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METALE

PRODUSE DIN METAL

— Electrozi molicord 0 3,25 kg. 25

— idem ductil. 0 3,25 kg. 75

— idem ESABOK 0 4 kg. 25

— idem MOB 0 5 kg. 1050

CONSTRUCȚII - INSTALAȚII 

ELECTRICE

— Rob. sertar pană STAS 1518 TA 
250 Pn 10 buc. 3

— Idem 1518 Dn 350 Pn 10 buc. 5

— Rob. inox V2A cu ventil Dn 150 
n 25 buc. 2

— Idem cu sertar pană Dn 150 Pn 16 
buc. 10

— Rob. inox V2A cu ventil Dn 200 
Pn 25 buc. 3

— Idem cu sertar pană Dn 200 Pn 16 
buc. 7

— Idem Dn 250 Pn 10 buc. 8

— Sorburi cu ventil STAS 2309 Dn 50 
Pn 6 buc. 13

— Idem Dn 80 Pn 6 buc. 4

— Idem Dn 100 Pn 6 buc. 2 .

— Sorb simplu STAS 2309 Dn 65 
Pn 6 buc. 6

— Idem Dn 100 Pn 6 buc. 7

— Idem Dn 80 Pn 6 buc. 7

— Robineți cu cep (cana gaze) 1, 1/2” 
buc. 200

— Bandă din oțel laminată Ia rece 
25X3,5 mm kg. 100

— Bară cupru 10X4 mm kg. 17,800

— Bară alamă exagon 30 mm kg. 150 

— Bară alamă exagon 22 mm kg. 100

Bară rotundă alamă 0 80 mm 
kg. 200

— idem 0 14 mm kg. 600

Idem 0 25 mm kg. 200

— Idem turnată din bronz 0 70 mm 
kg. 100

— Idem cupru 0 16 mm kg. 150

— Becuri electrice 12 vXZO W 
buc. 450

— Borne tablou 200 A. buc. 200

— Idem 100 A. buc. 150

— Cablu ACYABY 3X95X50 m 340

— Cablu CYABY 3X25 m 200

— Robinet! cu cep (cana gaze) 2” 
buc. 85

— Chei pt. hidranți buc. 5

— Cleme racordare electrice 4 mm 
buc. 400

— Cleme racordare 16 mm buc. 45

— Idem 2,5 mm buc. 400

— Idem 6 mm buc. 100

— Comutator pt. măsurarea tensiunii 
tip 1162 buc. 30

— Idem stea triunghi 3A protejat 
buc. 15

— Idem 32 A buc. 19

— Idem 63 A buc. 2

— Conductori bobinaj emailați rotun- 
zi 0,5 mm kg. 82

— Idem 0,55 mm kg. 27

— Idem 1,20 mm kg. 150

— Idem izolație textilă BB 1,20 mm
kg. 29
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— Idem rotunzi cupru izolație mătase
0,12 kg. 12

— Idem bumbac BB 0,12 mm kg. 21

— Idem BB 1,5 mm kg. 20

— Idem 1,7 mm kg. 40

— Idem 2,5 mm kg. 51

— Idem 2 mm kg. 50

— Conductori cupru emailați 1,4 mm
kg. 100

— Idem 1,5 mm kg. 150

— Idem izolație bumbac BB 1 mm
kg. 100

— Idem 1,10 mm kg. 12

— Idem 1,6 mm kg. 50

— Idem 1,8 mm kg. 112

— Conductori bobina] emailați ro
tunzi 1,25 mm kg. 90

— Idem FY 70 mm m 80

— Conectori buc. 200

— Contactori AC3 100 A — 220 v
buc. 15

— Contactori ACS 200 A — 220/380 V 
buc. 1

— Contactori TCA 10 A buc. 10

— Idem AC3 63 A. 220 V buc. 22

— Idem TCA 63 A — 380 V buc. 26

—■ Cositor pur kg. 200

— Cot olandez zincat 1 1/4 buc. 100

— Dulie E tip B 15 DE 40 buc. 20

*— Elemențl siguranță LS 100 A 
buc. 211

•— Furtun cauciuc 38 mm m 260

«-.întrerupător Paco 10—25 A buc. 30

— întrerupător PACO 10 A buc. 27

— Idem tripolar 63 A deschis buc. 39 

— Idem pirghie tripolar aer capsulat
25 A. buc. 15

— Limitatori cursă buc. 27

— Manetă acționare întrerupător 
buc. 7

— Minere cu șildurî normale pt. 
broaște Wertheim buc. 25

— Mufe reduse din fontă 3/4—3/8“ 
buc. 200

— Nituri oțel cap semlrotund 2X10 
mm kg. 18

— Idem 3X8 mm kg. 29

— Idem 3X20 mm kg. 12

— Idem 4X14 nim kg. 25

— Idem 4X20 mm kg. 26

— Idem 5X12 mm kg. 10

— Idem 5X20 mm kg. 12

— Idem 5X26 mm kg. 5

— Idem 6X16 mm kg. 10

— Idem 8X20 mm kg. 20

— Patroane MPR 315 A buc. 40

— Idem 315 A buc. 15

— Idem fuzibile 1CJ A buc. 600

— Pietre polizor 125X25X20 buc. 20

— Idem 300X84X32 buc. 10

— Idem 300X12X25 buc. 14

— Idem 500X50X50 buc. 11

— Idem 200X25X20 buc. 90

— Idem 200X20X20 buc. 34

— Piele artificială maron m 78

— Pinză ambalaj hesian m 1500

— Plumb bloc kg. 1220

— Prezoane 10X45 mm buc. 4000

— Prize bipolare 250v/10A buc. 80

— Idem 250 v/25A buc. 5

— Robineți cu cep (cana) golire 3/8” 
buc. 100

— Idem dublu reglaj alamă 3/8" 
buc. 30

— Idem trecere 1“ buc. 86

— Idem 1, 1/4” buc. 47

— Idem 2” buc. 7

— Robineți de trecere 3/4“ buc. 30

— Idem alamă 1” buc. 185

— Idem 3” buc. 2

Idem dublu reglaj alamă 1“ buc. 65 

— Idem 1/2” buc. 398

— Siguranțe fuzibile 63 A buc. 129

— Idem MPR 315 A buc. 35

— Sîrmă bobinaj email 0,13 mm
kg. 51,70

— Idem 0,45 mm kg. 60

— Idem 1,1 mm kg. 62

— Idem 1,7 mm kg. 50

— Idem 0,65 mm kg. 88

— Șuruburi mecanice cap hexagonal 
12X140 buc. 1500

— Idem 20X70 mm buc. 170

— Idem 16X120 mm buc. 375

— Șuruburi mecanice cap hexagonal 
5X40 mm buc. 4000

— Idem 16X100 m buc. 700

— Idem 30X130 mm buc. 100

— Țeavă alamă 16X1 kg. 463

— Textolit 10 mm kg. 100

— Idem 40 mm kg. 127

— Robineți din fontă cu clapă 80 mm 
buc. 18

— Vopsea nitro albastră kg. 40

— Oțel hexagon 24 mm kg. 500

— Idem 27 mm kg. 860

— Tablă groasă 40 mm kg. 4000

— Idem inox 3 mm kg. 48

— Idem 5 mm kg. 345

— Idem neagră 4 mm kg. 2000

— Anvelope auto 825X20 buc. 12

— Țeavă neagră trasă 340X12 mm
kg. 220

— Coturi țeavă pt. sudat 0 273X8 
mm buc. 29

— Idem 0 377/12 mm buc- 5

— Becuri electrice 220 v/15 W buc. 935

— Buton dublă acționare buc. 114

— Cablu CSYY 9X1,5 m 1500

— Robineți cu cep (cana) 1 1/4 
buc. 347

— Idem 1” buc. 590

— Idem 3/8“ buc. 1100
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— Idem cana de golire 3/4” buc. 1200

— Capace siguranță D. 3 buc. 1634

— Conductor bobinaj cupru BB 1,1 
mm kg. 350

— Cod olandez fontă 1/4” buc. 472

— Electrozi sudură EL-70 kg. 817

— Finet lat 0,80 m 219

— Smirghel pinzat granulație 25 
coli 1100

— Prezoane 10X45 m mbuc. 10 000

— Racord olandez fontă neagră 1 1/2“ 
buc. 263

— Robineți trecere fontă 1” buc. 376

— Șurub cap ciocan 10X100 mm 
buc. 10 000

— Șurub cap ciocan 8X80 mm 
buc. 4700

— Țeavă cupru 8X1 mm kg 67,07

— Robineți vană fontă plate 65 mm 
buc. 61

— Idem 150 mm buc. 50

— Țeavă neagră 3/8” m 1500

— Alternator SR 113 buc. 10

— Port diodă ARO M. 461 bue. 100

— Pînză prelată cauciucată m 109

— Robineți vană corp plat Dn 80 
buc. 150

PIESE DE SCHIMB

RULMENȚI

o |—
AUTO TATRA

— 335—211030 Arbore flexibil buc. 2

— 335—400320 Ax planetar față buc. 3

— 335—400320 Ax planetar față buc. 2

— 335—010402 Arbore cu came adm. 
buc. 1

— 335—010403 Arbore cu came eva
cuare buc. 2

— 5913100016421 Arbore motor buc. 1

— Idem Arc regulator buc. 4

— 335—400320 Arbore cardan față 
buc. 1

— 335—223812 Ax furcă mers tnapol
buc. 1

— 335—08010 Bucși palier arbore co
tit buc. 4

— 335—0019018 Bucși bielă buc. 8

— 335—506060 Balon sferic cap bară 
buc. 18

— 335—238020 Bucșe oapac distribui
tor buc. 2

— Idem Bolț piston compres. buc. 2

. — 335—508061 Bucși casetă buc. 4

— 335—500010 Casetă direcție buc. 1

— 397—963441 Cuplaj pompă inject, 
buc. 1

— 193—913000 Contact buc. 3

— 336—010491 Cuzineți bielă buc. 3

— 930—501014 Cartuș filtrare buc. 1

— 336—010491 Cuzineți bielă buc. 14

— 397—966050 Injector buc. 3

— Idem Levier buc. 6

— Idem Manșon cuplare buc. 1

— 335—231050 Pinion distribuție 
buc. 1

— 335—233550 Pion comandă buc. 1

— 390—905300 Perie electromotor 
buc. 46

— 335—500610 Pompă direcție buc. 2

— 932—931045 Sincron boladier buc. 1

— 922—931045 Slg. bolț piston buc. 30

— 336—905120 Startor complet buc. 1

— 397—965350 Sită filtru motorină 
buc. 14

— 397—965350 Sactor direcție buc. 1

— 335—021500 Tijă culbutori buc. 4

— 340—980050 Vitezometru buc. 1

— Idem Cirlig amortizor buc. 1

— Idem Garnit. sup. frînă buc. 9

— Idem 50X80X13 buc. 5

Rulmenți

— N 309 buc. 12

— 906 buc. 14

— 2309 buc. 25

— N 3008 P 51 bue. 2

— 3020 buc. 5

— 4906 buc. 6

— 6211 buc. 12

— 6211 buc. 5

— 6213 buc. 18

— 6409 buc. 4

— 7604 (32324) buc. 2

— 7506 buc. 7

— 16096 buc. 15

— 20805 buc. 59

— 23032 buc. 4

— 30203 buc. 9

— 30283 buc. 5

— 30214 buc. 9

— 30215 buc. 6

— 30215 buc. 9

— 30215 buc. 4

— 30216 buc. 6

— 30302 buc. 13

— 30326 buc. 14

— 30308 buc. 14

— 30309 buc. 15

— 30310 buc. 5

— 31309 buc. 16

— 31310 buc. 13

— 52212 buc. 14

— 52214 buc. 10

— 32214 buc. 11

— 32216 buc. 3

— 32218 buc. 20

— 32306 buc. 12

— 32307 bue. 19
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— 32308 buc. 1 — 51116 buc. 3 — 704901 buc. 13

— 32311 buc. 4 — 51116 buc. 6 — 51311 buc. 8

— 32311 buc. 3 — 51118 buc. 21 — 94350 buc. 3

— 52312 buc. 14 — 51204 buc. 6 — Idem casetă direcție buc. 4

— 922205 buc. 3 — 51205 buc. 12 — Idem grup conic buc. 6

— 326704 buc. 9 — 51205 buc. 5

— 668911 buc. 18 — 51215 buc. 16
DIVERSE— 568911 buc. 26 — 51215 buc. 4

— 807815 buc. 1 — 64704 buc. 25

— 836804 buc. 9 — 64706 buc. 15 ■' .... I
— 776800 buc. 10 — 292205 buc. 5

1 &
— 704904 buc. 21 — 2007128 buc. 4 — 1163 sîrmă bobinaj 0 1,55 mm 

kg. 29,400

— 1164 sirmă bobinaj 0 1,60 mm 
kg. 17,250

— 51102 buc. 10 — 977907 buc. 15

— 51104 buc. 7 — 977907 buc. 29

— 51107 buc. 13 — 704901 buc. 28
— 3258 Hîrtie bandă pentru perforat 

lat. 17 mm kg. 300— 51109 buc. 14 — 704901 buc. 35

FINANCIAR

DISPOZIȚIILE DE PLATA 
CU FACTURAConsacrind la pct. 14, unele din principiile și regulile de bază ale decontărilor între unitățile socialiste, Normele metodologice BNRSR nr. 2/ 1977 prevăd că, în toate cazurile, „plata se va efectua numai după primirea facturii și verificarea legalității prețurilor sau tarifelor pe baza cărora a fost stabilită suma de plată".Această dispoziție are în vedere necesitatea ca atît unitatea beneficiară, cit și organul bancar să fie în măsură să exercite un control real și eficient în privința legalității prețurilor practicate de către unitatea furnizoare. în lipsa unei indicații concrete a unității furnizoare asupra prețului și a terme- meiului său legal, nu sînt asigurate condiți'ie necesare pentru ca unitatea 

beneficiară șj organul bancar să efectueze o verificare corespunzătoare.Dispozițiile normative citate conduc la o concepție nouă în privința efectuării plății din proprie inițiativă. Se cunoaște că unitatea beneficiară are obligația să efectueze plata după preluarea și recepția produselor, chiar dacă unitatea furnizoare nu a cerut-o, deși prin contract s-a convenit ca plata să se facă la solicitarea acestei u- nități. în cadrul actualei reglementări, nu s-a înlăturat această obligație, dar îndeplinirea ei este condiționată de primirea facturii și verificarea legalității prețului practicat. Cu alte cuvinte, plata din proprie inițiativă implică primirea facturii de către unitatea beneficiară și efectuarea verificării amintite.în acest fel sînt lesne de înțeles motivele care au determinat consacrarea unui nou instrument de decontare: dispoziția de plată cu factură. Potrivit pct. 26 din normele metodologice amintite, „dispoziția de plată cu factură se utilizează pentru decontarea mărfurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate, iar cea fără factură 

pentru achitarea oricăror altor obligații de plată certe ale unităților socialiste".Se .remarcă deci, că dispoziția de plată cu factură este instrumentul de decontare reglementat pentru achitarea — din inițiativa plătitorului — numai 
a prețului produselor livrate, lucrărilor executate și serviciilor prestate. A- ceastă delimitare a sferei de utilizare a dispoziției de plată cu factură se explică prin necesitatea ca, în raport cu elementele cuprinse în factură, să se poată verifica legalitatea prețurilor facturate.Dispoziția de plată se completează de către unitatea furnizoare la rubricile enumerate de pct. 27 din norme și se remite unității beneficiare odată cu marfa sau separat prin poștă. împreună cu factura se trimit și celelalte documente pe baza cărora urmează să se efectueze plata.Primind aceste acte, după recepția mărfurilor, unitatea beneficiară completează anumite rubrici ale dispoziției de plată și o depune la bancă în termenul legal. (



Faptul .că lipsa facturii împiedică efectuarea plătii din proprie inițiativă rezultă și din următoarele prevederi ale pct. 28 din normele metodologice citate :„Cind dispoziția de plată cu factură nu a fost primită odată cu marfa și nici pe altă cale, plătitorul este obligat să intervină imediat la furnizor, pentru a i se trimite acest document. în acest caz, termenul de plată se socotește de la data primirii dispoziției de plată cu factură sau a celorlalte documente care condiționează plata".Deci, pentru mărfurile livrate cu respectarea condițiilor contractuale privind calitatea, sortimentul și termenul, obligația de plată din proprie inițiativă nu va deveni scadentă atîta vreme cit nu s-a comunicat unității beneficiare dispoziția de plată cu factură și restul documentelor necesare pentru achitarea prețului.Pe cale de consecință, unitatea beneficiară nu va fi considerată în întîrzi- ere cu plata prețului și nu Va datora penalitățile prevăzute de art. 1 lit. g din H.C.M. nr. 306/1970 atîta vreme cît neachitarea prețului s-a datorat neco- municării documentelor de mai sus.Se impune însă o precizare. în ipoteza cînd unitatea beneficiară nu o a- vizează pe cea furnizoare asupra faptului că nu a . primit dispoziția de plată cu factură (deși aceasta a fost, în fapt, expediată) neachitarea prețului nu poate fi considerată justificată. în- tr-o soluție contrară, s-ar ajunge la o creditare inadmisibilă în raporturile dintre unitățile socialiste și s-ar nesocoti necesitatea de a se efectua fără întîrziere decontările între aceste unități, Cu alte cuvinte, pasivitatea unității beneficiare, omisiunea ei de a se conforma prevederilor citate în sensul de a încunoștiința unitatea furnizoare asupra neprimirii dispoziției de plată cu factură, nu poate să rămînă fără consecințe patrimoniale.

INVESTIȚII

FUNCȚIONAREA COMISIILOR DE 
RECEPȚIE A OBIECTIVELOR DIN 

INVESTIȚIIDin cele publicate în Suplimentul Revistei Economice nr. 4/1978, cu privire . la constituirea și . componența comisiilor de recepție a obiectivelor de investiții a reieșit că aceste colective sînt subiecte de drepturi și obligații distincte de unitățile beneficiare de investiții, deosebindu-se astfel în mod substanțial de comisiile de recepție ce funcționează în cadrul unităților socialiste, în baza prevederilor Regulamentului aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959.Modul de desfășurare a activității comisiei de recepție în fiecare etapă se stabilește de președintele comisiei (pct. 24, alin. 2 din Norme)....Comisia de recepție are uri ■ secretariat asigurat de beneficiarul de investiții (pct 3 alin, final din Norme).Antreprenorul general este obligat să comunice beneficiarului cu cel puțin 30 zile înainte, data la care urmează să aibă loc terminarea unui obiect sau a unei părți de obiect care urmează să fie supus recepției, iar beneficiarul are obligația să comunice președintelui comisiei această dată cucei puțin 20 zile înainte.Antreprenorii, proiectanții, furnizorii de utilaje și beneficiarii sînt obligați să pună la dispoziția comisiei de recepție, potrivit pct. 7 alin. 1 din Norme, documentația în legătură cu realizarea lucrărilor, să dea în . termenul stabilit toate explicațiile și precizările cerute și să ia măsuri pentru efectuarea încercărilor probelor sau verificărilor cerute în cursul recepției.Beneficiarul de investiții are obligația, în baza pot. 4 alin, final din Norme, să comunice președintelui comisiei cu 30 zile înainte data la care urmează să expire perioada de garanție a fiecărui obiect a cărui recepție preliminară a fost admisă,, cerîndu-i să procedeze la convocarea comisiei în vederea efectuării recepției finale.Față de dispoziția expresă și imperativă cuprinsă în art. 59 alin. 1 din 

Legea ■ nr... 8/197.7,; potrivit; - căreia' recepția , fiecărui obiect de construcție se realizează în două etape, recepția preliminară și recepția finală, coside- răm_• abrogată implicit prevederea pct. 
6 alin, final din Norme în virtutea căreia se admitea ca la lucrările de construcții-montaj cu valoare mică și tehnicitate redusă, recepția să se poată ■ face dintr-o singură fază.Potrivit prevederilor cuprinse în pct. 21 alin. 1 din Normele. privind recepția obiectivelor de investiții (anexa .5 la H.C.M. nr. 900/1970), hotărîrile comisiei de recepție în toate etapele recepției se iau cu majoritate de voturi. Norma sus-citată nu prefizează dacă majoritatea pe, care o are în vedere se calculează din numărul total al membrilor comisiei, sau din cei pre- zenți. Socotim'că legea pretinde o majoritate din numărul total al membrilor, deoarece. dacă s-ar admite că este suficientă majoritatea celor prezenți pentru valabilitatea unor hbtărîri, ar însemna ca de multe ori totalul de •voturi. întrunit; să reprezinte :în realitate un cvorum infirm în raport cu numărul total al membrilor comisiei.Hotărîrile comisiei se consemnează într-un proces verbal prin care recepția se admite, se amînă sau se respinge. Membrii comisiei pot formula opinii separate care se înscriu în procesul verbal. Deși legea nu precizează (pct. 21 alin. 1 din Norme), considerăm că opiniile trebuie motivate pentru ca organul cu competență legală a aproba recepția definitivă a lucrării să poată aprecia și lua hotărîrea sa în raport de toate elementele cuprinse în procesul verbal. în procesul verbal se pot înscrie și recomandările comisiei în vederea unei mai bupe folosiri sau funcționări a obiectivului de investiții.Procesele verbale de recepție (preliminară și definitivă) vor fi comuni*  cate, prin grija președintelui comisiei,’ în termen de 2 zile de la semnare, ti*  fularului și beneficiarului de investiții,1 antreprenorului general, proiectantului general și unității locale a băncii fi*  nanțatoare (pct. 23 alin. 1 din Norme),'

I. ICZKOVITS

Așa cum s-a menționat în treacăt,’ în baza art. 27 alin penultim din Legea nr. 72/1969, art. 40 alin, penultim din H.C.M. nr. 900/1970 și pct. 21 alin.' final din Norme, procesul verbal de recepție definitivă se supune aprobă*  



rii aceluiași organ care a numit comisia de recepție. în procesele verbale de recepție se vor stabili calificative pentru calitatea documentațiilor tehnice economice și a lucrărilor realizate.în cazul respingerii recepției preliminare sau finale, un exemplar din procesul verbal de recepție va fi trimis prin grija beneficiarului în termen de 2 zile de la semnare. Inspectoratului generai de stat pentru in- vestiții-construcții (pot. 23 din Norme).
Dr. C. JORNESCU
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RAPORTURI DE MUNCĂ

Contractul colectiv de muncă va trebui să cuprindă t măsuri luate de comun acord de conducerea unității și de colectivul de oameni ai muncii :— în scopul utilizării cu maximă eficiență a capacităților de producție;— creșterea productivității muncii;— reducerea consumurilor specifice;— reducerea prețului de cost;— pentru obținerea de economii și beneficii peste nivelul planificat;— în vederea îmbunătățirii calității produselor ;— stabilirea formelor de retribuire;— stabilirea modalităților de stimulare materială pentru economiile realizate în cursul anului;— modul de utilizare a fondurilor ce rămîn la dispoziția unității ca rezultat al depășirii sarcinilor de plan, pentru executarea unor investiții cu caracter social (locuințe, vestiare, băi, creșe, cămine, cantine restaurant și altele) ;— realizarea unor obiective de protecție a muncii ;— realizarea unor obiective culturale și sportive;Desigur că toate prevederile incluse în contractul colectiv de muncă trebuie să fie conforme dispozițiilor cuprinse în actele normative ce au incidență în respectivele domenii.Ca oricare altă obligație contractuală, neîndeplinirea obligațiilor asumate în contractul colectiv de muncă atrage răspunderea celor din a căror vină nu au fost executate. Astfel cum se prevede în art. 79 din Codul muncii, o- bli^ațiile cuprinse în contractul colectiv de muncă sînt considerate sarcini de serviciu a căror neexecutare sau executare defectuoasă atrage răspunderea celor vinovați pe mai multe planuri : disciplinară, materială sau penală, indiferent de funcția sau postul ce deține cel vinovat în cadrul unității sau al sindicatului.în cazurile în care conducerea unității nu aduce la îndeplinire prevederile din contractul colectiv, persoanele încadrate în colectivul de muncă pot cere executarea lor fie se- sizînd organul ierarhic superior, fie organul de jurisdicție a muncii. Sesizarea organului jurisdicțional este condiționată de încălcarea unor 'interese personale.
J. COSTIN

TRANSPORT

MODUL DE AMBALARE 
AL UTILAJELOR 

ÎN TRANSPORTURILE 
PE CALEA FERATADupă cum este cunoscut schimburile țării noastre cu străinătatea au crescut vertiginos.O pondere din ce în ce mai mare o au utilajele. Acestea sînt în genere voluminoase, costisitoare și greu de ambalat.Din nefericire ele ajung, în unele cazuri, avariate la destinație și nu pot fi utilizate, necesitând reparații, care de multe ori nu se pot face la destinație și trebuie returnate pentru a fi reparate de producători.În unele cazuri avarierea se produce din culpa căii ferate, la încărcare, pe parcurs sau la descărcare, în alte cazuri din culpa predatorului sau a destinatarului.Pentru ca numărul avariilor să fie cît mai mic posibil este necesar să se respecte unele reguli, imperios necesare, aitît la încărcare, cît și pe timpul transportului și la descărcare.în cele ce urmează vom examina cîteva din aceste reguli care trebuie respectate cu strictețe de către pre- dători la ambalarea și marcarea utilajelor care se transportă pe calea ferată.De exemplu în dosarul nr. 3070/1977 al Arbitrajului de Stat Central reclamanta întreprinderea de morărit-pani- ficație și produse făinoase Sibiu a acționat la Arbitraj calea ferată pentru suma de 109.106,75 lei, valoarea unei mașini de ambalat, importată din Italia și deteriorată prin cădere la descărcare, nefiind asigurată prinderea la macara din toate 4 părți ale coletului, fapt care a făcut ca acest utilaj din import să nu poată fi folosit.Utilajul a fost returnat în Italia pentru reparare.Din cercetările făcute la stația Sibiu s-ap constat următoarele :— fixarea utilajului în interiorul ambalajului a fost făcută necorespun

ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA 
CONTRACTULUI COLECTIV 

DE MUNCĂAflîndu-ne în perioada premergătoare adunărilor generale ale oamenilor muncii din unitățile economice de stat, care au, printre alte atribuții, și aceea de a dezbate și aproba contractul colectiv de muncă, răspundem unor scrisori sosite Ia redacție, analizând încheierea, executarea sa, precum și răspunderile ce le generează neînde- plinirea obligațiilor asumate pentru cei ce se fac vinovați de aceasta.Contractul colectiv de muncă este o convenție care se încheie anual între unitatea economică socialistă pe de o parte și colectivul de oameni ai muncii, pe de altă parte. Contractele individuale de muncă au la bază contractul colectiv de muncă. Prin contractul individual de muncă nu se poate deroga de la prevederile contractului colectiv de muncă (Sanda Ghimpu, Traian Ștefănescu, „Dreptul muncii** voi. 2 p. 31—50).Contractul colectiv de muncă, dezbătut și aprobat de adunarea generală a oamenilor muncii, avînd astfel semnificația și importanța unei hotărîri a acestui organism suprem de conducere al unității economice, se semnează din partea acesteia, pe baza împuternicirii organului de conducere colectivă, de către conducătorul ei, iar din partea colectivului de oameni ai muncii, de către președintele comitetului sindicatului.



zător neexistînd o prindere rigidă a utilajului de ambalaj ;— insuficienta rezistență a ambalajului față de greutatea conținutului, a- cesta neavînd rama interioară de consolidare și nici colțari de fier în ex- terior ;— lipsa marcajului centrului de greutate pe ambalaj, cu atît mai mult cu cit coletul nu era încărcat uniform, conținînd mai multe piese de greutăți diferite ceea ce a făcut ca centrul de greutate să nu fie în centrul coletului (lăzii). In această situație, la ridicarea cu macaraua în stație, utilajul a alunecat în interiorul ambalajului, care a dus la forțarea și ruperea peretelui frontal al ambalajului și deteriorarea utilajului prin cădere.Am relatat în amănunt această speță pentru a învedera importanța ambalării și a marcajului în transportul utilajelor pe calea ferată.Este o culpă a predătorului, dar și 
a căii ferate care neasigurîndu-se a- supra modului ambalării, cum nu avea marcajul centrului de greutate, a descărcat utilajul producînd paguba.Este necesar ca atît calea ferată cit și predătorul să se conformeze prevederilor art. 4 pct. e și art. 12 § 4 din Convenția CIM. Astfel, primul stipulează că „obiectele al căror transport prezintă dificultăți speciale, nu sînt admise la transport decît în condițiile speciale ce se determină în fiecare caz de către calea ferată după consultarea predătorului”, iar al doilea stipulează „predătorul este răspunzător de toate urmările lipsei sau stării defectuoase a ambalajului. în lipsa mențiunilor în scrisoarea de trăsură, proba lipsei sau a stării defectuoase 
a ambalajului cade în sarcina căii ferate” .

LUCIAN THEODORU

INTREBĂRI-RĂSPUNSURI

întrucît pct. 90 din Normele metodologice B.N.R.S.R. nr. 2/1977 consacră dreptul unității beneficiare de a refuza plată prețului mărfurilor calitativ necorespunzătoare, fără distincție după cum mărfurile provin de la furnizorii din țară ori din import, în situația relatată de dv., refuzul de plată este justificat în măsura în care se întemeiază pe constatări legale și opozabile.
• T. IONESCU (București) se in*"-  resează de obligațiile care revin v - tății beneficiare care, în raporturile sale cu unitatea furnizoare, a refuzat plata prețului în condițiile în care cărăușul feroviar i-a eliberat scrisoarea de trăsură fără să-1 predea mărfurile încredințate spre transport.

• T. MOISESCU (București) întreabă dacă primirea în stare deteriorață a unor mărfuri în condiții de comision constituie pentru unitatea comitentă beneficiară temei pentru a refuza plata valorii mărfurilor respective.

în situația relatată de dv., refuzul de plată este justificat potrivit pct. 90 din Normele metodologice B.N.R.S.R. nr. 2/1977. Unitatea beneficiară fiind singura în drept, potrivit art. 85 din Regulamentul de transport, să reclame Ia cărăuș predarea mărfurilor în timpul transportului, are obligația să introducă reclamație administrativă ori să cesioneze unității furnizoare dreptul său de a reclama. Această o- bligație trebuie îndeplinită în cadrul termenului de prescripție, contrar se pierde posibilitatea antrenării răspunderii cărăușului feroviar.
• M. ROSENAUER (Sighișoara) întreabă dacă neprimirea utilajelor din import, datorită lipsei fondurilor valutare, exonerează numai de plata penalităților datorate pentru nelivrarea produselor din această cauză ori constituie o împrejurare care apără și de răspunderea pentru daunele încercate de unitatea beneficiară ca urmare a nelivrării produselor contractate.întrucît, potrivit practicii arbitrale, împrejurarea la care vă referiți produce efecte exoneratoare de răspundere, nu există nici o rațiune pentru a se distinge, sub acest aspect, între pretențiile la penalități și cele privind daune.
• N. COSTESCU (București) se interesează de condițiile în care nedes- cărcarea unor produse de mare greutate, în lipsa macaralei C.F.R., apără unitatea destinatară de plata taxelor 

de alocații.

Lipsa macaralei nu constituie o împrejurare cu caracter excepțional, de natură să îndreptățească reducerea sau anularea taxelor de locații în condițiile art. 20 din Tariful local dă mărfuri. Această concluzie este întărită de faptul că, potrivit aceluiași tarif, cererea de punere la dispoziție a macaralei C.F.R. nu prelungește termenul de descărcare.De la data prezentării cererii de mai sus și pînă la punerea macaralei la dispoziție nu se percep taxe de locații, ci taxe de staționare.
• G. ANTON (Buhuși) șe interesează de răspunderea care revine unității beneficiare în cazul în care, la cererea acesteia, se sistează executarea unui contract economic.în cazul relatat de dv., contractul a fost modificat prin acordul părților în sensul de a nu se mai livra o parte din cantitatea de produse contractată.întrucît modificarea s-a făcut la cererea unității beneficiare, aceasta are obligația de a suporta, conform art. 12 din Legea nr. 71/1969 toate cheltuielile efectuate de unitatea furnizoare pînă la data sistării.Este vorba de cheltuieli făcute e- fectiv pentru realizarea produselor a căror executare s-a sistat. Desigur că, valoarea materialelor aprovizionate poate forma obiect de pretenții față de unitatea beneficiară numai în măsura în care respectivele materiale nu pot fi folosite la unitatea furnizoare în vederea executării altar obligații contractuale.
• N. CIOLAC (Timișoara) întreabă dacă unitatea de construcții-montaj poate obține, invocînd principiul îmbogățirii fără cauză, contravaloarea lucrărilor executate, la cererea unității beneficiare, peste valoarea admisă la finanțare.Interdicția legală de a executa lucrări de construcții-montaj neadmise la finanțare are un caracter imperativ și ca atare, nu poate fi nesocotită chiar dacă unitatea beneficiară a solicitat executarea lucrărilor respective.Totodată, nu se poate deconta contravaloarea unor asemenea lucrări, în temeiul principiului îmbogățirii fără cauză, deoarece în acest fel s-ar elud® consecințele încălcării interdicției d*  mai sus.



• N. PORDEA (Oradea) solicită lămuriri asupra consecințelor care se produc în cazul in care cărăușul feroviar nu cîntărește produsele primite spre transport, deși acestea fac parte din categoria acelora pentru care cîntărirea este obligatorie.In conformitate cu art. 28 din Regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959, dacă stația în care se face primirea spre transport nu are cîntar pod basculă sau cel existent nu funcționează, cîntărirea se va face la prima stație cu cîntar pod basculă pe parcurs. în cazul în care capacitatea de cîntărire nu permite cîntărirea sau recîntărirea pe întregul parcurs de la locul de expediție pînă la locul de destinație a vagoanelor de mare tonaj folosite în întregime, marfa încărcată în astfel de vagoane circulă cu greutatea stabilită de furnizorul expeditor.
• M. SCHUTZ (Caraș-Severin) solicită lămuriri în privința căii de urmat în situația în care o unitate beneficiară a fost obligată, urmare refuzului său de a contracta, să încheie contract pentru livrarea unor produse care 

nu-i sînt utile la realizarea sarcinilor sale de plan.Potrivit art. 10 din Legea nr. 71/ 1969, asemenea rezolvări produc efecte obligatorii chiar și în ipoteza în care părțile nu procedează la întocmirea și semnarea înscrisului constatator al contractului. De altfel, potrivit practicii arbitrale, efectele executorii ale soluțiilor date de organele competente în materie de neînțelegeri precontrac- tuale se substituie voinței părților.Drept urmare, în situația relatată de dv., unitatea beneficiară urmează să solicite și să obțină anularea repartiției.
• S. STOIANESCU (București) întreabă dacă unitatea furnizoare are posibilitatea să livreze mașinile contractate în situația în care unitatea beneficiară nu trimite delegat pentru efectuarea recepției.Răspunsul este dat de următoarele prevederi ale contractului model — îndrumarul pentru construcțiile de mașini (pct. 12) :„în cazul în care delegatul beneficiarului nu se prezintă la data sta

bilită pentru recepție sau atunci cînd părțile au convenit astfel în funcție de specificul produselor,- cantitatea și calitatea acestora se vor atesta pe baza constatărilor consemnate în scris de furnizor, în afară de utilajele tehnologice, instalațiile și celelalte produse de complexitate tehnică ridicată, pentru care recepția în prezenta ambelor părți este obligatorie”. H. M.
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