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UZINA „VULCAN”
GRUP ȘANTIERE MONTAJ- 

| CAZANE
JL Str. Serg. Borș Grigore nr. 2

Telefon 23 5211
Sector VI

I.U.C. GRIVIȚA ROȘIE
Calea Grlviței nr. 355—357

X București — Sector 8
Telefon 18.54.80 ; 

telex 111—250

ÎNTREPRINDEREA
9 ACE DE TRICOTAT

Str. Unității nr. 79—91
Sector IV

CONSTRUCȚII - INSTALAȚII
— Idem 1518 Dn 350 Pn 10 buc. 5

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

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

««• Idem Dn 250 Pn 10 buc. 8

■ | 0 |—..  ■ — Idem cu sertar pană Dn 150 Pn 10 
buc. 10

m 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
— Rob. sertar pană STAS 1518 TA

250 Pn 10 buc. 3
— Rob. inox V2A cu ventil Dn 200 

Pn 25 buc. 3

lYu, "

EXPORT - PROBLEME Șl SOLUȚII

înființarea gestiunilor

9 Gestionarea valorilor materiale

• Gestionarea valorilor bănești

$ Controlul gestiunilor

O Răspunderea materială

0 Expertizele contabile

Textele actelor normative

ABONAȚI! Două lucrări care nu pot lipsi din biblioteca dv.
GESTIONAREA Șl CONTROLUL VALORILOR

MATERIALE Șl BĂNEȘTI

din cuprins:
• România in schimburile economice interna

ționale
• Mecanisme de comerț exterior
• Contractul de livrare pentru export
• Plățile internaționale
d Vinzarea pe credit
• încheierea și executarea contractelor de 

export

• Cuantificarea eficienței exporturilor

Comenzile remise la redacție pînă la data de 20 februarie vor fi onorate 
cu plata - ramburs, în ordinea cronologică a sosirii lor.



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

— 22228 K buc. 2 — NU 2218 MNA buc. 1

— 22230 K buc. 2 — NU 2320 buc. 1
— Idem Dn 100 Pn 6 buc. 1

— 22309 K buc. 1 — NU 3116 NA buc. 1
— Idem Dn 80 Pn 6 buc. 7

— 22310 K buc. 1 — NUP 210 buc. 1

— 22318 K buc. 8 — NJ 205 buc. 1

PIESE DE SCHIMB
— 22336 K buc. 1 — NJ 208 buc. 4

— 32617 K buc. 15 — NJ 811 buc. 13

RULMENȚI — N 214 buc. 2 — NJ 310 buc. 4

— N 306 buc. 17 — NJ 318 buc. 4

— N 311 buc. 2 — NJ 2211 buc. 1
”■ 2 ....... — N 322 buc. 2 — NJ 2205 buc. 2

— N 2204 buc. 1 — NJ 2212 buc. 5

Rulmenți seria: — N 2305 buc. 2 — NJ 2309 buc. 5

— 1205 K buc. 2 — NU 206 buc. 1 — NF 307 NA buc. 7

— 1212 K buc. 5 — NU 207 NA buc. 2 — EL 5 625 buc. 7

— 1213 K buc. 4 — NU 209 NA buc. 1 — EL5 625 buc. 16

— 1218 K buc. 1 — NU 216 buc. 2 — EL6 636 buc. 18

- 1210 K buc. 5 — NU 222 NA buc. 2 — EL8 608 buc. 20

— 1313 K buc. 2 — NU 305 NA buc. 7 — R9 629 buc. 3

- 1318 K buc. 6 — NU 307 NA buc. 10 ____ #

— 1209 K buc. 1 — NU 309 NA buc. 14

— 2213 K buc. 2 — NU 316 NA buc. 2

- 1310 K buc. 2 — NU 313 NA buc. 1 ÎN ATENTIA
ABONATILOR!

— 2313 K buc. 3 — NU 317 buc. 5 1

— 2318 K buc. 3 — NU 318 buc. 5

- NN 3012 KP buc. 4 — NU 412 buc. 3
Lucrarea „RAPORTURI DE MUN

CĂ", vol. II, a fost pusă în vin-— 3015 K buc. 1 — NU 1032 buc. 2

- 3016 KP buc. 8 — NU 1010 MA-NA buc. 4 zare prin centrele de difuzare a

— NN 3024 KP buc. 1 — NU 1018 buc. 6 presei.

Abonații care din diferite mo
tive nu pot intra în posesia ei, pot 
face comenzi direct la redacție,

— 3024 KP buc. 3 — NU 2205 buc. 1

— NN 3026 KP 51 buc. 1 — NU 1052 buc. 1

— 21316 K buc. 2 — NU 2208 buc. 3 care vor fi onorate cu plata în

— 22216 K buc. 61 — NU 2215 buc. 4 ramburs.

— 22218 K buc. 1 — NU 2216 buc. 8



— 1213 buc. 9 — 3208 buc. 14

— 1200 buc. 6 ■— 3208 buc. 8

1201 buc. 22 — 3215 buc. 3

— 1210 buc. 10 — 3300 buc. 14

•— 1214 buc. 4 — 3309 buc. 12

— 1211 buc. 3 — 3313 buc. 3

— 1212 buc. 7 — 22212 buc. 8

— 1218 buc. 5 — 22213 buc. 3

— 1220 buc. 3 22219 buc. 2

— 1302 buc. 10 — 22220 buc. 20

— 1304 buc. 0 — 22226 buc. 1

— 1305 buc. 18 — 22228 buc. 9

— 1309 buc. 8 22230 buc. 90

— 1308 buc. 2 — 22234 buc. 1

— 1310 buc. 2 — 22264 buc. 10

1311 buc. 18 — 222308 buc. 5

1313 buc. 42 — 22308 buc. 1

•— 2204 buc. 4 — 22309 buc. 18

— 2210 buc. 2 — 22310 buc. 6

— 2211 buc. 5 — 22312 buc. 1

2218 buc. 15 — 22315 buc. 10

— 2214 buc. 127 — 22316 buc. 4

— 2216 buc. 3 — 22317 buc. 21

— 2216 buc. 41 — 22318 buc. 8

— 2305 buc. 9 — 22320 buc. 18

— 2305 buc. 10 — 22322 buc. 10

— 2307 buc. 10 — 22330 buc. 9

— 2308 buc .37 — 22340 buc. 2

— 2309 buc. 10 — 23040 buc. 1

— 2313 buc. 1 — 23044 buc. 1

— 2319 buc. 16 23224 B buc. 2

— 3203 buc. 1 — 29452 buc. 2

— 3203 buc. 18 — 31305 buc. 9

— 3207 buc. 10 — 31313 buc. 49

— 11316 buc. 2

— 16006 buc. 28

— 16608 buc. 25

— 16009 buc. 10

— 16010 buc. 9

— 52208/18208 buc. 9

— 52313/18313 buc. 2

— 52206/18206 buc. 7

— 53310/18310 buc. 1

— 53320/18320 buc. 6

— 108115 buc. 7

— 704901 buc. 12

— 922205 buc. 3

— 94904 buc. 4

— 986711 buc. 68

— 3086313 buc. 6

— NA 4017 buc. 4

— 4205 buc. 19

— 4212 buc. 2

— 4910 buc. 20

— 6002 buc. 10

— 6002 buc. 4

— 6002 buc. 52

— 6008 buc. 16

— 6008 ZZ buc. 6

— 6010 buc. 30

— 6012 buc. 40

— 6020 buc. 6

— 6020 buc. 6

— 6022 buc. 11

— 6209 buc. 20

— 6209 N buc. 25

— 6210 buc. 30

— 6210 N buc. 4

— 6211 buc. 60

— 6211 N buc. 10

— 6211 NR buc. 10



— 6214 buc. 30 — 30316 buc. 15 — 51306 buc. 6

— 6215 buc. 16 — 30318 buc. 1 — 51307 buc. 5

— 6217 buc. 6 — 30318 buc. 11 — 51307 buc. 6

— 6222 buc. 2 — 30321 BM buc. 3 — 51308 buc. 19

— 6224 buc. 6 — 30322 buc. 5 — 51309 buc. 4

— 6226 buc. 14 — 30209 buc. 2 — 51313 buc. 4

— 6228 buc. 5 — 32210 buc. 14 — 51324 buc. 2

— 6301 buc. 100 — 32212 buc. 10 — 51328 buc. 2

— 6303 buc. 20 — 32217 buc. 26 51414 buc. 3

— 6309 buc. 40 — 32308 buc. 34 — 51418 buc. 2

— 6314 buc. 11 — 32310 buc. 19 — 20703 buc. 15

— 6315 buc. 11 — 32311 buc. 17 — 20803 buc. 11

— 6318 buc. 52 — 32312 buc. 15 — 31305 buc. 9

— 6319 NA buc. 2 — 32317 buc. 1 — 31313 buc. 49

— 6319 buc. 4 — 32318 buc. 2

— 6322 buc. 1 — 32319 buc. 7

— 6326 MA buc. 2 — 7815 buc. 10
AUTO TATRA

— 335—211030 Arbore flexibil buc. 2

— 335—400320 Ax planetar fată buc. 3

— 335—400320 Ax planetar față buc. 2

— 6226 buc. 3 — 32617 buc. 15

— 6406 buc. 13 — 51103 buc. 6

— 6406 buc. 4 — 51109 buc. 14

— 6408 buc. 8 — 51111 buc. 14

— 6408 buc. 4 — 51113 buc. 14 — 335—010402 Arbore cu came adm. 
buc. 1

— 6412 buc. 9 — 51113 buc. 16
— 335—010403 Arbore cu came eva

cuare buc. 2— 6415 buc. 4 — 51115 buc. 7

— 30203/7203 buc. 16 — 51168 buc. 1
— 5913100016421 Arbore motor buc. 1

— 30206 buc. 17 — 51168 buc. 2
— Idem Arc regulator buc. 4

— 30211 buc. 28

— 30213 buc. 12
— 51204 buc. 500

— 335—400320 Arbore cardan față 
buc. 1— 51207 buc. 10

— 30214 B buc. 10

— 30214 buc. 53
— 51211 buc. 20

— 51212 buc. 40

— 335—223812 Ax furcă mers înapoi 
buc. 1

— 30215 buc. 53

— 30302 buc. 19

— 335—08010 Bucși palier arbore co
tit buc. 4— 51215 buc. 11

— 30303 buc. 26 — 51215 buc. 36 — 335—0019018 Bucși bielă buc. 8

— 30308 buc. 36 — 51224 buc. 12 — 335—506060 Balon sferic cap bară 
buc. 18

— 335—238020 Bucșe capac distribui
tor buc. 2

—- 30309 buc. 4 — 51226 M buc. 2

— 30311 buc. 4 — 51230 buc. 2

— 30314 buc. 3 — 51268 buc. 1 — Idem Bolț piston compres. buc. 2

— 30316 buc. 10 — 51305 buc. 44 — 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 Sig. 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 Cîrlig amortizor buc. 1

- Idem Garnit. sup. frînă buc. 9

- Idem 50X80X13 buc. 5

tulmenți

- N 309 buc. 12

- 906 buc. 14

- 2309 buc. 25

- N 3008 P 51 buc. 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 buc. 19

— 32308 buc. 1

— 32311 buc. 4

— 32311 buc. 3

— 52312 buc. 14

— 922205 buc. 3

— 326704 buc. 9

— 668911 buc. 18

— 568911 buc. 26

— 807815 buc. 1

— 836804 buc. 9

— 776800 buc. 10

— 704904 buc. 21

— 51102 buc. 10

— 51104 buc. 7

— 51107 buc. 13

— 51109 buc. 14

— 51116 buc. 3

— 51116 buc. 6

— 51118 buc. 21

— 51204 buc. 6

— 51205 buc. 12

— 51205 buc. 5

— 51215 buc. 16

— 51215 buc. 4

— 64704 buc. 25

— 64706 buc. 15

— 292205 buc. 5

— 2007128 buc. 4

— 977907 buc 15

— 977907 buc 29

— 704901 buc 28

— 704901 buc 35

— 704901 buc 13

— 51311 buc. 8

— 94350 buc. 3

— Idem casetă direcție buc. 4

— Idem grup conic buc. 6

DIVERSE

— 1163 sîrmă bobinaj 0 1,55 mm 
kg. 29,400

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

— 3258 Hîrtie bandă pentru perforat 
lat. 17 mm kg. 300
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CONTRACT ECONOMIC

PRECIZĂRI PRIVIND EFECTELE 
SUPRAVEGHERII TEMPORARE 

ASUPRA EFECTUĂRII PLĂȚILOR 
DIN CREDITELa unitățile socialiste care încalcă disciplina de plan și financiară, din care cauză înregistrează importante imobilizări de mijloace circulante și stocuri de materii prime și materiale și nu îndeplinesc măsurile stabilite pentru remedierea situației, conducerea unității bancare poate institui supravegherea temporară asupra efectuării plăților din credite, pentru a- provizionările cu stocuri de același fel cu cele imobilizate.Una dintre consecințele instituirii a- cestei măsuri, prevăzute de pot. 19 din Normele metodologice B.N.R.S.R. nr. 2/1977 privind efectuarea plăților între unitățile socialiste, este întîrzie- rea în decontarea sumelor datorate drept preț al produselor livrate de către unitățile furnizoare în executarea unor contracte economice valabil încheiate. ,Asemenea întârzieri, determină formularea pretențiilor la plata penalităților prevăzute de art. 1 lit. g din H.C.M. nr. 306/1970.In rezolvarea acestor pretenții, organele arbitrate pornesc de la premisa că, în raporturile contractuale, culpa debitorului care nu-și îndeplinește întocmai obligația asumată — în speță unitatea beneficiară care în- tîrzie achitarea prețului — este pre- zumată.De asemenea, ele au în vedere faptul că motivele care determină instituirea supravegherii temporare asupra efectuării plăților din credite sînt legate de fenomene negative constatate în activitatea unității socialiste respective.In sfîrșit, este de menționat faptul că măsura luată de bancă, în exercitarea drepturilor sate statutare, nu este opozabilă unității furnizoare în sensul de a-i răpi drepturile pe care i te conferă legea pentru cazul în care nu obține în termen prețul pro

duselor livrate în baza unui contract valabil încheiat.Acestea sînt principalele motive pentru care, de regulă, unitățile beneficiare sînt ținute să răspundă cu penalități în cazurile în care, datorită instituirii măsurii supravegherii temporare asupra efectuării plăților din credite, întârzie achitarea prețului produselor livrate.Din considerentele Deciziei primului arbitru de stat nr. 133 din 26 ianuarie 1978 rezultă că aceasta nu este singura soluție posibilă. Ou referire la situația concretă din speță se arată că „organul arbitrai trebuia să analizeze condițiile în care s-a instituit supravegherea temporară de către organele bancare la unitatea pirită, deoarece această măsură nu a fost luată pentru activitatea culpabilă a acesteia, ci datorită unor situații o- biective.Deși instituirea supravegherii temporare pornește de la prezumția de culpă în sarcina unității debitoare — presupunând un dezechilibru între plăți și încasări, imobilizări de mijloace circulante prin aprovizionări neraționale, ceea ce încalcă disciplina de plan și financiară — la unitatea pî-rîtă s-a constatat dimpotrivă depunerea de diligențe pentru evitarea unor asemenea situații".Este deci, posibil să se înlăture prezumția de culpă care există în sarcina unității beneficiare care, în condițiile supravegherii temporare asupra efectuării plăților din credite, întârzie achitarea contravalorii produselor livrate.împrejurările invocate în acest sens se cer examinate, după părerea noastră, cu exigență pentru a nu se ajunge la soluții de exonerare de răspundere decît în situațiile în care unitatea beneficiară a făcut toate diligentele, recurgînd la toate mijloacele legale pentru a înlătura cauzele care au determinat instituirea măsurii supravegherii temporare a efectuării plăților de credite.Fiind vorba de imobilizări determinate de formarea unor stocuri supra- normative sau fără utilizare, unităților respective trebuie să li se ceară să dovedească, referitor la produsele aprovizionate începînd cu anul 1978, 

că au utilizat mijloacele prevăzute d« art. 7, 8 șl 9 din H.C.M. nrî 1270/197? astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.M. nr. 264/1977.Prin dispozițiile normative citate s-au reglementat căile legale pentru prevenirea formării de stocuri su- pranormative sau fără utilizare, pentru modificările de specificații în cadrul cotelor alocate prin plan, pentru valorificarea stocurilor disponibile ș! a celor fără mișcare sau cu mlșcar« lentă.Considerăm că atâta vreme cît unitatea beneficiară nu a utilizat de posibilitățile pe care legea i le pune 1® îndemînă pentru a nu ajunge în situația de a se institui supravegheres temporară asupra efectuării plățiloj din credite, nu se poate pune problema exonerării ei de plata penalităților aferente întârzierii în achitarea prețului produselor livrate.
I. ICZKOVITS

INVESTIȚII

ATRIBUȚIILE COMISIEI 
DE RECEPȚIE 

A CONSTRUCȚIILOROrganism cu atribuții strict specifice, fiind concepută de legiuitor cs să presteze o unică activitate : recep- ționarea de obiective (sau a unui obiectiv) de investiții, comisia de recepție, are prin definiție sarcini și răspunderi legate de controlul calități construcției și de admiterea ei la recepție.Deoarece potrivit art. 57 din Legea nr. 8/1977, recepția construcției constituie atestarea îndeplinirii condițiiloi de calitate prevăzute în prescripțiiii tehnice, în proiectele de execuție, îi caietele de sarcini și în dispozițiile d< șantier, comisia de recepție are c< obligații principale, astfel cum preve de art. 58 și 60 din Legea nr. 8/197' și pct. 8 din Norme (Anexa 5 li H.C.M. nr. 900/1970) :— să verifice cu exigență (sublinierea noastră) calitatea obiectelor și lu



crărilor supuse recepției, atît pe baza constatărilor directe cît și a analizării documentelor legale care atestă calitatea lucrărilor pe faze de execuție, inclusiv a lucrărilor care devin ascunse (art. 58 lit. a din Legea nr. 8/1977) ;— să verifice dacă lucrările stat terminate șl au fost executate în conformitate cu proiectul și prescripțiile tehnice (pct. 8 alin. 1 din Norme) ;— să refuze recepționarea obiectelor care nu au fost complet terminate sau care nu îndeplinesc condițiile legale de calitate (art. 58 lit. b din Legea nr. 8/1977) ;— să certifice calitatea construcțiilor recepționate, confirmînd îndeplinirea condițiilor de calitate la data admiterii recepției (art. 58 lit. c din Legea nr .8/1977) ;— la recepția finală să verifice modul în care obiectivul s-a comportat în perioada de garanție, inclusiv lucrările aferente ;— să verifice dacă s-au efectuat remedierile defectelor constatate la recepția preliminară sau a celor apărute în perioada de garanție, precum 'și calitatea lor și dacă s-au executat completările și refacerile stabilite ;— să recomande — dacă e necesar — completarea lucrărilor (pct. 13 alin. 2 din Norme) ;— să amîne sau să respingă recepția preliminară sau finală dacă din constatările făcute rezultă că lucrările prevăzute în documentația tehnico-e- conomică, ori remedierile și refacerile nu sînt terminate sau cînd deficiențele prin natura și volumul lor impun amînarea sau respingerea ;— să ateste comportarea normală a obiectivului în perioada de garanție și efectuarea eventualelor remedieri precum și,calitatea acestora.Toate unitățile care au concurat la realizarea obiectivului de investiții, proiectantul, antreprenorul, furnizorii de utilaje sau instalații precum și beneficiarul au obligația potrivit pct. 7 alin. 1 din Norme (Anexa 5 la H.C.M. nr. 900/1970), să pună la dispoziția comisiei de recepție, întreaga documentație în legătură cu executarea lucrării, să dea în termenul stabilit toate explicațiile și precizările cerute și să ia măsuri pentru efectu

area încercărilor, probelor sau verificărilor ceruta în cursul recepției.Comisia de recepție trebuie să-și îndeplinească atribuțiile și sarcinile stabilite cu exigență și simț de răspundere nefiind în . duiită nici cea mai ușbară formă de vinovăție.
Dr. C. JORNESCU

i

TRANSPORT

PRECIZĂRI PRIVIND 
CONSECINȚELE REFUZULUI 

CĂRĂUȘULUI DE A PARTICIPA 
LA CONSTATAREA LIPSURILOR, 

PRECUM ȘI DE A EFECTUA 
CÎNTĂRIREA SAU RECÎNTĂRIREA 

MĂRFURILORRegulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959 prevede obligațiile care revin cărăușului în legătură cu cîn- tărirea și recîntărlrea mărfurilor care se transportă, precum și în legătură cu constatarea lipsurilor cantitative — calitative intervenite în timpul transportului.Întrucît mai există cazuri în care întreprinderile de transport neglijează îndeplinirea acestor îndatoriri sau chiar refuză participarea la constatarea lipsurilor, mai mulți cititori ne-au solicitat lămuriri asupra consecințelor pe care le are de suportat cărăușul în astfel de situații.Sub acest aspect, trebuie să distingem între sancțiunile aplicabile cărăușului care în mod culpabil nu îndeplinește obligațiile ce-i revin și consecințele pe care le are de suportat cu privire la valoarea mărfurilor constatate lipsă sau depreciate calitativ.In privința sancțiunilor, este bine să reamintim următoarele dispoziții ale art. 75 din Regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959:„Organizațiile furnizoare — expeditoare și beneficiare — destinatare care nu respectă dispozițiile regulamentului de față referitoare la recepția, autorecepția și verificarea mărfu

rilor, vor plăti o amendă de 200 lei pentru fiecare încălcare în parte pentru organizația în favoarea căreia este prevăzută dispoziția în regulament, la cererea acesteia.Organizația de transport care refuză să efectueze constatările prevăzute de art. 30 și 59 alin 2 sau cîntărirea ori recîntărlrea, la primirea sau eliberarea mărfurilor, potrivit art. 28 și 29, va suporta aceeași amendă — după caz — către expeditor sau destinatar, la cererea acestora. în cazul art. 29 lit. d, amenda se va suporta numai dacă motivele invocate, spre a refuza cîntărirea, nu au fost reale”.Rolul acestor amenzi este exclusiv sancționator, aplicarea lor avînd și menirea de a evita repetarea unor a- semenea abateri în viitor de către u- nitățile de transport în culpă.Amenzile nu se pot aplica din oficiu, ci numai la cererea părții în favoarea căreia este prevăzută obligația încălcată: a unității furnizoare — pentru obligații care trebuiau îndeplinite cu ocazia preluării mărfurilor la expediere, a unității beneficiare — pentru obligații care trebuiau îndeplinite cu prilejul eliberării mărfurilor la destinație.Am reamintit pe larg aceste dispoziții normative, întrucît, cu rare excepții, ele nu sînt aplicate de către unitățile socialiste, deși se socotesc prejudiciate prin neîndeplinirea de cărăuș a obligațiilor la care ne-am referit. Or, așa cum am subliniat, în lipsa inițiativei acestor unități socialiste, nu este posibilă aplicarea amenzilor.Eficiența sancțiunilor la care ne referim este asigurată de dispozițiile a- lineatului ultim al art. 75 din regulamentul citat. Potrivit acestor dispoziții, amenzile aplicate se impută personalului muncitor vinovat de neîndeplinirea obligațiilor care revin cărăușului. în felul acesta se determină disciplinarea unităților de transport și evitarea repetării abaterilor în viitor.Așa cum aminteam, neîndeplinirea de către cărăuș a obligațiilor care îi revin în legătură cu cîntărirea, recîn- tărirea și constatarea lipsurilor cantitative — calitative produce și alte consecințe pe plan patrimonial.



Astfel, de pildă, potrivit art. 59 alin. 2 din regulamentul citat, dacă există bănuieli că lipsa constatată la destinație „provine de pe parcurs și ar fi imputabilă cărăușului, în termen de 5 zile de la luarea în primire 
a mărfurilor vor fi sesizate și acestea printr-o reclamație scrisă, adresată șefului unității de transport de destinație, cu invitarea de a trimite un delegat care să participe la constatare...”.Ce se întîmplă dacă acest delegat nu este trimis, adică, dacă cărăușul nu îndeplinește obligația ce-i revine potrivit art. 59 alin. 2 și care este sancționată de art. 75 prin plata a- menzii?.Potrivit art. 66 din același regulament, procesul verbal de constatare 
a lipsurilor încheiat fără participarea acelui delegat „va fi opozabil de a- semenea și cărăușului, în măsura în care se va face dovada că lipsurile, avariile, substituirile, etc. s-au produs pe parcurs din culpa sa". Deci, odată această dovadă făcută, chiar dacă procesul verbal de constatare nu a fost încheiat cu participarea delegatului cărăușului, răspunderea acestuia poate fi angajată în legătură cu valoarea lipsurilor cantitative sau a deprecierilor calitative.Art. 28 din regulamentul amintit prevede cazurile cînd este obligatorie efectuarea cîntăririi de către cărăuș 
la mărfurile încredințate spre transport.Consecința neîndeplinirii acestei o- bligații este în mod expres prevăzută de art. 39 din același regulament: „In cazul în care cîntărirea este obligatorie pentru cărăuș acesta răspunde de cantitatea înscrisă în documentul de transport, indiferent de faptul dacă a efectuat sau nu cîntărirea”.Prin aceste exemple am încercat să demonstrăm că neîndeplinirea obligațiilor care revin cărăușului nu rămî- ne fără consecințe pe planul răspunderii patrimoniale, legea oferind mijloace eficiente pentru disciplinarea u- Oităților de transport.

H. MATEI

INTREBÂRI-RĂSPUNSURI

• M. IFTODE (Ilfov) se interesează de posibilitățile care sînt la îndemâna unității beneficiare pentru obligarea unității de construcții-montaj la remedierea lucrărilor executate calitativ n ecorespunzător.în măsura în care lucrarea a fost recepționată, potrivit dispozițiilor normative în vigoare, unitatea beneficiară poate obține pe cale bancară sau prin hotărîre arbitrală, retragerea din contul unității de construcții-montaj a contravalorii lucrărilor de construcții- montaj necorespunzător executate. A- ceste sume nu se restituie decât după constatarea efectuării remedierilor.
• BATMA NR. 30 SĂLAJ (Zalău) P formulează unele critici cu privire larăspunsul dat cititorului L. Bedfi în Suplimentul nr. 30/1977 referitor la temeiul răspunderii unităților socialiste pentru pagubele cauzate culturilor a- gricole de către cerbi și mistreți.Obiecțiunile dv., cuprinse în scrisoarea nr. 8810/1977, sînt neîntemeiate întrucât nu țin seama de principiul neretroactivității legilor.întrebarea cititorului amintit s-a pus în legătură cu pagubele produse anterior intrării în vigoare a Legii nr. 26/1976 privind economia vînatului și vânătoarea. Ca atare, nu putea constitui temeiul răspunderii pentru pagubele în discuție.
• M. HERȘCOVICI (Iași) solicită lămuriri în privința consecințelor pe care le produce necomunicarea procesului verbal de constatare încheiat la destinație în termen de 24 de ore, așa cum prevede art.,63 din Regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959.Acest termen nefiind prevăzut sub sancțiunea decăderii, în principiu, comunicarea procesului verbal cu întârziere nu duce la neopozabilitatea constatării. La această concluzie se poate ajunge numai dacă, alături de încălcarea dispozițiilor art. 63 din regulamentul menționat, există și alte elemente care concură la concluzia că actele de constatare nu au fost legal încheiate și nu reflectă realitatea.

'• L. BECHERU (Craiova) solicită lămuriri cu privire la penalitățile pe care le datorează unitatea socialistă care nu se prezintă pentru ridicarea produselor, zădărnicind astfel executarea contractului economic încheiat cu unitatea furnizoare.Dacă în sarcina unității beneficiare s-a stabilit prin contract obligația de a ridica produsele (ceea ce nu rezultă în mod expres din relatarea dvs.), unitatea furnizoare este în- drept să pretindă plata penalităților prevăzute de art. 1 lit. a și e din H.C.M. nr. 306/ 1970. în lipsa unei asemenea obligații, unității furnizoare îi revenea obligația de a expedia produsele, astfel că unitatea beneficiară nu poate fi obligată la plata vreunei penalități pe motiv că nu s-a prezentat pentru ridicarea produselor.
• E. CHIȚU (București) se interesează de condițiile în care obțin produsele care le sînt necesare unitățile socialiste care sînt prevăzute în balanțele materiale la poziția diverși care se aprovizionează prin Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.Potrivit art. 10 din H.C.M. nr. 1270/ 1975 republicată, pentru aceste unități socialiste care beneficiază de cantități mici, repartițiile se emit bazelor județene de aprovizionare tehnico-mate- rială și a municipiului București care livrează produsele acestor beneficiari pe bază de comandă sau prin magazinele de desfacere. •
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