/ 
1977 — prețul cu amănuntul legal sta
bilit la produsele corespunzătoare ca
litativ. Ori, în baza prevederilor Le
gii nr. 19/1971, în prețul cu amănuntul 

este inclus și beneficiul unității. In
tegralitatea răspunderii sub aspectul 
includerii și a beneficiilor nereaJizate 
reprezintă a doua trăsătură caracte
ristică a răspunderii materiale în do
meniul calității produselor.

C. JORNESCU

1NTREBÂR1-RÂSPUNSUR1

• P.'pATRAȘCU, Galați — Prin 
decretele Consiliului de Stat privind 
desfășurarea pe titulari a indicatorilor 
din planul național unic și bugetul 
de stat, care se aprobă pentru fiecare 
an în parte (respectiv Decretul nr. 
375/976 art. 1 pentru anul 1977 și nr. 
206/977 pentru anul 1978) se prevede 
obligativitatea titularilor de plan (mi
nisterele, celelalte organe centrale, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, precum și centralele) de a 
desfășura, în termen de 15 zile de la 
data aprobării decretului, pe unitățile 
subordonate, sarcinile ce le revin din 
planul național unic și bugetul de stat 
și de a stabili măsuri cu privire la 
realizarea acestora; unitățile, la rîn- 
dul lor, vor defalca pe secții, atelie
re, laboratoare, șantiere, formații de 
lucru și locuri de muncă, sarcinile de 
plan ce le revin. Este de menționat 
că aceste sarcini se referă, în princi
pal, la sarcinile anuale și trimestriale.

în ceea ce privește defalcarea sarci
nilor trimestriale pe luni la producția 
globală industrială, producția princi
palelor produse industriale, volumul 
de investiții și de construcții montaj, 
exportul, Comitetul de Stat al Plani
ficării, Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe și Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, pe baza pro
punerilor titularilor de plan, au obli
gația de a prezenta Consiliului de Mi
niștri această defalcare, cu 10 zile 
înainte de începerea fiecărui trimestru 
(prevedere cuprinsă în H.C.M. nr. 
1650/1974) ; pe baza aprobării condu
cerii, titularii de plan desfășoară uni
tăților în subordine sarcinile ce le 
revin pe luni.

Din cele de mai sus rezultă că, pe 
baza actualelor reglementări legale, 
fiecare titular de plan are obligația 

de a defalca unităților în subordine 
sarcinile din planul național unic, ast
fel ca acestea să le cunoască înainte 
de începerea fiecărei perioade.

• PATRU VACARU, Orșova —Din 
analiza conținutului scrisorii, s-a con
statat că problemele la care se referă 
cititorul sînt reglementate prin Ordi
nul M.F. nr. 595/1970. Potrivit preve
derilor acestui ordin, inventarierea 
patrimoniului se efectuează de comisii 
de inventariere, numite prin dispoziția 
scrisă a conducătorului unității în 
care se arată obligatoriu: componența, 
cu desemnarea responsabilului comi
siei, modul de organizare a inventa
rierii, bunurile supuse inventarierii, 
data de începere și terminare a ope
rațiilor (pct. 121, primul alineat, din 
ordin).

în cazurile în care bunurile supuse 
inventarierii sînt depozitate în locuri 
diferite sau cînd gestiunea are 
mai multe căi de acces, mem
brii comisiei care efectuează in
ventarierea trebuie să sigileze toate 
locurile și căile de acces, cu excepția 
locului în care a început inventarie
rea, care se sigilează numai în ca
zul cînd inventarierea nu se termină 
într-o singură zi (pct. 125, primul ali
neat, din ordin).

Listele de inventariere întocmite 
pentru bunurile în custodie vor con
ține, pe lingă elementele comune (fe
lul mărfii, cantitatea, valoarea etc.), 
numărul și data actului de custodie 
și a documentului de decontare — fac
tură, dispoziție de plată — (pct. 130, 
alineatul al doilea din ordin).

în consecință, aceste prevederi le
gale trebuie aplicate în toate unitățile 
economice, în scopul asigurării inte
grității avutului obștesc, conducătorul 
unității și conducătorul compartimen
tului financiar-contabil răspunzînd de 
organizarea și buna desfășurare a lu
crărilor de inventariere (pct. 113 și 
114, din ordin).

De asemenea, vă precizăm că apli
carea în cadrul unei activități speci
fice a prevederilor Ordinului M.F. nr. 
595/1970, se face de către organele ie
rarhic superioare care, potrivit pre
vederilor ordinului de mai sus (pct. 4, 
alineatul al cincilea), au obligația a- 
daptării la specific a indicațiilor cu 
privire la inventarierea patrimoniului 
la unitățile economice subordonate.

T



ASIGURAREA COMPLEXĂ
A GOSPODĂRIEI DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a înlesni înlăturarea urmărilor fi
nanciare ale unor evenimente neprevă
zute care se pot întîmpla într-o gospo

dărie (un incendiu, o inundație, o ploaie toren
țială, o furtună, o alunecare de teren și multe 
altele), care pot provoca pagube materiale im
portante, accidentarea unor persoane etc., 
ADAS a pus la dispoziția cetățenilor o formă de 
asigurare convenabilă și eficientă. Este vorba 

de „ASIGURAREA FACULTATIVĂ COMPLEXĂ A 
GOSPODĂRIILOR".

Aceasta este de fapt o asigurare combinată, 
întrucît în unul și același contract se cuprind :

— asigurarea bunurilor din gospodărie ;
— asigurarea de accidente produse la domi

ciliul asiguratului ;
— asigurarea de răspundere civilă legală. !

1. ASIGURAREA BUNURILOR DIN GOSPODĂRIE
| n această asigurare sînt cuprinse aproa-
■ pe toate bunurile existente într-o gospo

dărie : mobilier, obiecte casnice, îmbră
căminte, covoare, aparate de radio, televizoare, 
mașini de cusut, frigidere, sobe de orice fel, 
produse agricole, viticole, pomicole, produse 
animaliere și alimente, combusibil, materiale de 
construcții și multe altele.

Sînt cuprinse în asigurare - pentru 20% din 
suma asigurată specificată în contract — și bu
nurile asigurabile luate oriunde în afara domi
ciliului, în aceeași sau în altă localitate.

2. ASIGURAREA

Aria de protecție a acestei asigurări este 
largă. Sînt asigurate pentru urmările ac
cidentelor întîmplate la domiciliul asigu

ratului următoarele persoane : asiguratul, soția 
acestuia, precum și părinții și copiii asigura
tului dacă în mod statornic locuiesc și gospodă-

Administraiia Asigurărilor de Stat plătește 
despăgubiri în cazurile de deteriorare sau distru
gere a bunurilor asigurate, provocate de o mul
titudine 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 instala
țiile de gaze, apă, canal sau încălzire ; pierdere 
sau dispariție cauzate de riscurile asigurate ; 
furt prin efracție și altele.

DE ACCIDENTE
resc împreună cu asiguratul. Sînt cuprinse în a- 
ceastă asigurare majoritatea situațiilor de acci
dente cauzate de o serie de evenimente : incen
diu, trăsnet, lovire, cădere, alunecare, acțiunea 
curentului electric, arsură, intoxicare subită și 
altele.

>
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3. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ LEGALĂ *

In această asigurare sînt cuprinse cazu
rile de răspundere civilă, pentru despă
gubiri datorate de asigurat și soția (so

țul) acestuia sau persoane care se află în între
ținerea asiguratului, în calitate de locatar, față 
de proprietar pentru pagube produse la imobil 
de incendiu sau explozie, pentru despăgubiri 
datorate terților pentru accidentarea persoane
lor și avarierea bunurilor lor la domiciliul asigu
ratului, precum și pentru cele datorate locatari
lor apartamentelor învecinate, pentru pagube la 
bunurile asigurabile ori la pereții, planșeele, ta

vanele și pardoselile apartamentelor respective, 
cauzate de o inundație produsă în apartamen
tul asiguratului.

PRIMA DE ASIGURARE care se achită de 
persoana ce încheie asigurarea este de numai 
2 lei pe an pentru fiecare 1000 de lei din suma 
asigurată stabilită la cererea asiguratului pen
tru bunurile din gospodărie.

Pentru încheierea asigurării vă puteți adresa 
responsabililor cu asigurările din unitățile so
cialiste, agenților și inspectorilor de asigurare 
sau, direct, oricărei unități ADAS.
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