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ÎNTREPRINDEREA 

PENTRU PRODUCEREA 
NUTREȚURILOR 

COMBINATE — ORĂȘTIE 
str. Luncii nr. 2

COOPERATIVA DE CONSUM ZZRECAȘZ# 
JUD. TIMIȘ I

oferă:
• carton bituminat mp. 5000 a 3,90 lei mp.

• ferestre duble pe două canate, buc. 60 de
dimensiuni 128 x 120 a 319,00 lei buc.

• ferestre duble pe trei canate, buc. 60 de

dimensiuni 128 x 160 a 434 lei buc.

• trestie tavan (stucatură) mp. 8000

a 3 lei mp.

• parchet stejar cal. l-a 500 mp. cu frize

și pervazuri in cantități corespunzătoare

• figlă profilată dubluwalt buc. 10 000 a

1,47 lei buc. cu cantitatea de coame 

corespunzătoare a 1,80 lei buc.

• mături de nuiele buc. 500 a 4,70 lei buc.

• plăci P. F. L. diferite dimensiuni.
9 plăci melamin pe ambele fefe.

METALE

PRODUSE DIN METAL

' ------1 0 |~—■
— Aliaj aluminiu ATSi S FE. to. 20
— Bauxită to. 4
— Cositor pur 99% Sn. to. 0,5
— Ferotitan 33% Ti. to. 0,7
— Plumb Bloc TCI to. 0,2
— Zinc tehnic to. 0,5
TABLĂ
— 1X1000X2000 34-IN to. 3265
— 2X1000X2000 37-IN to. 3150
— 2,75X1000X2000 37-2K to. 3440
— 3X1000X2000 St. 38—B3 to. 3220
— 4X1180X6000 37—IK to. 3150
— 6X1500X6000 K 47—2B to. 3480
— 8X1800X8000 37—2K to. 2940
— 10XLFXLF 37—2N to. 2810
— 10XLFXLF 42—IK to, 2850
— 12X1800X6-8000 37—IN to. 2730
— 14X1800X6000 OLC—45 to. 2910
— 16X1800X8000 OLS—3B to. 3340
— 17XLFXLF K 1 to. 3320
— 18X1800X8000 52—4AK to. 3080
— 19X2100X6000 37—2K to. 2930
— 30X2000X11200 KI to. 4040
— 20X1600X7000 52—4AK to. 3590
— 32X2500X8000 OL42—2K to. 3110
— 32X1600X11500 37—2K to. 3120
— 35X2300X7000 OLC—45 to. 3000
— 50X2000X6000 OL52—2K to. 3430
— 63X2000X6500 42—IK to. 3130
— 70XLFXLF 42—3K to. 3740



— 80X2000X4000 50—IK to. 9330
— 85X2000X4000 52—2K to. 3650
— 89X2000X5800 50—IK to. 3300
— 89X1800X6000 50—IK to. 3280
— 90X2000X5800 42—IK to. 3410
— 90X2000X4500 52—3K to. 3920
— 100X1600X6500 37—IN to. 3210
— 110XLFXLF 42—2K to. 4290
— 110X1500X6000 OLC—45 to. 3660
— 115X2100X4500 42—IK to. 3620
— 120X1800X6000 44—2K to. 4030
— 127X1800X4-5000 44—2K to. 4040
— Țeavă 0 24X6 14 CM 04 ml. 300
— Idem 114X22 OLT 35 kg. 4759
— Ideml52X10 OLT 35 ml. 49
— Idem 152X14 OLT 35 kg. 3613
— Idem 159X18 OLT kg. 1158
— Idem 159X20 OLT 35 kg. 212
— Idem 168X14 OLT 35 kg. 4000
— Idem 419X7,92 SE OL 42 ml. 56
— Idem 419X7,92 SE OL 42 ml. 69
— Idem 419X1,92 SE OL 42 ml. 89
— Idem 419X7,92 SE OL 42 ml. 35
— Țevi cupru 0 55X3,5 kg. 7425
— Țevi am. 0 8X1,5 kg. 50
— Idem 24X3 kg. 100
— Idem 60X3 kg. 110
— țevi Al. 0 32X5 kg. 368

/— Tablă Al. £ 025X73X780 kg. 120
— Oțel rapid de scule W 335,5 

patrat 14 kg. 130
— Idem 18 kg. 100
— Idem 0160 kg. 300
— Rp. 3. patrat 016 buc. 80
— Idem 18 buc. 100
— Idem 20 buc. 100
— Idem 40 buc. 200
— Idem 70 buc. 200
— Idem 120 buc. 200
— C120 0 40 buc. 200
— Idem 60 buc. 250
— W 2080 patrat 300 buc. 300
— W 84 patrat 180 buc. 100
— Idem 200 buc. 200
— W. 2581—200X70 buc. 135
— QSC 7 0 14 buc. 130
— Idem 20 buc. 300
— Idem 22 buc. 100
— OSC 8 0 14 buc. 60
— Idem 18 buc. 200
— Idem 30 buc. 200
— Idem 42 buc. 300
— Idem 85 buc. 200
— Idem patrat 180 buc. 600
— OSC 10 0 18 buc. 100
— Idem 20 buc. 300
— Idem 22 buc. 100
— Idem 30 buc. 100
— Idem 42 buc. 300
— Idem 45 buc. 200
— Idem 100 buc. 100
— Idem 110 buc. 1300
— Idem 120 buc. 400

MOTOARE

UTILAJE - SCULE

0
BURGHIE SPIRALE

— STAS 575 0 15 buc. 30
— Idem 16,5 buc. 30
— Idem 17,5 buc. 30
— Idem 20 buc. 30
— Idem 20,5 buc. 30
— Idem 21,5 buc. 40
— Idem 24,5 buc. 30
— Idem 26 buc. 50
— Idem 26,5 buc. 30
— Idem 27 buc. 40
— Idem 29,5 buc. 40
— Idem 33 buc. 10
— Idem 34 buc. 20
— Idem 36 buc. 10

ALEZOARE

— STAS 590 0 19 buc. 10
— Idem 1263 0 38 buc. 3
— Idem 1263 0 24 buc. 40

FILIERE

— STAS 1160 M. 2,5 buc. 40
— Idem M. 5 buc. 50
— Idem M. 36X3 buc. 10
— Idem M. 42 buc. 10
— Idem G./1/8 buc. 50
— Idem 2740 W.7116 buc. 10
— Idem W.'/2 buc. 50
— Idem W.% buc. 70

TAROZI

— STAS 1112 M. 14 buc. 400
— Idem M. 14X1,5 buc. 50
— Idem M. 16X1,5 buc. 40
— Idem M. 36X3 buc. 15

TAROZI

— STAS 1153 M. 8 buc. 200
— Idem M. 10 buc. 270
— Idem M. 16 buc. 80
— Idem M. 18X1 buc. 100
— Idem 20X1,5 buc. 20
— Idem M. 22 buc. 80
— Idem M. 33X2 buc. 20
— Idem M. 36X2 buc. 10
— Idem M. 42X3 buc. 20

— Idem M. 45 buc. 10
— Idem M. 45X3 buc. 6
— Idem M. 48 buc. 16
— Idem M. 52X2 buc. 7

FREZE

— STAS 1159 063X1,2 buc. 50
— Idem 080X1,2 buc. 70
— Idem 0160X2 buc. 20
— Idem 2215 0 100X10 buc. 15
— Idem 3543 0 100X18 buc. 6
— Idem 3546 R. 20 buc. 8

PLĂCUȚE WIDIA

— T5.K.6.1015 buc. 1000
— BK6—1015 buc. 100
— S2—14—16 buc. 100
— S2—10—16 buc. 180
— S2—10—16 buc. 167
— JT5—C105 buc. 300
— HS.20—C20 buc. 174
— S4—15—D6 buc. 16
— Hi—16—10 buc. 84
— K10.C.32 buc. 174
— YT15—A117 buc. 29
— Si—15—5 buc. 110
— S2—11—16 buc. 250
— U—10—20 buc. 10
— HS.100—C82 buc. 24
— JT14—C.309 buc. 80
—HS.10—E8. buc. 3000
— P10—A10. buc. 20
— H3—11—8 buc. 70
— HG.10—D.8. buc. 70
— Hi—14—12 buc. 15
— Gl—11—20 buc. 40
— G1.14—16 buc. 17
— K10.C.25. buc. 128
— HG.20—D.10 buc. 30
— P30—1316 buc. 200
— HG3.A409 buc. 200
— HI—11—B20 buc. 150
— YT. 55—A411—1015 buc. 120
— H3—16—E20 buc. 55
— YT.5—A.131 buc. 24
— S4—10—20 buc. 172
— H.l—11—16 buc. 37
— HS10—C16. buc. 42
— YT5—A.421 buc. 56
— YT.5—A.410 buc. 118
— HS.20—C.16 buc. 100
— YT.5—A.131 buc. 56
— YT.14—C.313 buc. 180
— T5.K.10—1019 buc. 180
— S3—14—16 buc. 408
— S4—14—16 buc. 334
— HS30—B.10 buc. 2900
— YT14—A411. buc. 140
— P.20—B.16 buc. 39 .
— P20—C.16 buc 710



— P20—D.8. buc. 1070
— P20—D.12 buc. 480
— P.30—D.8. buc. 383
— ST.16—16 buc. 336
— HS. 10—C.20 buc. 120
— HS.1O—C.20 buc. 80
— S2—16—10 buc. 420
— H.1—10—16 buc. 63
— H.l—10—20 buc. 99
— H.1—11—32 buc. 30
— H.1—16—12 buc. 204
— H.1—16—16 buc. 84
— H.1—14—32 buc. 51
— H.1—14—40 buc. 17
— S.2—16—20 buc. 87
— K.10—A.25 buc. 65
— K.10—C.20 buc. 180
— K. 10—B. 25 buc. 185
— HG.10—A.20 buc. 276
— HG.10—A.25. buc. 216
— HG.10—A.32 buc. 90

PIETRE POLIZOR CILINDRICE 
PLANE

— STAS 601 200x30x30 — 40 M. 
buc. 10

LIANT CERAMIC 
ELECTROCORINDON

— STAS 601 250X30X30 — 40 M. 
buc. 38

— Idem 300X30X30 — 40 buc. 120

IDEM LIANT BACHELITĂ

— STAS 601 250X25X30 — 25 M. 
buc. 10

— Idem 250X30X30 — 40 P. buc. 23
— Idem 300 X30X30 — 40 M.

buc. 10

VERAL — LIANT CERAMIC

— STAS 601 20X20X6 — 25 M. 
buc. 200

— Idem 20X50X6 — 25 M. buc. 100
— Idem 25X25X6 — 25 M. buc. 50
— Idem 25X25X10 — 25 M. buc. 50
— Idem 30X30X10 — 25 M. buc. 64
— Idem 200X6X32 — 60 K. buc. 50
— Idem 150X10X20 — 60 M. buc. 200
— Idem 175X10X20 — 60 M. buc .100
— Idem 200X15X20 — 60 M. buc. 57
— Idem 200X8X51 — 80 M. buc. 160
— Idem 200X25X20 — 25/60 M.

buc. 45
— Idem 200X25X20 — 40 M. buc. 52
— Idem 250X10X32 — 25 M. buc. 190
— Idem 250X30X30 — 40 M. buc. 100
— Idem 250X30X30 — 60 M. buc. 59
— Idem 300X40X127 — 40 M. buc. 10
— Idem 300X50X127 — 40 M. buc. 6
— Idem 600X60X305 — 40 M. buc. 40

— Idem 500X80X203 — 40 M. buc. 10 
carburA silicioasă neagră 
(VIDIA) L. CERAMIC

— STAS 601 200X20X20 — 16 L. 
buc. 130

— Idem 250X30X15 — 180 K. buc. 10
— Idem 300X30X30 — 25 K. buc. 300

IDEM VERDE

— Idem 400X40X203 — 60 K. buc. 8
— Idem 300X50X127 — 80 K. buc. 5
— Idem 450X40X203 — 150 K buc. 3
— Idem 450X60X203 —150 K. buc. 10
— Idem 500 X60X203 — 150 K.

buc. 15

VERAL L. CERAMIC

— STAS 603/1 150X10X20 — 25 M. 
buc. 76

— Idem 150X8X20 — 16 M. buc. 30
— Idem 300X10X25 — 25 M. buc .46
— STAS 603/3 300X30X90 — 40 M. 

buc. 27
— STAS 603/2 300X30/6—52—8 buc. 77

CONSTRUCȚII - INSTALAȚII 

ELECTRICE

I. MATERIALE ELECTRICE

— Ampermetru buc. 29
— Balast lămpi fluoresc. 40 buc. 180
— Bec eleotric 12 V/15 w buc. 265
— Borne sig. aeriene 15—30 A buc. 896
— Buzer sonerie buc. 1209
— Bobină contactor 63 A buc. 10
— Idem 200 A buc. 1
— Bec 650/40 w buc. 200
— Bec 120 V/25 w buc. 300
— Cond. AFY 70 ml. 882
— Idem 95 ml. 350
— Cond. FY 35 ml. 1665
— Idem 50 ml. 911
— Idem 70 ml. 806
— Cond. captare radio 1,5 ml. 2550
— Idem coborîre radio 1,5 ml. 2900
— Comutator capăt sc. buc. 257
— Capac cutie term. int. buc. 30
— Cleme derivație T. 16 buc. 30
— Idem capac 25 buc. 332
— Idem 35 buc. 29
— Idem 50 buc. 15
— Idem 70 buc. 40

— Idem 95 buc. 123
— Cleme leg. CLPN 25/16 buc. 100
— Idem 35/25 buc. 92
— Cleme leg. 3 buloane 16 buc. 444
— Idem 25 buc. 199
— Idem 50 buc. 99
— Idem 35 buc. 105
— Idem 95 buc. 159
— Idem 120 buc. 99
— Cleme universale 25 buc. 944
— Cleme de șir 0,7—6 buc. 400
— Cleme bilze 0 10 buc. 32
— Idem 25 buc. 20
— Idem 35 buc. 25
— Cleme ancoră 3 buloane buc. 17
— Cleme antigron buc. 540
— Comutator stea triunghi 32 A 

buc. 47
— Idem 63 A buc. 10
— Colofoniu kg. 643
— Contact fixcontact 125 A buc. 15
— Console stander buc. 43
— Contactor III CA 43 buc. 110
— Corp fluoresc. FIA 3X40 buc. 3
— Idem 3X65 buc. 36
— Idem FIR A 1X40 buc. 141
— Idem 2X40 buc. 10
— Idem 1X65 buc. 68
— Idem 2X65 buc. 7
— Idem CEB 3X40 buc. 42
— Corp tranc. bec Hg 2250 w buc. 12
— Corp noris 300 w buc. 25
— Corp Mediaș Hg. 250 w buc. 10
— Idem 400 w buc. 30
— Cutii term. 16/35 buc. 35
— Idem 50/70 buc. 34
— Idem 95/120 buc. 41
— Cablu CHPBY 3X25+16 buc. 476
— Idem 3X35+16 buc. 340
— Dulii startere buc. 276
— Furcă cu tijă 315 A buc. 372
— întrerup, obișnuit PT buc. 602
— Izolator antenă radio buc. 675
— Izolator T:65 buc. 141
— Idem T:80 buc. 473
— Idem T:115 buc. 275
— întrerup, tablou corp 200 A 

buc. 2
— Idem 400 A buc. 4
— Papuci 3X5,1 buc. 500
— Idem 5X4,3 buc. 600
— Idem 6X3,1 buc. 2804
— Papuci PCS 1,5 buc. 200
— Patroane MPR 630 A buc. 200
— Planșee contor II f buc. 1906
— Priză f. siluminiu 16 A buc. 2
— Redresor cu seleniu CC 24 V

1,2 A buc. 2
— Idem 3 A buc. 3
— Idem 10 A buc. 4
— Releu intermediar buc. 1
— Sig. aeriene 30 A buc. 44



— Sig. Iamelare 200 A buc. 50
— Idem 260 A buc. 50
— Idem 300 A buc. 25
— Soclu sig. LS 25 A buc. 144
— Idem 63 A buc. 908
— Tub Bergman 23 A buc. 2213
— Idem 29 A buc. 12
— Transf. CIS 600/5 A buc. 261
— Tablou placă normală 3 circ.

II f 25 A buc. 160
— Idem 4 C II f 25 A buc. 7
— Idem 5 C II f 25 A buc. 3
— Tablou bachelită II C II f 25 A 

buc. 174
— Ușă firidă M. 3 buc. 235
— Voltmetru 600 buc. 28
— Voltmetru 600/5 buc. 1

II. MATERIALE INSTALAȚII
SANITARE
— Armăt. term, collar buc. 130
— Adăpători ANG 2 buc. 14
— Baterii lavoar perete buc. 800
— Baterii spălător perete buc. 253
— Boiler 250 buc. 4
— Idem 400 buc. 3
— Idem 630 buc. 2
—! Idem 800 buc. 9
— Idem 1000 buc. 8
— Idem 3150 buc. 6
— Idem 4000 buc. 8
— Cot cu racord holandez nr. 1 t/3 

buc. 6000
— Idem % buc. 324
— Idem 1 buc. 100
— Cot cu racord holandez nr. 2 */2 

buc. 417
— Idem s/j buc. 294
— Idem 1 buc. 218
— Idem l1/: buc. 86
— Curbe nr. 1 1V4 buc. 281
— Curbe nr. 2 3/8 buc. 399
— Idem 2 buc. 290
— Coturi nr. 1 4”
— Coturi nr. 2 4” buc. 91
— Coturi fontă 125/45 buc. 190
— Idem 125/67 buc. 97
— Clapet reținere 150 buc. 10
— Etajere semicristal 600 T50 bite. 1'9
— Idem 500/150 buc. 27
— Filtru 2 celule și rezervă II 2 

buc. 1
— Filtru l’CTE 1/1 buc. 1
— Fintină ICAB buc. 2
— Filtru reținere praf buc. 15
— Piese îmbinare 0 1000 buc. 10
— Pedestal faianță buc. 150
— Rob : reținere 2‘/3 buc. 50
— Rob : D.R. i/3 buc. 2000
— Rob. 3 căi 32 buc. 22
— Idem 50 buc. 10
— Idem 65 buc. 50
— Rob. ventil aburi 15 buc. 220

— Idem 20 buc. 135
— Idem 32 buc. 63
— Idem 65 buc. 25
— Idem 80 buc. 2
— Idem 125 buc. 1
— Idem 150 buc. 3
— Idem 200 buc. 3
— Rob. aburi 3 buc. 4
— Idem 4 buc. 1
— Racord refulare incendiu 2 buc. 400

III. MATERIALE CONSTRUCȚII

— Plăci ceramice — total mp. 4732
— a) Plăci ceramice A. 34X4

mp. 4515,96
— b) Plăci ceram. pt. pereți

mp. 132,70
— c) Plăci ceramice pătrate negre 

220X20 mp. 83,70
— Gresie natur cal. II-a 100X100

mp. 424
— Gresie roșie cal. II-a 100X100

mp. 103,30
— Gresie albă cal. II-a 100X100

mp, 30,60
— Gresie natur cal. II 200X100

mp. 292,65
— Gresie albă cal. II 200X100

mp. 274,25
— Gresie cal. I 150X150 mp. 148,40
— Gresie cal. II 150X150 mp. 252,25
— Gresie albă cal. I 100X100

mp. 96,80
— Tablă Zn. 0,5 mm. to. 3,89
— Dale nevada buc. 5000
— Aracet to. 12
—• Humă to. 90
— Cretă măcinată to. 20
— Dublu unghiular P.V.C. ml. 6066
— Balamale batante buc. 296
— Balamale painele I buc. 758
— Balamale pamele II buc. 240
— Broaște cu rolă buc. 158
— Profil TM 0,2 to. 50
— Idem 0,3 to. 30
— Idem 0,5 to. 7,40
— Idem 0.6 to. 5.88
— Uși balcon mp. 300,54
— Uși ferestre mp. 700.62

TEXTILE-PIELE-CAUCIUC

— Bluze pinză albită buc. 96
— Bocanci bombeu metalic per. 60
— Bască buc. 1

— Bocanci talpă lemn per. 100
— Bluze ospătar buc. 4
— Cisme Înaltă tensiune per. 30
— Idem joasă tensiune per. 40
— Idem antiacide per. 30
— Complet de protecție buc. 20
— Capișon P.N.A. buc. 40
— Ghețare sudură per. 200
— Ghețare piele per. 50
— Galoși electroizolanți per. 20
— Halat doc buc. 50
— Idem buc. 60
— Mănuși radiologie per. 1
— Mască sudură cap buc. 100
— Mănuși azbest per. 9
— Idem prelată per. 100
— Idem joasă tensiune per. 50
— Idem antiacide per. 50
— Idem înaltă tensiune per. 50
— Idem autopsie per. 32
— Idem menajere per. 60
— Săculeț pinză buc. 37
— Șorț radiologie buc. 1
— Șoșoni electroizolanți per. 3
— Șorț piele buc. 7
— Șorț doc buc. 100
— Salopete ignifugate buc. 70
— Șorț piele buc. 200
— Șorțuri scurte 180
— Veste avertizoare buc. 30
— Vizori cabalt buc. 200
— Vizori sudură buc. 200
— Bandă transportoare 10 mm kg 31?
— Placă cauciuc 10 mm kg. 200
— Placă cauciuc 25 mm. kg. 100
— Placă cauciuc f. 4 mm. kg. 200
— Placă cauciuc 6 mm. kg. 100
— Furtun absorbție 0 100 m. 1 9,50
— Curea trapezoîdală 6X10X1600 

buc. 50
— Idem 8X13X2500 bue. 20
— Idem 16X25X1250 buc. 14
— Idem 1400 buc. 10
— Idem 2700 buc. 34
— Idem 20X32X6000 buc. 9

PIESE DE SCHIMB

— buloane suspensie I.M.S. buc. 6
— bucșe rulmenți AH 215 buc. 49
— curele trapezoidale 400X11X11 

buc. 20
— carcasă melc CI buc. 7
— tamburi antrenare benzi transp. 

tip Unio buc. 8
— tamburi întindere benzi trănsp. 

tip Unio buc. 4 '



CONTRACT ECONOMIC

REDISTRIBUIREA OPERATIVĂ 
A PRODUSELOR ȘI SCHIMBUL 

DE SORTIMENTE

Prin H.C.M. nr. 264 din 9 noiembrie 
1977 a fost modificată ți completată 
H.C.M. nr. 1270/1975 privind aproba
rea Nomenclatorului produselor pen
tru care se elaborează balanțe, coor
donatorii și competenței* de aprobare 
a balanțelor materiale. Aceste modi
ficări și completări se aplică îincepînd 
cu lucrările de plan pentru anul 1978. 
H.C.M. nr. 1270/1975 a fost republi
cată în Buletinul Oficial nr. 122 din 
22 noiembrie 1977, dindu-se articole
lor o nouă numerotare. în continuare, 
ne vom referi la acest text republicat.

Ca urmare a modificărilor ți com
pletărilor adoptate prin H.C.M. nr 
264/1977, în prezent există cadrul le
gai necesar redistribuirii operative a 
unor materiale • și produse, precum și 
pentru schimbul de sortimente.

Astfel, potrivit art. 5 din H.C.M. nr. 
1270/1975, „redistribuirea operativă a 
unor materiale sau produse între u- 
nitățile socialiste direct subordonate 
aceluiași titular de plan, fără modi
ficarea repartițiilor, sau schimbul de 
sortimente între aceste unități, fără 
modificarea cotelor alocate, se poate 
face din stocurile existente sau prin 
cedare de cotă ori repartiție, cu apro
barea titularului de plan, cu condiția 
ca unitatea socialistă primitoare să 
se. încadreze în normele de consum 
și de stoc aprobate*'.

Din analiza textului legal reprodus 
rezultă că această modificare opera
tivă a sarcinilor de plan privește a- 
provizionarea unităților beneficiare și 
se poate realiza în următoarele con
diții :

— redistribuirea să se facă între u- 
nități subordonate direct aceluiași ti
tular de plan, de unde concluzia că 
redistribuirea nu se poate realiza, în 
condițiile art. 5 citat, între unități be
neficiare subordonate unor titulari de 
plan diferiți ;

— cotele alocate titularului de plan 
să rămînă nemodificate, contrar este 

necesar să se recurgă la metodologia 
generală de modificare a sarcinilor de 
plan ;

— redistribuirea să se facă din 
stocurile existente sau prin cedare de 
cotă ori repartiție;

— să existe aprobarea titularului de 
plan, de unde concluzia că redistri
buirile făcute din inițiativa unităților 
subordonate nu sînt valabile în lipsa 
acestei aprobări ;

— prin efectul redistribuirii să nu 
se depășească, la unitățile primitoare, 
normele de consum și de stoc apro
bate.

Observăm că redistribuirile pot pri
vi atît materiale sau produse ca ata
re, cît și schimburi de: sortimente din 
același material sau produși

De asemenea, redistribuirile se pot 
efectua fie din stocurile existente, 
situație în care măsura afectează nu
mai unitățile subordonate aceluiași ti
tular de plan, adică exclusiv unitățile 
beneficiare între care se operează re
distribuirea sau schimbul de sorti
mente, fie prin cedare de cotă ori 
repartiție.

Această din urmă modalitate im
plică, după părerea noastră, modifi
carea raportului contractual inițial 
stabilit de către unitatea furnizoare 
cu privire la livrarea produselor res
pective. Ca efect al cedării, se stabi
lește un nou raport juridic cu unita
tea socialistă care devine beneficiara 
produselor respective prin efectul ce
dării.

Referitor Ia schimbul de sortimen
te între unitățile socialiste subordo
nate unor titulari de plan diferiți, art. 
6 din H.C.M. nr. 1270/1975 prevede că 
asemenea schimburi se pot face „în 
cadrul aceleiași grupe de produse, e- 
chiliibrate cantitativ sau valoric în 
funcție de unitatea de măsură a pro
dusului respectiv, astfel încît să nu 
se modifice cotele, alocate titularilor 
de plan”.

Rezultă din cele expuse că, atît în 
cazul reglementat prin art. 5 din ho- 
tărîrea menționată ca ți în situația 
prevăzută de art. 6, măsurile se iau 
fără afectarea cotei alocate titularu
lui de plan respectiv, ceea ce explică 
caracterul operativ al măsurilor care 
se dispun.

Cedarea de produse sau materiale 
a fost reglementată și pentru cazul 
producției sau prestațiilor ce se exe
cută prin cooperare ori în colaborare 
cu materialul unității beneficiare, pre
cum și pentru cazul cedării — preluă
rii de lucrări de construcții-montaj 
conform protocoalelor aprobate. în 
astfel de situații — prevede art. 4 din 
H.C.M. nr. 1270/1975 — în cuprinsul 
contractelor economice încheiate este 
necesar să se înscrie cantitățile ți ca
litatea materialelor sau produselor ce 
se cedează, cît și modul de acoperire 
a acestora, din stoc, ori numărul re
partiției sau contractului din care sa 
face cedarea?

Observăm că, și de această dată, 
operațiunea intervenită interesează 
numai unitățile aflate în raporturi de 
cooperare sau colaborare în cazul în 
care produsele sau materialele se află 
în stocul unității de la care se face 
cedarea. în schimb, dacă produsele sau 
materialele urmează să se aprovizio
neze de la o terță unitate, operațiu
nea de cedare afectează și raportul 
contractual stabilit cu unitatea furni
zoare.

I. ICZKOVITS

TRANSPORT

CONSTATAREA LA DESTINAȚIE 
A LIPSURILOR CANTITATIVE 

LA MĂRFURILE TRANSPORTATE 
PE CALEA FERATĂ

în repetate rînduri Arbitrajul de 
Stat este chemat a hotărî asupra res
ponsabilităților ca urmare a consta
tării la destinație a unor lipsuri can
titative la mărfurile transportate cu 
calea ferată.

în unele hotăriri mai vechi se lua 
în considerație și „raportul de eve
niment" sau „înștiințarea de lipsă”, 
întocmite de organele căii ferate, în 
afara procesului verbal de constatare 



întocmit în conformitate cu prevede
rile art. 36 din Regulamentul aprobat 
prin H.C.M. nr. 941/1959.

în prezent Arbitrajul de Stat nu 
mai iă în considerare decît procesele 
verbale comerciale legal întocmite. 
(Ex. Decizia nr. 1875/1976 a Primului 

. Arbitru de Stat). Este soluția legală.
Constatările la destinație a lipsuri

lor cantitative, ca și alte constatări 
ce se efectuează în legătură cu calea 
ferată, sînt reglementate de „Regula
mentul de transport al căilor ferate 
române” din 1 I 1929 și de „Regula
mentul privind recepția, expediția și 
primirea mărfurilor, precum și stabi
lirea răspunderii expeditorului, cără
ușului și destinatarului în circulația 
mărfurilor între organizațiile socialis
te”, aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959.

în afară de aceste regulamente — 
de uz general — (pentru a le spune 
astfel), calea ferată a mai elaborat — 
pentru uz intern — instrucțiuni, ca 
de exemplu : „Instrucția nr. 153 pen
tru primirea, manipularea mărfurilor 
transportate pe calea ferată", valabilă 
de Ia 1 iulie 1965, „Instrucția nr.167/75/ 
1966 pentru efectuarea expedițiilor și 
manipulărilor de mărfuri de stațiile 
C.F.R.”, valabilă de la 1 IX 1966, „In
strucția nr. 156 pentru prevenirea și 
tratarea neajunsurilor de ordin co
mercial în manipularea transporturi
lor pe calea ferată, valabilă de la 
1 VII 1967 etc.

în raporturile cu terții — expedi
tori, destinatari etc. — se aplică nu
mai regulamentele, instrucțiile fiind 
de ordin intern, se aplică numai per
sonalului muncitor al căii ferate.

Astfel Instrucția nr. 156 prevede 
la art. 5 și urm. modul de constatare 
a lipsurilor și documentele care se 
întocmesc. La anexa I se dă și for
mularul de întocmire a „înștiințării de 
lipsă".

Menționăm că acest formular este 
folosit și în transporturile internațio
nale, figurînd la Anexa 20 la P.I.M. 
(Prescripții internaționale pentru măr
furi) și Anexa IX la P.I.V. (Prescrip
ții comune de executare pentru trans
portul călătorilor și bagajelor în tra
ficul internațional).

„Raportul de eveniment” este pre
văzut de art. 14 din Instrucția nr. 3 
pentru prevenirea și tratarea eveni
mentelor de cale ferată. El se întoc

mește de către personalul muncitor 
al căii ferate pentru a raporta supe
riorilor orice eveniment survenit (de 
siguranța circulației, comercial etc.).

în caz de constatare a unei lipse 
se completează un raport de eveni
ment de către aceia care mînuiesc 
vagoanele — evident dacă au con
statat acest eveniment — și „înștiin
țare de lipsă" de către magazioner.

Documentul care este opozabil atît 
căii ferate, cît și furnizorului-ex- 
peditor, sau destina tarului-benefi- 
ciar, este numai „Procesul verbal de 
constatare” încheiat în conformitate 
cu prevederile art. 36 din Regulamen
tul aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959 
și al celorlalte prevederi din cele 
două regulamente mai sus menționate. 
Desigur și Instrucția de serviciu nr. 
156 reglementează modul de întocmi
re al procesului verbal de constatare, 
care cuprinde și modelul lui, dar 
pentru uz intern.

Este de remarcat deci că atît „ra
portul de eveniment" cit și „înștiin
țarea de lipsă” se întocmesc numai 
în cazul cînd lipsa a fost depistată 
de un organ al căii ferate. în cazul 
cînd lipsa a fost depistată de desti
natar nu se întocmesc aceste docu
mente, ci se anunță de către destina
tar verbal, telefonic sau în scris șe
ful stației sau înlocuitorul acestuia 
pentru a se prezenta la constatare și 
a se încheia procesul verbal de con
statare.

în transporturile locale (interne) 
lipsa cărăușului, care a fost convocat 
dar nu s-a prezentat, poate fi supli
nită de delegații menționați la art. 
70 din Regulamentul aprobat prin 
H.C.M. nr. 941/1959.

în transporturile internaționale acest 
lucru nu este admis, procesul verbal 
neîncheiat cu cărăușul neavînd vala
bilitate la extern. Din acest motiv 
este absolut necesar ca în aceste ca
zuri invitarea cărăușului să se facă 
numai în scris. în asemenea situație, 
dâcă cărăușul nu se prezintă, Arbi
trajul de Stat îl consideră responsa
bil și îl obligă la plata daunelor pen
tru lipsă de prezentare.

ASIGURĂRI

SARCINILE ORGANIZAȚIILOR 
SOCIALISTE ÎN LEGĂTURĂ 

CU STABILIREA ȘI PLATA 
PRIMELOR LA ASIGURAREA 

PRIN EFECTUL LEGII
DE RĂSPUNDERE CIVILA AUTO

Prin „Decretul nr. 471/1971 cu pri
vire la asigurările de stat", devenit 
Legea nr. 19/1972, s-a introdus asi
gurarea prin efectul legii de răspun
dere civilă pentru pagubele produse 
prin accidente de autovehicule. în ca
drul acestui Decret, la titlul II, capi
tolul III, se stabilesc deținătorii de 
autovehicule ce intră sub incidența 
asigurării, cazurile în care se acordă 
despăgubiri, cuantumul primelor de 
asigurare și termenele de plată a aces
tora, precum și principiile care se a- 
pl-ică la stabilirea despăgubirilor.

Prin „H.C.M. nr. 1715/1971 pentru 
stabilirea unor măsuri în executarea 
Decretului nr. 471/1971 cu privire la 
asigurările de stat” s-a reglementat 
procedura de stabilire și de încasare 
a primelor de asigurare, precum și 
celelalte norme de executare a dis
pozițiilor privind asigurarea prin e- 
fectul legii de răspundere civilă pen
tru pagubele produse prin accidente 
de autovehicule. în acest sens arătăm 
că potrivit dispozițiilor art. 10, alinea
tul 2, din această hotărîre, la asigu
rarea prin efectul legii de răspundere 
civilă auto, organizațiile socialiste care 
dețin autovehicule înmatriculate în 
Republica Socialistă România, ce sînt 
folosite pe teritoriul țării, au obliga
ția să stabilească, potrivit tarifului, 
primele de asigurare și majorările da
torate și să le plătească Administrației 
Asigurărilor de Stat.

în aplicarea acestor dispoziții au 
fost emise „Instrucțiunile nr. 7/1976 
ale ministrului finanțelor, pentru exe
cutarea de către organizațiile socia
liste a unor sarcini ce le revin, po
trivit legii, cu privire la asigurările 
de stat".

în cele ce urmează se vor arăta 
obligațiile ce revin organizațiilor so
cialiste, în legătură cu stabilirea și 
plata primelor la asigurarea prin e- 
fectul legii de răspundere civilă auto, 
ce trebuie cunoscute de organizațiile 
socialiste deținătoare de autovehicule.

Fiecare organizație socialistă (organ 
sau organizație de stat, instituție sau 
întreprindere de stat, organizație co
operatistă, obștească, profesională, 
culturală, sportivă, asociație etc.) își 
stabilește primele de asigurare precum 
și, dacă este cazul, majorările de în- 
tîrziere, ce datorează pentru autove
hiculele pe care le deține, și le plă
tește sucursalei ADAS, în a cărei rază 
își are sediul și sînt înmatriculate au
tovehiculele.LUCIAN THEODORU



Organizația socialistă deținătoare de 
autovehicule obligată la plata prime
lor de asigurare este cea înscrisă în 
certificatul de înmatriculare, în auto
rizația de circulație provizorie sau în 
autorizația de circulație de garaj.

Primele de asigurare se plătesc pen
tru toate autovehiculele cu o capa
citate cilindrică mai mare de 69 cm3, 
înmatriculate la inspectoratele miliției 
județene, respectiv al municipiului 
București, precum și pentru toate tro
leibuzele înmatriculate la întreprin
derile de transport care le dețin, po
trivit „Decretului nr. 328/1966 privind 
circulația pe drumurile publice”, re
publicat în baza Decretului nr. 128/1970.

Primele de asigurare se datorează 
de la 1 ianuarie a anului înmatricu
lării autovehiculelor pînă la 31 de
cembrie a anului" radierii acestora.

Primele de asigurare anuale sînt 
următoarele :

— 175 Iei pentru fiecare autoturism, 
autostațion, autobuz, autocar, micro
buz, autocamion, autofurgon, autodu
bă, autobasculantă, autocisternă, auto- 
camionetă, autofurgonetă, autotractor 
rutier, autoizotermă, autofrigorific, au- 
tospecial (autovehicul pentru gospo
dăria comunală sau pentru stingerea 
incendiilor, autosanitară, autodepana- 
toare, autovehicul cu instalație de 
radioficare, caravană cinematografică, 
autoatelier, automacara și altele ase
mănătoare), troleibuz și alte autove
hicule, cu sau fără remorci ;

— 40 lei pentru fiecare motociclu 
cu o capacitate cilindrică mai mare 
de 69 cm3 motocicletă, scuter, moto- 
tricicletă și altele asemănătoare), cu 
sau fără ataș.

Primele de asigurare de mai sus se 
plătesc anual, pînă la sfîrșitul lunii 
martie a fiecărui an, pentru anul în 
curs, atît pentru fiecare autovehicul 
care există înmatriculat la 1 ianuarie 
cît și pentru fiecare autovehicul care 
se înmatriculează de la 1 ianuarie 
pînă la 31 martie.

Pentru autovehiculele înmatriculate 
începînd cu 1 aprilie pînă la 31 de
cembrie a fiecărui an, primele de a- 
sigurare de mai sus se plătesc în cel 
mult 15 zile de la data înmatriculării.

Primele de asigurare se plătesc nu
mai pentru autovehicule. Pentru re
morci, semiremorci și atașe nu se plă
tesc prime de asigurare.

Primele de asigurare se plătesc și 
pentru fiecare autorizație de circu
lație de garaj.

Pentru autovehiculele care se ra
diază din evidența circulației, primele 
de asigurare nu se mai plătesc în
cepînd cu anul următor celui în care 
s-a făcut radierea.

Pentru autovehiculele care în ace
lași an se radiază de către un deți
nător și se înmatriculează de către 
un alt deținător, primele de asigurare 

pentru tot anul respectiv se plătesc 
separat de fiecare deținător. în cazul 
unor autovehicule care se radiază și se 
înmatriculează de același deținător, nu 
se plătesc din nou prime de asigurare 
pe același an.

Prin deținător, în sensul celor de 
mai sus, se înțelege organizația so
cialistă cu personalitate juridică pro
prie. Formează aceeași persoană juri
dică (același deținător) unitățile ace
leiași organizații și care unități, fie
care în parte, nu au personalitate ju
ridică proprie.

Prin înmatricularea unui autovehi
cul în Republica Socialistă România 
se înțelege atît înmatricularea făcută 
în baza certificatului de înmatricu
lare cît și cea făcută în baza autori
zației de circulație provizorie. în ca
zul în care înainte de certificatul de 
înmatriculare s-a eliberat autorizația 
de circulație provizorie, se consideră 
ca dată a înmatriculării data emiterii 
autorizației de circulație provizorie.

Plata primelor de asigurare și a 
majorărilor de întîrziere aferente se 
face în contul bancar al sucursalei 
ADAS, menționîndu-se pe versoul dis
poziției de plată suma majorărilor de 
întîrziere plătite, precum și numărul 
autovehiculelor pentru care s-au plă
tit primele de asigurare, grupate ast
fel :
„....autovehicule (altele decît motoci-
cluri)
....motocicluri
....autorizații de circulație de garaj”.

Pentru autovehiculele nou intrate în 
parc și neînmatriculate încă la or
ganele de miliție pe versoul dispoziției 
de plată a primelor de asigurare sau 
într-o specificație anexă — care se 
prezintă organelor de miliție odată cu 
celelalte acte necesare pentru înma
triculare — se vor menționa seriile 
de motor ale autovehiculelor respec
tive.

Pentru neplata în termen a prime
lor, asigurații plătesc, pentru fiecare 
lună sau fracțiune de lună de întîr
ziere, o majorare de 1%. Majorările 
astfel calculate nu pot fi mai mici 
de 10 lei, indiferent de cuantumul 
primei de plată și nici mai mari ca 
prima exigibilă, dacă acestea depășesc 
10 lei.

Majorările de întîrziere se calcu
lează începînd cu prima zi după ex
pirarea termenului de plată și pînă 
în ziua plății efective a primei. La 
calcularea majorărilor de întîrziere, 
fracțiunea de lună se consideră drept 
lună întreagă. Luna se consideră în
cepînd cu data care urmează termenu
lui de plată, pînă la data corespunză
toare a lunii următoare (exclusiv).

Dacă termenul de plată cade într-o 
zi de repaus legal, majorările de în
tîrziere se calculează începînd cu 
ziua următoare celei de repaus.

Majorările de întîrziere se calculea
ză și se plătesc de fiecare organizație 
socialistă plătitoare odată cu primele 
de asigurare neplătite în termen.

Potrivit dispozițiilor art. 6, pct. 13; 
din H.C.M. nr. 68/1970, neplata la ter
men a primelor de asigurare de că
tre organizațiile socialiste constituie 
și contravenție, pentru care se aplică 
amenzile prevăzute la art 7, lit. b, din 
aceeași hotărîre, personalului organi
zațiilor socialiste, precum și membri
lor cooperativelor sau ai altor orga
nizații obștești, care au săvîrșit ase
menea fapte.

Pentru autovehiculele care au fost 
omise, primele de asigurare se sta
bilesc și se plătesc pentru tot tirppul 
cît acestea au fost omise, însă pe cel 
mult doi ani în urmă, în afară de 
anul în curs ; revizuirea primelor sta
bilite se admite pe aceeași perioadă. 
Primele sau diferențele de primă sta
bilite retroactiv se plătesc în două ra
te egale, prima rată în termen de 30 
zile și a doua în termen de 60 zile 
de la data constatării situației de 
fapt.

Primele de asigurare de plată su
plimentare pe anul în curs se plătesc 
pînă la sfîrșitul lunii martie. Dacă 
acest termen a expirat, primele de 
asigurare suplimentare pentru anul 
în curs se plătesc în același fel ca și 
primele de plată suplimentare pentru 
anii anteriori.

Pentru neplata în termen a prime
lor de asigurare suplimentare, majo
rările de întîrziere se calculează de 
la expirarea termenelor de plată 
stabilite așa cum se arată mai sus.

Primele de asigurare sau majorările 
de întîrziere plătite în plus se resti
tuie, pe baza justificării organizației 
socialiste plătitoare, de sucursalele 
ADAS, în termen de 30 de zile de la 
data cererii restituirii plusului.

Organele ADAS au dreptul să ve
rifice legalitatea stabilirii și plății de 
către organizațiile socialiste a prime
lor de asigurare și a majorărilor a- 
ferente, să introducă la bancă dis
poziții de încasare pentru sumele ne
plătite la termen și să aplice, în caz 
de contravenție, amenzile prevăzute 
de H.C.M. nr. 68/1970.

Potrivit prevederilor cap. I, lit. D, 
din instrucțiunile nr. 7/1976 ale mi
nistrului finanțelor, organele de con
trol financiar intern au obligația de 
a verifica, potrivit dispozițiilor lega
le în vigoare, legalitatea stabilirii și 
plății de către organizațiile socialiste 
a primelor de asigurare și a majoră
rilor aferente.

Mircea POPESCU
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A GOSPODĂRIEI DUMNEAVOASTRĂ

de „ASIGURAREA FACULTATIVA COMPLEXA A 
GOSPODĂRIILOR".

Aceasta este de fapt o asigurare combinată, 
întrucit in unul și același contract se cuprind :

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

ciliul asiguratului;
— asigurarea de răspundere civilă legală.

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

dărie (un incendiu, o inundație, o ploaie toren
țială, o furtună, o alunecare de teren și multe 
altele), și 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

1. ASIGURAREA BUNURILOR DIN GOSPODĂRIE

I n această asigurare sint cuprinse aproa
pe toate bunurile existente într-o gospo
dărie : mobilier, obiecte casnice, îmbră

căminte, covoare, aparate de radio, televizoare, 
mațini de cusut, frigidere, sobe de orice fel, 
produse agricole, viticole, pomicole, produse 
animaliere și alimente, combustibil, materiale de 
construcții și multe altele.

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

Administrația Asigurărilor de Stat plătește 
despăgubiri in 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.

■.

2. ASIGURAREA DE ACCIDENTE

Aria de protecție a acestei asigurări este 
largă. Sint 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-

resc împreună cu asiguratul. Sint 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. a

3. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ LEGALĂ

In această asigurare sint 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, in 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 numa 
2 lei pe an pentru fiecare 1000 de lei din suma 
asigurată stabilită la cererea asiguratului pen
tru bunurile din gospodărie.

De exemplu, pentru asigurarea unor bunuri 
din gospodărie în valoare de 10 000 de lei se 
plătește o primă de asigurare de 20 de lei pe 
an, iar pentru asigurarea unor bunuri în va
loare de 250 000 de lei se plătește o primă de 
asigurare de 50 de lei pe an.

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


