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RĂSPUNDEREA MATERIALA
PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR

Legea nr. 7/1977 consacră un ca
pitol distinct răspunderii ma
teriale pe'ntru încălcarea norme

lor privind calitatea produselor și servi
ciilor. Analiza dispozițiilor legale privitoa
re la răspunderea materială, cuprinsă în 
capitolul al Vl-lea al Legii nr. 7/1977, 
impune unele reflecții asupra întinderii 
răspunderii materiale și asupra raportu
lui dintre răspunderea materială regle
mentată prin acest act normativ și răs
punderea materială consacrată in Codul 
muncii. Chiar de la început trebuie să 
remarcăm faptul că legea reglementează 
atît răspunderea materială pentru încăl
carea normelor privind calitatea produse
lor și serviciilor cit șl răspunderea ma
terială pentru provocarea de rebuturi.

Principiul răspunderii materiale pentru 
încălcarea normelor privind calitatea 
produselor și serviciilor este consacrat în 
art. 65 al Legii nr. 7/1977. Potrivit acestui 
text, „Personalul unităților socialiste răs
punde material, potrivit legii, pentru orice 
pagubă provocată ea urmare a livrării 

sau recepționării de produs^ cu deficien
țe de calitate". Din modul de redactare a 
acestei dispoziții legale se desprinde con
cluzia că răspunderea materială este an
gajată și se stabilește în condițiile Codului 
muncii ; trimiterea pe care textul citat o 
face la lege trebuie înțeleasă ca fiind 
făcută la Codul muncii. Ca urmare, sub 
aspectul întinderii răspunderii materiale 
despăgubirea cuprinde numai paguba 
efectivă, nu și beneficiul nerealizat de 
către unitate.

Ca o derogare de la dreptul comun ai 
răspunderii materiale, legea institui» răs
punderea solidară a șefului compartimen
tului de control tehnic al calității și a di
rectorului unității, pentru orice pagubă 
produsă ca urmare a livrării de produse 
sau a executării de lucrări cu deficiențe 
de calitate (art. 66). Este necesar să 
precizăm că răspunderea materială ur
mează a fi angajată în situațiile analiza
te mai sus numai dacă sînt întrunite con
dițiile generale ale acestei forme a răs
punderii juridice.

O precizare aparte se impune în ceea 
ce privește condiția vinovăției, deoarece in 
art. 65 și 66 ale Legii nr. 7/1977 nu se 
face referire la această condiție. Această 
împrejurare nu ar îndreptăți, însă, după 
opinia noastră, susținerea că în aceste 
cazuri ne-am afla în prezența unei răs
punderi obiective. Răspunderea materială 
rămîne și în această materie o răspun
dere subiectivă. Ea urmează a fi anga
jată indiferent de formele vinovăției sau 
de gradele culpei. In consecință, atît stub 
aspectul întinderii răspunderii, cit și sub 
aspectul condițiilor în care răspunderea 
materială urmează a fi angajată, normele 
înscrise în legea nr. 7/1977 se comple
tează cu dispozițiile Codului munciil

Cît privește răspunderea materială 
pentru provocarea de rebuturi, art. 68 din 
Legea nr. IMTl dispune că : „Persoa
nele încadrate în muncă răspund, în con
dițiile prezentei legi, pentru pagubele 
cauzate de încălcarea, din vina lor, a 
normelor de calitate, prin provocarea de 
rebuturi definitive sau parțiole ori de 
produse declasate", in concretizarea aces
tei dispoziții de principiu Legea nr. 7/1977 
instituie răspunderea materială a perso
nalului unităților socialiste pentru provo
carea de rebuturi. Astfel, potrivit art. 71 
din legea menționată, conducătorii uni
tăților economice, personalul din com
partimentele de concepție, personalul de 



execuție ți personajul cu atribuții de con
trol ol calității răspund material integral 
pentru pagubele cauzate din vina lor, 
prin provocarea de rebuturi sau produse 
declasate.

Răspunderea materiala a acestor cate
gorii de persoane urmează a se stabili 
numai dacă pagubele cauzate prin fapta 
lor sînt urmarea încălcării atribuțiilor ce 
le revin potrivit legii ți regulamentului de 
organizare ți funcționare a unității. In 
situațiile precizate de art. 71 din Legea 
nr. 7/1977 răspunderea materială nu are 
un caracter solidar, fiecare persoană ur- 
mînd a răspunde pentru fapta sa proprie.

Legea aduce precizări importante ți în 
ceea ce privețte răspunderea materială 
a muncitorilor pentru provocarea de re
buturi. in atest sens art. 73 statuează că : 
„Muncitorii răspund material integral pen
tru pagubele cauzate din vina lor prin 
provocarea de rebuturi sau produse de
clasate peste limitele maxime admisibile".

Cu pivire la răspunderea în cazul pro
vocării de rebuturi remarcăm faptul că 
atît art. 71 cît ți art. 73 din Legea nr. 
IMT) precizează că răspunderea mate
rială este integrală. Această formulare a 
legii ridică problema de a stabili ce se 
înțelege prin răspundere materială inte
grală. Rezolvarea acestei probleme este 
de un real Interes, cu atît mai mult cu 
cît observăm că atunci cînd legiuitorul se 
referă la răspunderea materială pentru 
pagubele cauzate prin livrarea sau recep- 
ționarea de produse cu deficiențe de ca
litate se limitează să ne indice că ne 
aflăm In prezența unei răspunderi mate
riale fără a se adăuga că aceasta ar 
avea un caracter Integral. După opinia 
noastră este vorba numai de o redactare 
diferită a textelor din Legea nr. 7/1977 
care reglementează răspunderea materia
lă. In realitate, ți într-un caz șl în celă
lalt, răspunderea materială este integrală 
în sensul dreptului muncii.

In mod legitim se ridică problema daca 
există vreo deosebire între răspunderea 
materială integrală, la care se referă Le
gea nr. 7/1977 și răspunderea materială 
consacrată în Codul muncii.

Problema la care înțelegem să ne re
ferim în continuare vizează, desigur, în
tinderea răspunderii materiale. Dacă Le
gea nr. 7/1977 se referă la răspunderea 
materială integrală, Codul muncii nu uti
lizează o astfel de formulare. Cu toate 
acestea, în concepția actualului Cad al 
muncii, care nu mai păstrează răspunde
rea materială limitată, răspunderea ma
terială a persoanelor încadrate în muncă 
trebuie caracterizată ca o răspundere 
integrală, adică ca o răspundere cu ca
racter patrimonial care nu mai este pla
fonată la cîțtlgul realizat din muncă de 

către o persoană într-un anumit interval 
de timp.

Caracterizarea acestei forme de răs
pundere juridică ca o răspundere inte
grală nu ne poate conduce la acreditarea 
punctului de vedere potrivit căruia răs
punderea materială ar constitui o varie
tate a răspunderii civile contractuale. In 
literatura noastră de specialitate răspun
derea materială a fost considerată de ma
joritatea autorilor ca o răspundere spe
cială de drept al muncii, invocîndu-se 
argumente convingătoare în sprijinul 
acestei opinii, fapt pentru care nu apre
ciem necesar să insistăm asupra acestei 
probleme. Ceea ce ni se pare însă, impor
tant a fi subliniat cu acest prilej este fap
tul că noțiunea de răspundere materială 
integrală trebuie privită într-un sens pro
priu dreptului muncii, sens care este di
ferit de răspunderea contractuală (inte
grală) din dreptul civil.

Cu alte cuvinte, sub aspectul întinderii 
sale, răspunderea materială urmărește nu
mai acoperirea pagubei efective nu și a 
beneficiului nerealizat de către unitate. 
In acest sens, în dreptul muncii răspun
derea materială este integrală, ea nefiind 
plafonată la cîțtigul realizat de autorul 
faptei într-un anumit interval de timp. 
Așa fiind, la răspunderea materială inte
grală în sensul Legii nr. 7/1977 conside
răm că și în acest caz răspunderea ma
terială are aceeași întindere ca și In 
dreptul comun, cu deosebirea că despă
gubirea privețte paguba efectivă nu și 
beneficiul nerealizat de către unitate. 
Temeinicia acestei concluzii poate fi pusă 
în evidență și prin prevederile art. 76 al. 
3 din legea nr. 7/1977. Potrivit acestui 
text, în cazul în care prejudiciul este re
zultatul unei infracțiuni evaluarea pagubei 
se va face adăugîndu-se la suma stabi
lită potrivit dispozițiilor acestei legi (art. 
75) și foloasele nerealizate de unitate. 
Per a contrario, în cazul în care preju
diciul nu este rezultatul unei infracțiuni, la 
stabilirea prejudiciului nu se va ține sea
ma de foloasele nerealizate.

In legătură cu răspunderea materială 
pentru provocarea de rebuturi legea mai 
reglementează, în concordanță cu preve
derile art. 105 din Codul muncii, și ipo
teza în care rebutul sau produsul decla
sat este rezultatul unei fapte comune, 
intr-o astfel de împrejurare art. 74 din 
legea nr. 7/1977 stabilește principiul po
trivit căruia răspunderea fiecărei persoa
ne se va stabili „...ținindu-se seama de 
măsura în care a contribuit la provocarea 
pagubei".

Aceasta înseamnă că răspunderea fie
cărei persoane urmează a se stabili în 
funcție de gradul de vinovăție aj aceste

ia. Dacă răspunderea materială nu se 
poate stabili pe baza acestui criteriu prin
cipal (al gradului de vinovăție), atunci 
partea din valoarea totală a pagubei de 
care urmează să răspundă fiecare persoa
nă se va stabili proporțional cu retribuția 
tarifară de încadrare a acesteia de la 
data constatării pagubei.

Legea calității produselor și serviciilor 
conține și unele reglementări derogatorii 
de la dreptul comun, reglementări care 
au menirea de a contribui la întărirea spi
ritului de disciplină, la respectarea rigu
roasă a proceselor teh'noiogice, la ridi
carea continuă a calității produselor și 
serviciilor. In continuare, vom evidenția cî- 
teva aspecte derogatorii de la dreptul co
mun al răspunderii materiale, fără preten
ția de a epuiza problematica complexă a 
răspunderii instituite de Legea nr. 7/1977.

In acest sens, ne referim la art. 72 al 
Legii nr. 7/1977, care precizează că mun
citorii care prin nerespectarea disciplinei 
de producție sau tehnologie au provocat, 
din vina lor, rebuturi sau produse decla
sate nu vor fi retribuiți pentru munca 
prestată la operația care a determinat 
rebutul sau produsul declasat, chiar dacă 
acesta se încadrează în limitele maxi
me, admisibile, de pierderi tehnologice.

in ipoteza în care pierderile tehnologice 
depășesc limitele maxime admisibile pe 
lingă faptul că personalul muncitor nu va 
fi retribuit pentru operațiile respective va 
fi angajată și răspunderea materială a 
acestuia.

De asemenea, apreciem că se impune o 
precizare cu privire la cauza de neres- 
ponsabilitate prevăzută în art. 70 și 72 din 
Legea nr. 7/1977, în sensul că aceasta vi
zează numai răspunderea materială a 
muncitorilor care prin nerespectarea dis
ciplinei de producție sau tehnologice au 
provocat rebuturi sau produse declasate 
(art. 73). Dimpotrivă conducătorii unită
ților economice, personalul din comparti
mentul de concepție, personalul de exe
cuție și personalul cu atribuții de control 
al calității răspund material pentru provo
carea de rebuturi, din vina lor, fără a 
putea fi exonerați de răspundere pentru 
considerentul că rebuturile sau produsele 
declasate s-ar încadra în limitele admisi
bile de pierderi tehnologice (art. 71).

Această concluzie este firească avînd 
în vedere atribuțiile acestui personal, care 
impun, în esență, respectarea cu strictețe 
a disciplinei tehnologice, eliminarea tu
turor cauzelor care pot genera abateri de 
la normele de calitate a produselor și 
serviciilor.

dr. loan LEȘ



financiar

CONTROLUL GESTIUNILOR
DE VALORI BĂNEȘTI

r Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 
20911976 s-a aprobat Regulamentul 
operațiilor de casă ale unităților socia
liste, abrogîndu-se expres H.C.M. nr. 
858/1957, care nu mai corespundea ac
tualei etape de dezvoltare a economiei 
noastre. Activitatea privind operațiile 
de casă a primit o reglementare în 
concordanță cu volumul sporit de în
casări și plăți efectuate în numerar 
și în mijloace de plată străine.

Prin actul normativ citat și prin 
Normele emise de guvernatorul Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România ți de preșdintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior (publicate 
în Buletinul oficial 1 nr. 105 din 6 
decembrie 1976) s-a adus o evidentă 
îmbunătățire a activităților de casie
rie, stabilind sarcini precise ți o mai 
riguroasă metodologie a plăților ți în
casărilor.

Dată fiind importanța deosebită a 
operațiilor de casă în cadrul general 
al activității unităților socialiste, prin 
actele normative mai sus-citate s-au 
conferit o serie de sarcini, competențe 
ți răspunderi conducătorului de uni
tate pe care le evidențiem ți le ana
lizăm mai jos.

• Cu privire la operațiile în nume
rar art. 5 din Regulament cuprinde o 
prevedere de principiu prin care se 
stabilește obligația ți răspunderea 
conducătorului de unitate socialistă 
pentru buna organizare ți desfășurare 
a activității de casierie, în vederea 
asigurării gospodăririi raționale a mij
loacelor bănești și apărării avutului 
obștesc în care scop:

— este obligat — în baza art. 6 — 
să ia măsurt pentru a înzestra casieria 
cu mijloace tehnice de pază ți de a- 
larmă, in funcție de importanța valo
rilor păstrate ;

— are obligația — conform aceleiași 
dispoziții legale — să asigure condi
țiile de păstrare a numerarului în 
cadrul unităților ;

— tot în baza art. 6 este obligat 
să asigure transportul numerarului la 
și de la bănci sau celelalte instituții 
de credit, conform dispozițiilor legale;

— potrivit art. 7, stabilește progra
mul de funcționare a casieriilor, ținînd 
seama atit de orele la care subunită
țile trebuie să depună sau să ridice 
numerarul, cit și de orele fixate pen
tru efectuarea vărsămintelor sau ridi
carea numerarului de la bănci sau ce
lelalte instituții de credit;

— face propuneri către unitatea ban
cară competentă cu privire la terme
nele de depunere a încasărilor la uni
tățile cu program prelungit sau cu vo
lum redus de încasări (art. 7) ;

— împuternicește orice persoană în
cadrată în unitate sau în subunitățile 

acesteia, care îndeplinește condițiile 
cerute de lege pentru a fi gestionar, 
de a exercita atribuțiile de casier, la 
unitățile socialiste care nu au funcția 
de casier prevăzută în statul de 
funcții (art. 2). Personalul cu atribu
ții de control financiar și contabili nu 
pot îndeplini atribuția de casier în 
baza împuternicirii conducătorului de 
unitate, fiind necesară aprobarea ex
presă a ministerelor, celorlalte organe 
centrale ori a comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București, după caz (art. 
2 alin, final);

— în cazul cînd casierul lipsește 
din orice cauză, iar operațiile de casă 
nu pot fi întrerupte, conducătorul 
unității își dă acordul ca operațiile să 
se efectueze de persoana desemnata 
de casier (art. 4 alin. 2);

— delegă o persoană ca să facă 
operațiile de casă, în cazul cînd casie
rul nu desemnează o persoană, ori 
cînd conducătorul nu este de acord cu 
desemnarea făcută de casier (art. 4 
alin. 3);

— este obligat a anunța de îndată 
organele de miliție în cazul în care 
casierul îi comunică că a avut loc o 
deteriorare a încuietorilor sau a si- 
gilului (art. 45 alin. 2). Această obli
gație subsistă și în cazul în care con
ducătorul însuși constată urme de vio
lare la casierie;

— împuternicește persoana care să 
facă verificarea inopinată a casieriei, 
operație ce se efectuează cel puțin o 
dată pe lună (art. 46 alin. 1 și 2). îm
puternicirea de mai sus nu este obli
gatorie în toate cazurile, deoarece con
trolul inopinat al casieriei se poate 
face ți de conducătorul compartimen
tului financiar-contabil sau de înlo
cuitorul acestuia ;

— în baza art. 38 alin. 2 din Regu
lament, conducătorul de unitate, pe 
baza propunerii făcute de conducăto
rul compartimentului financiar-conta
bil, va stabili că nu este cazul să se 
aplice penalizări de întîrziere în cazul 
în care decontarea avansurilor primite 
în numerar nu s-a făcut în termenul 
prevăzut de lege din cauze cum sînt 
suspendarea circulației mijlocului de 
transport, îmbolnăvirea titularului de 
avans sau alte asemenea cazuri. In 
general, orice caz fortuit sau orice îm
prejurare ce constituie forță majoră 
va fi avută în vedere de conducă
torul de unitate spre a dispune că 
nu este cazul de aplicare a penalită
ților.

• Cu privire la operațiile cu mijloa
ce de plată străine. In Normele mai 
sus citate sint stabilite în mod expres 
anumite atribuții ale conducătorului 

de unitate în legătură cu operațiile 
efectuate cu mijloace de plată străine 
de unitățile socialiste autorizate. In 
cele ce urmează evidențiem și anali
zăm aceste atribuții;

— în conformitate cu prevederea 
cuprinsă la pct. 1 alin, penultim, din 
Norme, conducătorul are obligația și 
competența exclusivă de a împuternici 
o persoană din unitate ca să efectueze 
operații de casă cu mijloace de plată 
străine. Deoarece potrivit alin, final 
pct. 1 din Norme, persoana în cauză 
primește calitatea de casier, trebuie să 
îndeplinească toate condițiile prevă
zute de Legea nr. 22/1969 pentru func
țiile de gestiune ;

— tot conducătorul unității are obli
gația și atribuția exclusivă de a îm
puternici o altă persoană să îndepli
nească funcția de casier la casieria 
valutară, în cazul în care casierul 
unității nu poate efectua și operațiile 
de casă cu mijloace de plată străine, 
cu condiția ca cel în cauză să înde
plinească cerințele Legii nr. 22/1969 
pentru a fi gestionar (pct. 5 din 
Norme);

— în conformitate cu pct. 6 din Nor
me, conducătorii unităților socialiste 
autorizate răspund de buna organizare 
și desfășurare a activității de casierie 
cu mijloace de plată străine fiind 
obligați să ia măsuri pentru a asigura 
înzestrarea casieriei cu tezaur, case de 
fier sau dulapuri metalice și cu mij
loace tehnice de pază și de alarmă, 
în funcție de importanța valorilor păs
trate.

Termenul de depunere a mijloacelor 
de plată străine la casieria valutară 
de către toate subdiviziunile organiza
torice ale unității și de către casieria 
valutară la bancă se specifică într-un 
proces verbal încheiat între banca ce 
deservește unitatea și aceasta din 
urmă, reprezentată prin conducătorul 
său. Conducătorul poate împuternici 
însă în acest scop o altă persoană, în 
baza art. 5 lit. g din Legea nr. 11/1971 
(pct. 8 alin. 2).

Tot conducătorul unității, în baza 
pct. 18 lit. a din Norme, stabilește de 
comun acord cu banca limita pînă la 
care se pot acorda avansuri în mij
loace de plată străine persoanelor în
cadrate în unitate pentru efectuarea 
operațiilor de schimb valutare.

Plățile și eliberările de mijloace de 
plată străine făcîndu-se — în afara 
unor excepții — pe bază de documen
te vizate pentru controlul preventiv 
și aprobate de persoanele competerfle, 
conducătorul unității are și atribuțiile 
prevăzute de Legea nr. 9/1974 (repu
blicată în 1977) privind controlul fi
nanciar preventiv.

In conformitate cu pct. 25 din Nor
me, coroborat cu art. 107 din Codul 
muncii, conducătorul unității are ca
litatea ți obligația de a recupera — pe 
calea unei decizii de imputare — 
de la persoanele vinovate penalizările 
aplicate de bancă unității socialista 
autorizate.

C. JORNESCU



contract economic

INSTRUMENT DE PLANIFICARE- 

DIRECȚII DE URMAT
Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire 

la perfecționarea conducerii și planificării economico-financiare stabilește cu 
deosebită claritate rolul contractelor economice în amplul proces de adincire 
al autoconducerii și autogestionării al unităților economice, liniile directoare 
fiind :

6 studierea temeinică a pieței interne și externe și încheierea din timp 
a contractelor potrivit nevoilor concrete ale economiei;

• contractele economice urmează a fi încheiate concomitent cu elabo
rarea lucrărilor de plan, de așa natură incit ca „în momentul aprobării, planu
rile să aibă la bază contracte ferme, practic integral pentru consumul intern; 
de asemenea, producția. de export și importurile necesare trebuie să' fie funda
mentate pe contracte ferme, contracte-cadru, comenzi sau convenții care să asi
gure certitudinea aprovizionării și desfacerii" ;

• încheierea contractelor economice pentru o perioadă de cinci ani, în 
conformitate cu destinațiile din balanțele pe produse, ale căror prevederi vor 
„putea fi adaptate și detaliate prin planurile anuale” ;

• interzicerea introducerii în fabricație de produse „care nu au certi
tudinea desfacerii prin contracte sau comenzi ferme".

Transpunerea în viață a comandamentelor majore arătate mai sus, ridică 
o problemă de maximă actualitate : corespunde cadrul legislativ actual al con
tractelor economice noilor orientări privind raporturile juridice care urmează 
să se încheie între unitățile furnizatoare și cele beneficiare ?

Pentru a contribui la formularea unui răspuns desprins din practica între
prinderilor, Institutul de economie socialistă împreună cu Revista economică 
a organizat, cu concursul Comitetului județean și municipal de partid—Sibiu, o 
dezbatere la care au participat specialiști din unitățile economice și de la 
Facultatea de drept economic—Sibiu.

Prezentăm în continuare sinteza multiplelor probleme care au făcut 
obiectul dezbaterilor.

instrument de planificare — 

in ce condifii ?
la cuvântarea la Plenara Comitetu

lui Central al Partidului Comunist 
Român din 22—83 martie 1978 secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeacu, a subliniat: „A- 
vem în vedere ca planul fiecărei uni
tăți de producție să se bazeze pe con
tracte de desfacere, atft în țară, cît și 
S străinătate, pe realizarea produse-

r fizice solicitate atît de beneficiarii 
interni, cit și de cei din exterior. In 
viitor nici o unitate economică nu va 
mai putea produce dacă nu are asigu
rată desfacerea in străinătate sau în 
țară. Trebuie să punem capăt cu ho- 
tărîre situației în care se găsesc unele 
întreprinderi care, deși nu au con
tracte, nu știu cui vor livra, produc, 
țin marfa în stocuri și cer la sfîrșitul 
anului să livreze oricum pentru a-și 
putea continua activitatea".

Attt din Hot&rîre, cît și din textul 
citat rezultă cu claritate principiul 
fundamental potrivit căruia la baza pla
nului trebuie să stea contracte ferme, 
încheiate încă din faza elaborării lucră
rilor de plan, contracte care să ex

prime necesarul real de consum in
tern și desfacerea asigurată la export 

In cadrul dezbaterilor care au avut 
loc s-a subliniat justețea acestor teze, 
a căror transpunere în viață depinde 
însă în mare măsură de centralele 
industriale și de ministerele economi
ce. într-adevăr, se Impune în condi
țiile unei autogestiuni, ca coordona
torii de balanțe să conlucreze cu uni
tățile direct productive pentru a sta
bili, în faza de elaborare a planurilor, 
nivelurile și beneficiarii potențiali și 
numai după încheierea contractelor — 
premisă esențială care confirmă că 
prevederile din proiectele de balanțe 
sînt realiste — să se treacă la defini
tivarea lor. Pentru perfectarea con
tractelor în aceste condiții este nece
sară însă modificarea corespunzătoare 
a legislației. Este bine cunoscut că 
potrivit art. 5 din Legea nr. 71/1969 
contractele nu pot fi încheiate decît 
după primirea repartițiilor care se a- 
probă odată cu planurile cincinale și 
anuale.

Evident, va trebui, în aceste condi
ții, ca practica curentă de modificare, 
uneori chiar repetată, a balanțelor 
anuale să înceteze. Ce valoare are un 
contract economia care, după pregăti
rea producției sau pe parcursul exe

cutării ei, este parțial anulat prin e- 
fectul unor repartiții modificatoare a 
sarcinilor de desfacere ? Așa cum s-a 
subliniat, asemenea practici nu pot a- 
vea decît consecințe negative: ma
teria primă rămîne în stoc, beneficia
rii nu sînt aprovizionați la nivelul 
scontat (prevăzut în contractul în
cheiat), realizarea indicatorilor de 
plan periclitată etc. („Flamura Ro
șie", I.C.R.T.I., „Steaua Roșie", „Pro
gresul” Orlat).

Ar fi nereaiist să susținem că în 
viitor nu vor fi situații ce vor im
pune adaptarea planului pe parcursul 
executării lui; totul este însă ca ase
menea operațiuni să se facă în strictă 
sincronizare a contractelor de aprovi
zionare de materii prime și cu cele de 
desfacere pentru a se evita, pe acea
stă cale, formarea de stocuri supra- 
normative. Cadrul legislativ al con
tractelor economice credem că va 
trebui Să cuprindă norme cu privire 
la modalitatea de adaptare a contrac
telor încheiate pentru produse finite 
care nu au la bază o repartiție, in 
cazurile în care contractele de aprovi
zionare cu materii prime încheiate pe 
bază de repartiție sint modificate. în 
prezent potrivit legislației modificarea 
contractelor care au la bază reparti
ții operează automat în funcție de 
prevederile repartițiilor modificatoare 
iar cele încheiate pentru produ
sele finite fără repartiție rămîn 
în vigoare și pe cale de consecință 
furnizorul, deși nu mai' are nicio vină 
pentru neprimirea materiilor prime 
dirijate, plătește penalizări beneficia
rilor săi.

Așadar, numai cele două situații 
prezentate pledează pentru perfecțio
narea legislației privind contractele e- 
conomice, perfecționare care va crea 
condițiile necesare ca acestea să de
vină veritabile instrumente de plani
ficare.

pledoarie 

pentru o conciliere 

eficientă și operativă
Potrivit legislației actuale neînțele

gerile dintre părțile unui contract e- 
conomic sînț supuse spre soluționare 
fie centralelor industriale, în cazul în 
care unitățile în litigiu fac parte din 
aceeași centrală, fie ministerelor sau 
altor organe centrale, potrivit preve
derilor art. 10 din Legea nr. 71/1969. 
Această prevedere a legii își are ra
țiunea în faptul că organele mențio
nate cunosc mai bine posibilitățile de 
rezolvare, fiind chemate să îmbine 
interesul general al sectorului pe care 
îl coordonează cu interesul propriu 
al părților în litigiu ; pentru ca so
luția dată să fie eficientă, nu este su
ficient să fie adoptate numai soluții 
judicioase din punct de vedere eco
nomic, ci trebuie ca hotărîrea să fia 



luată în termen cît mai scurt, fără de
pășirea celui legal de maximum 10 și 
respectiv 15 zile.

In cadrul dezbaterii au fost relevate 
nenumărate cazuri in care organele 
competente au tergiversat soluționa
rea divergențelor contractuale supuse 
judecății lor perioade de timp care 
nu rareori au depășit 4—6 luni. In 
aceste condiții, ce certitudine poate 
prezenta un contract privind o anu
mită perioadă de plan, să spunem de 
un an, cînd forurile competente nu 
s-au pronunțat asupra divergențelor 
nici în trimestrul I al anului respec
tiv ? Pe bună .dreptate au arătat unii 
participant la dezbatere că în condi
țiile în care contractul economic con
stituie un instrument de planificare, 
deci încheierea lor trebuie să precea
dă definitivarea planului unic de stat, 
este imperios necesar ca soluționarea 
divergențelor, să aibă loc în faza ela
borării lucrărilor de plan. (între
prinderea de prelucrarea lemnului, 
Fabrica de tricotaje, întreprinderea 
„Libertatea" etc.).

Nu ne îndoim că acest imperativ 
impus de viața de întreprindere își va 
găsi soluționarea corespunzătoare pe 
cale juridică.

Legat de soluționarea divergențelor 
precontractuale, în cadrul dezbaterii 
s-a relevat că soluțiile date de orga
nele administrative investite cu com
petența legală nu dau, în toate cazu
rile. soluții competente sub aspectul 
normelor de drept în materie și al 
finalității economice urmărită prin 
contracte economice, finalități care 
în viitor trebuie să fie în perfectă 
concordanță cu principiile autogestio- 
nării economice.

O cît de sumară analiză a unor a- 
semenea fenomene negative care au 
implicații asupra bunei desfășurări a 
producției unităților economice con
duce la concluzia că deși legislația în 
vigoare prevede sancțiuni pecuniare 
administrative, din lipsa unui . organ 
care să pună în aplicare prevederile 
legale, ele nu se aplică. Vorbitorii au 
arătat că nu cunosc nici o situație în 
care întîrzierile în soluționarea unor 
neînțelegeri precontractuale să fi fost 
sancționate.

Deși opiniile au fost împărțite, ma
joritatea participanților s-au pronun
țat pentru trecerea soluționării diver
gențelor în competența organului 
specializat — Arbitrajul de Stat. Cre
dem că asupra acestei probleme se 
impune a se reflecta.

Reamintim că această procedură a 
fost practicată ani de-a rîndul înainte 
de adoptarea Legii nr. 71/1969 ; dacă 
unele formalisme, legate de interven
țiile făcute de organele de arbitraj la 
forurile administrative competente au 
dus uneori la tergiversarea soluționă
rii. rareori hptărîrile date, care com
pletau de drept contractul economic, 
erau în afara normelor de drept. Este 
un argument în plus pentru teza pusă 
in discuție.

recepfie 

sau auforecepfie ?

Legea contractelor economice nr. 71/ 
1969, art. 14 prevede că „produsele con
tractate se vor livra numai pe bază de 
recepție cantitativă și calitativă”. Tex
tul citat nu lasă nici un dubiu asupra 
intenției legiuitorului de a institui în 
toate cazurile recepția produselor la 
furnizor ; Legea nr. 7/1977 privind ca
litatea produselor și serviciilor, la art. 
30, stabilește deasemenea că „unitățile 
beneficiare sunt obligate să efectueze 
recepția produselor potrivit prevede
rilor din contracte și să preia numai 
acele produse care corespund norme
lor de calitate”.

Fără îndoială că principiul recepției 
produselor de către beneficiar înainte 
de preluarea lor de Ia furnizor, cores
punde unei exigențe impuse de impe
rativul economic de a nu intra în fo
losință sau în consum decît produse 
cu parametrii calitativi care să se si
tueze la minima prevederilor standar
delor de stat sau normelor tehnolo
gice de fabricație. Practica arată că 
absolutizarea acestui principiu nu poa
te fi realizată. Este greu de imaginat 
circulația miilor de merceologi ai bene
ficiarilor la miile de unități furnizoare, 
pentru a recepționa, decadă de decadă, 
zecile de mii de repere intrate în pro
cesul de aprovizionare > curentă, repere 
bine,, cunoscute și a căror recepție ar 
încărca considerabil cheltuielile de cir
culație. (întreprinderea de prelucrarea 
lemnului, Fabrica de tricotaje, Fabrica 
7 noiembrie etc.). Astfel cum s-a re
liefat în cadrul dezbaterii, aceleași pro
duse — folii poliesterice, nasturi, cuie, 
clei, cărămizi etc. etc. — fac obiectul 

Așadar, în cadrul dezbaterii au fost scoase în evidență unele direcții de 
urmat pentru îmbunătățirea legislației privind contractele economice, propunerile 
formulate de participanți avînd drept fundamentare practica de întreprindere 
de zi cu zi. Evident că în cele de mai sus nu am putut să epuizăm decît o 
mică parte din ampla problematică complexă pe care o ridică disciplina con
tractuală și care a făcut obiectul dezbaterii, urmând ca intr-un număr viitor 
să continuăm cu sinteza dezbaterii care a avut loc la Sibiu.

Mulțumim pe această cale participanților: Nicolae Pârâianu, director adj. 
comercial, Gheorghe Cârje, jurisconsult — „Flamura Roșie" ; dr. Ion Pețrescu, 
director comercial — „Industria laptelui" ; loan Bejenaru, director adj. , Rodica 
Doina Sorescu, jurisconsult — „7 Noiembrie” ; Wilhelm Mdller, director coordo
nator ; Nicolae Velțan, jurisconsult — „I.C.R.T.I." Gheorghe Crețulescu, juris
consult — „Independența" ; Dumitru Apolzan, director adj., Angela Dobre, juris
consult — „Drapelul Roșu” ; loan Cănciu, economist principal — „Trustul jude
țean I.A.S." ; Toma Mihu, director comercial, Viorica Motronea, jurisconsult, 
Maria Bucur, biroul Desfacere — „Libertatea" ; loan Gindilă, director comer
cial, Aurelia Iorga, jurisconsult — „Steaua Roșie" ; loan Botezau inginer șef, 
Teodora Deacu, jurisconsult — „13 Decembrie” ; Titus Cocoroiu, director adj. 
economic, Vladimir Zbârnea, consilier juridic, Oltea Oprișor — Întreprinderea 
de prelucrarea lemnului; Mihai Ranga, contabil șef, Viorica Jușea, consilier ju
ridic — Întreprinderea de sticlărie—Avrig ; Pascal Ispas, jurisconsult — „Pro
gresul"—Orlat; Cornel Orha, consilier juridic—„Mecanica".

Din partea Facultății de drept economic-administrativ au participat Doina 
Petică, lector univ. și loan Leș, lector univ. ,

Dezbaterea a fost condusă de Vasile Popa, secretar cu probleme economice 
al Comitetului municipal P.C.R.—Sibiu.

dr. AL. DETEȘAN 
drd. Radu DEMETRESCU

unor livrări curente, la termene scurte, 
a căror cantitate și calitate se constată 
ca regulă generală, la beneficiar, iar 
în situațiile în care apar deficiențe se 
aplică procedura prevăzută de Regu
lamentul aprobat de H.C.M. Nr. 941/ 
1959. în aceste situații este evident că 
furnizorii sînt obligați să facă auto- 
recepția cantitativă și calitativă îna
inte de predarea produselor cărăușu
lui feroviar sau rutier.

Așadar, cu toată prevederea expresă 
a Legii nr. 71/1969, practica a menți
nut cele două sisteme de livrare a pro
duselor de către furnizor :

— în cazul utilajelor, mașinilor și al 
altor produse cu caracter de unicat sau 
eu un grad ridicat de complexitate, 
aplicarea principiului recepției, prin 
prezența la locul livrării a delegațiilor 
celor două părți contractua'e este o 
necesitate obiectivă confirmată de prac
tica unităților noastre economice ;

— nu același principiu poate opera 
și în cazul produselor de serie destinat 
aprovizionării tehnico-materiale stan
dardizate care îndeobște fac obiectul 
unui proces curent de aprovizionare 
între furnizor și beneficiar ; nu mai 
trebuie demonstrat că în asemenea si
tuații autorecepția își găsește deplină 
aplicabilitate, fiind un mijloc eficient 
de a marca răspunderea furnizorului 
prin documentul eliberat și a degreva 
cheltuielile de circulație pe care le-ar 
suporta beneficiarul prin deplasarea 
sau menținerea unui delegat perma
nent la fiecare furnizor în parte.

Ne alăturăm opiniei formulate de 
majoritatea participanților la dezba
tere potrivit căreia în cadrul perfec
ționării legislației privind contractele 
economice și acest important aspect, cu 
complexe implicații practice, să-și gă
sească rezolvarea legală.



raporturi de muncă 

desfacerea disciplinară

Cu privire la desfacerea contractu
lui de muncă a persoanelor detașate 
prin Decizia nr. 579/1976 s-a statuat 
că desfacerea contractului de muncă a 
celui detașat, în timpul detașării, pen
tru oricare din temeiurile prevăzute 
de art 130(1) Codul muncii, poate fi 
hotărîtă numai de către unitatea care 
a dispus detașarea, deci și pentru mo
tivul prevăzut în art. 130(1) lit. i 
din cod.

• După cum este cunoscut și cum 
îndeobște s-a evidențiat în literatura 
juridică de specialitate, rezultatul dă
unător pe care abaterea (sau abate
rile) celui încadrat le are asupra dis
ciplinei muncii și bunului mers al 
unității reprezintă temeiul principal 
al răspunderii disciplinare. Puterea 
disciplinară se exercită, de regulă, de 
către unitatea care a suferit un re
zultat vătămător în ce privește disci
plina muncii și organizarea produc
ției. Cazul la care ne referim consti
tuie una din excepțiile de la această 
regulă. Intr-adevăr, abaterea comisă 
de persoana detașată are urmări nu
mai asupra disciplinei muncii din u- 
nitatea unde se execută detașarea, 
iar desfacerea disciplinară a contrac
tului de muncă se dispune de unitatea 
care a emis dispoziția de detașare, 
dat fiind faptul că aceasta din urmă 
este parte în contractul de muncă, 
împrejurarea de mai sus are ca pri
mă consecință faptul că aprecierea 
gravității efectelor abaterii nu se poate 
face în deplină cunoștință de cauză 
de către unitatea care a dispus deta
șarea, dat fiind că nu ea este aceea 
care a suportat urmările dăunătoare 
ale abaterii comise.

• De regulă, desfacerea disciplina
ră a contractului de muncă este con
secința constatărilor unității, iar cer
cetarea prealabilă trebuie efectuată 
de unitate (prin organele sale) nu de 
organele altor unități. Practica judi
ciară este deosebit de rigidă în acest 
seps, considerînd că — în afara unor 
dispoziții legale cdntrare — cerceta
rea la care se referă art. 13 alin. 3 
din Legea nr. 1/1970 trebuie efectuată 
de organele proprii ale unității care 
dispune desfacerea disciplinară a con

a contractului de muncă 
a persoanelor detașate
tractului de muncă și nu de alte or
gane sau unități. Astfel s-a considerat 
că cercetarea efectuată de un organ 
de miliție în vederea aplicării unei 
sancțiuni contravenționale conform 
Decretului nr. 153/1970 (Trib. jud. Bo
toșani Dec. civ. nr. 453/1974 în R.R.D. 
nr. 8/1975 p. 56—57) ori explicațiile 
date de cel vinovat în cadrul orga
nelor C.F.I. (Tribunal Suprem s. civ. 
Dec. nr. 60/1973 în C.D. pe anul 1973 
p. 275—277) nu pot suplini cercetarea 
proprie a unității și deci nu pot servi 
drept temei al desfacerii disciplinare 
a contractului de muncă. în cazul 
persoanelor detașate această problemă 
se pune cu deosebită acuitate. Ce or
gan are competența de a efectua cer
cetarea prealabilă : al unității care a 
dispus detașarea sau al celeia unde se 
execută detașarea ? Răspunsul expres 
nu poate fi găsit în prevederile Co
dului muncii, ci numai în texte nor
mative adiacente. Astfel, în art. 
100(2) din Codul muncii se pre
vede că în cazul încălcării nor
melor privind ordinea și disciplina 
la locul de muncă, colectivul com
partimentului din care face parte per
soana vinovată (sublinierea noastră) 
poate cere conducerii unității aplica
rea de sancțuni disciplinare. Tribu
nalul Suprem în compunerea prevăzu
tă de art. 39 alin. 2 din legea pentru 
organizarea judecătorească Dec. nr. 
53/1974 (Repertoriu II p. 261—262), a 
considerat suficientă dezbaterea aba
terii de către colectivul de muncă din 
care face parte cel în cauză, în fața 
căruia a fost ascultat și și-a formulat 
apărările. De asemenea, art. 27 al Sta
tutului disciplinar din unitățile fostu
lui Minister al Transporturilor dispune 
că desfacerea disciplinară a contractu
lui de muncă a celor detașați se face 
la 'propunerea conducătorului unității 
unde a fost săvîrșită abaterea. Extin- 
zîndu-se prevederea art. 100(2) din 
Codul muncii și prin analogie cu dis
pozițiile cuprinse în art. 27 din Sta
tutul citat, se poate afirma cu de
plină justificare că în toate cazurile 
de detașare, cercetarea prealabilă a 
abaterilor disciplinare ale celor în ca
uză se vor efectua de către organele 

competente din unitatea unde s-a să- 
vîrșlt abaterea, iar dacă se apreciază 
că sancțiunea adecvată este desface
rea disciplinară a contractului de 
muncă, se va comunica rezultatul 
cercetărilor efectuate unității care a 
dispus detașarea.

Este de observat că, în cazul în 
care urmează a se stabili răspunderea 
disciplinară a persoanelor detașate 
are loc — atunci cînd se aplică anu
mite sancțiuni mai grave — o dublă 
apreciere a abaterii. Prima aprecie
re este efectuată de conducerea uni
tății unde lucrează cel detașat care 
urmează a stabili ce anume sancțiune 
urmează a fi aplicată, procedînd la 
aplicarea celor pentru care are com
petență și comunicînd rezultatul cer
cetărilor efectuate către unitatea care 
a dispus detașarea în cazul în care 
consideră că se impune o desfacere 
disciplinară a contractului de muncă, 
dat fiind că dreptul de a aplica o a- 
semenea sancțiune disciplinară extre
mă excede competența sa. Această 
împrejurare nu știrbește însă dreptul 
unității care a dispus detașarea de a 
face o apreciere proprie a abaterii ce 
a fost săvîrșită în timpul evercitării 
detașării, dat fiind că aceasta va fi
gura ca parte într-un eventual litigiu 
de muncă și ea singură va plăti des
păgubirile fixate de instanță în cazul 
anulării desfacerii contractului de 
muncă.

• Termenul de o lună de la con
statarea abaterii prevăzut de art. 
130(2) din Codul muncii, înăuntrul 
căruia conducătorul poate proceda la 
desfacerea disciplinară a contractului 
de muncă urmează a se calcula din 
momentul înregistrării comunicării 
unității unde se execută detașarea. 
Este singura aplicare logică și cores
punzătoare a prevederii legale citate 
în situația la care ne referim, dat 
fiind că o altă opinie este inaccepta
bilă, termenul neputînd curge împo
triva unei unități care nu cunoaște 
abaterea săvîrșită deoarece fapta dău
nătoare s-a comis în altă unitate so
cialistă. De asemenea, termenul pre
văzut de art. 13 alin. 4 din Legea nr. 
1/1970, de A luni de la săvîrșrea a- 
baterii, termen în care poate fi dis
pusă desfacerea disciplinară a con
tractului de muncă, curge tot de la 
primirea comunicării, pentru aceleași 
considerente expuse mai sus.

J. COSTIN



practică judecătorească
• Termenul de emitere a deciziei 

de imputare pentru perisabilitățile ce 
nu au fost admise Ia scădere de către 
organul superior. Este cunoscut că 
trecerea unor perisabilități pe seama 
cheltuielilor de producție sau de cir
culație se face de unitatea păgubită 
sau de organul ierarhic superior al 
acesteia, potrivit competențelor stabi
lite în H.C.M. nr. 1885/1970. în cazul 
în care conducerea unității păgubite 
a sesizat organul ierarhic superior 
competent, solicitînd aprobarea trece
rii unor lipsuri pe seama cheltuielilor 
de producție sau de circulație, iar 
propunerea a fost refuzată, termenul 
pentru emiterea deciziei de imputare 
începe să curgă de la data cînd uni
tatea solicitantă a luat cunoștință de 
refuz, adică" de la data înregistrării 
răspunsului organului ierarhic supe
rior, cu condiția expresă ca sesizarea 
să fi fost făcută în termenul de 60 
zile calculat de la data cînd condu
cătorul acesteia a luat cunoștință de 
existența pierderilor peste normă 
(Tribunalul Suprem, secția civilă, De
cizia nr. 1010/1977).

• Răspunderea materială a persoa
nelor care execută operații fizice din 
dispoziția și sub supravegherea unor 
gestionari. Tribunalul Suprem, secția 
civilă prin decizia nr. 1401/1977 a 
adus importante precizări în legătură 
cu răspunderea materială a celor ce 
nu au calitatea de gestionari însă 
execută operații fizice de manipulare 
a bunurilor sub supravegherea acesto
ra. Confirmînd practica sa anterioară, 
instanța noastră supremă a statuat că 
acestora nu le sînt aplicabile preve
derile Legii nr. 22/1969 care stabilesc 
răspunderea materială a gestionarilor 
dat fiind că persoanele în cauză nu 
au calitatea de gestionari. Răspunde
rea lor materială este atrasă însă. în 
bază prevederilor cu caracter general 
ale art. 102 din Codul muncii, în ipo
teza în care produc pagube unității în 
cursul operațiilor respective.

® Proba lipsurilor în gestiune. Pre
zumția de culpă. Tribunalul județean 
Hunedoara prin decizia civilă nr. 
1131/1977 a adus unele semnificative 
precizări în ce privește prezumția de 
culpă în cazul lipsurilor în gestiune, 
făcînd o aplicare creatoare a îndru
mărilor date de Plenul Tribunalului 
Suprem prin decizia de îndrumare nr. 
1/1976. Tribunalul județean Hunedoa
ra a decis — în spiritul deciziei de 
îndrumare sus citate — că prezumția 
de culpă în . privința gestionarului 
pentru lipsurile constatate prin pro
cesele verbale întocmite de organele 
de control și revizie funcționează și 
în cazul în care gestionarul nu a fost 
prezent la efectuarea verificării sau 
chiar dacă a fost de față a refuzat să 

semneze procesul verbal. Prezumția nu 
are caracter absolut, gestionarul pu
țind administra probele admise de 
lege, iar instanța fiind obligată de 
a-și exercita rolul său activ potrivit 
art. 129 și art. 130 din Codul de pro
cedură civilă.

• Răspunderea materială a organe
lor de conducere colectivă. Judecăto
ria Oltenița (județul Ilfov) prin sen
tința civilă nr. 778/1978, a soluționat 
un interesant litigiu de muncă, prin 
care a confirmat punctul de vedere 
exprimat în mod unanim în literatu
ra juridică de specialitate potrivit că
ruia organele colective de conducere 
își angrenează răspunderea lor mate
rială pentru pagubele provocate res
pectivei unități socialiste. în speță, 
consiliul oamenilor muncii al unei 
unități socialiste a luat hotărîrea de a 
trece pe costuri unele pierderi sufe
rite prin fabricarea de produse ne
corespunzătoare calitativ respinse la 
recepție de către unitatea beneficiară 
în contractul economic, deși nu s-a 
făcut dovada lipsei de culpă. Printr-o 
asemenea măsură, organul colectiv de 
conducere a păgubit unitatea. într-a- 
devăr, în conformitate cu prevederile 
legale incidente în martie (Legea nr. 
2/1970 pentru trecut și Legea nr. 
7/1977) unitatea este obligată a-și re
cupera prejudiciul suferit prin provo
carea de rebuturi de la persoanele 
vinovate. Organele de control finan
ciar interior au constatat paguba su
ferită de unitate și deoarece terme
nul pentru emiterea deciziei de impu
tare împotriva celor vinovați de pro
ducerea rebuturilor a fost depășit, a 
propus recuperarea prejudiciului de 
la organul colectiv de conducere care, 
prin fapta sa. a împiedicat unitatea 
de a-și valorifica dreptul său la des
păgubire de la autorii inițiali ăi pa
gubei. împotriva deciziei de imputare 
membrii C.O.M. au făcut contestație 
în termen la comisia de judecată, 
paguba totală fiind sub 5000 lei. îm
potrivi hotărîrii comisiei de judecată 
organul superior ierarhic al unității 
păgubite a formulat plîngere Ia jude
cătorie care a menținut decizia de im
putare, stabilind răspunderea mate
rială a membrilor consiliului oame
nilor muncii.

• Răspunderea materială a persoa
nelor asimilate cu gestionarii. Prin 
decizia nr. 732/1977, Tribunalul Su
prem. secția civilă, a făcut aplicarea 
corectă a prevederilor art. 31 din 
Legea nr. 22/1969 la o situație con
cretă, frecvent întîlnită în activitatea 
unităților economice socialiste. în art. 
31 din actul normativ sus-citat se a- 
rată că cel care — fără a avea cali
tatea de gestionar — primește, păs
trează și eliberează bunuri, răspunde 
integral, aplicîndu-i-se dispozițiile le

gale privind răspunderea materială a 
gestionarilor.

Prin prevederile art. 31 din Legea 
nr. 22/1969 este reglementată, în mod 
adecvat, situația așa numiților gestio
nari de fapt, ținîndu-se seama de ce
rința de bază a asigurării integrității 
avutului obștesc.

în cazul cînd o persoană care — 
neavtnd calitatea de gestionar — să- 
vîrșește în fapt operații de gestiune 
singur sau împreună cu alte persoane 
— indiferent dacă acestea dm urmă 
au sau nu calitatea de gestionari — 
va răspunde integral sau solidar ori 
în comun, după caz, cu ceilalți vi
novați de păguibirea avutului obștesc.

Prin decizia pe care o comentăm, 
Tribunalul Suprem a statuat în mod 
judicios și legal că lipsa calității de 
gestionar nu exonerează de răspun
dere pe cel care, în fapt, săvîrșește 
operații de primire, păstrare și elibe
rare de bunuri din patrimoniul unită
ților socialiste. în astfel de situații, 
prezumția de culpă dedusă de Plenul 
Tribunalului Suprem prin decizia de 
îndrumare nr. 1/1976, prin interpreta
rea art. 23, 25, 27 și art. 31 din Legea 
nr. 22/1969 funcționează și împotriva 
acestor persoane dat fiind că cei în 
cauză săvîrșesc în realitate operații 
de gestiune.

• Transferarea în interesul servi
ciului este condiționată de existența 
unui contract de muncă. Judecătoria 
Buftea (județul Ilfov) prin sentința 
civilă nr. 408/1978 (nepublioată) face 
o aplicare creatoare a prevederilor 
art. 69 din Codul muncii și art. 11 din 
Legea nr. 1/1970. în fapt, o coopera
tivă agricolă de producție solicită de 
la o întreprindere agricolă de stat 
transferul în interesul serviciului a 
unei persoane ce îndeplinea funcția 
de magazioner și-i încredințează a- 
ceeașî funcție care însă — In cadrul 
C.A.P. — nu era inclusă în statul de 
funcții aprobat de organele cu com
petență legală, fiind îndeplinită de 
persoane ce au calitatea de membri 
ai cooperativei. Așadar, potrivit mă
surii luate de conducerea C.A.P. o 
persoană care prin schimbarea uni
tății pierde calitatea de persoană în
cadrată în muncă pe baza unui con
tract de muncă, urma totuși să bene
ficieze de avantajele pe care le con
feră celui în cauză, transferarea în 
interesul serviciului. Evident că o a- 
semenea măsură se situează în afara 
legii, dat fiind că cel în cauză pier- 
zînd calitatea de titular al unui con
tract de muncă, pierde automat și po
sibilitatea de a beneficia de un tran
sfer în interesul serviciului. Măsura 
luată de conducerea C.A.P. nu poate 
fi asimilată transferului în țnteresul 
serviciului, neputtnd produce alte e- 
fecte decît cele recunoscute de lege 
membrilor cooperatori.

C. J.



• D. BIRO (Arad) solicită lămurii*! 
cu privire Ia unitatea ce urmează să 
răspundă pentru nerespectarea obliga
țiilor asumate printr-un contract eco
nomic în urma reorganizării interve
nite, în cazul în care contractul res
pectiv a fost preluat de o unitate so
cialistă nou înființată.

în situația la care vă referiți, prin 
efectul reorganizării dispuse de orga
nul competent, s-a creat o nouă uni
tate socialistă prin desprinderea unei 
fracțiuni din potrimoniul persoanei 
juridice supuse reorganizării. Odată 
cu fracțiunea de patrimoniu respecti
vă, unitatea socialistă nou creată a 
preluat și unele contracte în curs de 
executare, printre care și contractul 
în discuție. Prin efectul acestei pre
luări și țintind seama de dispozițiile 
Decretului nr. 31/1954, unitatea nou 
înființată răspunde pentru neexecuta- 
rea obligațiilor asumate de antecesoa
rea sa prin acel contract, chiar dacă 
(obligațiile respective au devenit sca
dente anterior datei cînd a preluat 
contractul.

• N. JOLDOȘ (Brașov) întreabă 
dacă omisiunea unității beneficiare de 
a comunica actul de aprobare a in
vestiției determină nulitatea contrac
tului de furnizare a utilajelor desti
nate acelei investiții.

Răspunsul este negativ. Ceea ce ar 
putea determina nulitatea contractu
lui este lipsa aprobării investiției ca 
atare, iar nu lipsa comunicării actului 
în care s-a concretizat această apro
bare. într-adevăr, cerința art. 97 din 
Legea nr. 9/1972 are ca obiect exis
tența aprobării amintite, iar omisiu
nea de a comunica actul de aprobare 
nu se sancționează cu nulitatea con
tractului.

Această omisiune poate determina 
însă, unele dificultăți în calea execu
tării obligațiilor contractuale, cu re
percusiuni asupra răspunderii părți
lor. Asemenea consecințe se apreciază 
și se stabilesc de Ia caz la caz, în 
funcție de împrejurările reale în care 
a avut loc executarea contractului.

• GH. AMBROZIE (Suceava) se in
teresează de condițiile în care unită
țile socialiste furnizoare care expedia
ză mărfuri cu nerespectarea graficelor 
de livrare contractuale sînt obligate 
să suporte cu titlu de daune taxele de | 

locație percepute de calea ferată de 
la unitățile beneficiare pentru nedes- 
cărcarea în termen a vagoanelor.

In conformitate cu Tariful local de 
mărfuri, unitățile beneficiare destina
tare au obligația de a primi și descăr
ca zilnic un anumit număr minim de 
vagoane.

Potrivit practicii arbitrate, chiar și 
atunci cînd o unitate furnizoare a ex
pediat o cantitate de produse mai 
mare deoît era prevăzută în graficul 
de livrare, dacă această cantitate, îm
preună cu cele primite la aceeași dată 
de la ceilalți furnizori, este totuși în 
limita obligației de descărcare, unita
tea beneficiară destinatară poartă răs
punderea nedescărcării în termen a 
vagoanelor primite. Ca atare, recupe
rarea taxelor de locație cu titlu de 
daune de la unitățile furnizoare este 
posibilă numai dacă per total vagoane 
primite s-a depășit obligația de des
cărcare stabilită pentru unitatea bene
ficiară respectivă.

• N. MANOLEANU (București) în
treabă dacă un grafic de livrare emis 
de unitatea furnizoare în urma co
menzii unității beneficiare, grafic care 
a fost semnat de către ambele părți, 
are valoarea unui contract economic.

Problema ridicată de dv. nu poate 
fi rezolvată în mod formal. Adică, nu 
interesează denumirea pe care au 
dat-o părțile actului bilateral încheiat 
(grafic de livrare sau contract), ci 
conținutul actului respectiv. Cu alte 
cuvinte, dacă cuprinde toate elemen
tele necesare executării prestației care 
formează obiectul convenției părților, 
graficul în discuție are valoarea unui 
contract economic.

• N. POSTOLICA (Iași) solicită lă
muriri în privința prețului la care se 
calculează penalitățile datorate pentru 
întîrzierea în predarea produselor 
contractate cu unitățile comerciale 
beneficiare.

Aceste penalități se calculează prin 
aplicarea coeficientului de 0,1%, 0,2% 
sau 0,3% pe fiecare zi de întârziere la 
prețul produselor cu amănuntul mai 
puțin rabatul comercial destinat aco
peririi cheltuielilor de desfacere și a- 
sigurării beneficiului.

• T. DOBRA (Teleorman) întreabă 
dacă este posibilă angajarea răspun
derii unității furnizoare pentru lip

surile cantitative produse în timpul 
transportului datorită neetanșeității 
vagonului.

Potrivit prevederilor art. 5 din Ta
riful local de mărfuri, unitatea fur
nizoare avea obligația să verifice dacă 
vagonul pus la dispoziția sa pentru 
încărcarea produselor corespunde e- 
fectuării transportului în bune con
diții.

Intrucît, în speță, nu s-a obiectat 
sub acest aspect, iar unitatea furni
zoare nu a pretins căii ferate punerea 
unui alt vagon — corespunzător — la 
dispoziție, credem că lipsurile produ
se pe parcurs din cauza neetanșeității 
vagonului sînt în sarcina unității fur
nizoare. Aceasta ar putea fi absolvită 
de răspundere în ipoteza în care ar 
putea dovedi că, prin verificarea re
glementară a vagonului, nu se putea 
constata neetanșeitatea care a permis 
scurgerea unor cantități de produse în 
timpul transportului.

• I. NAGY (Bistrlța-Năsăud) în
treabă dacă unitatea socialistă bene
ficiară poate fi ținută să răspundă 
pentru întîrzierea în plata prețului în 
perioada în care produsele nu erau 
încă recepționate.

Art. 131 din Legea finanțelor preve
de că „beneficiarul este obligat să e- 
fectueze plata după preluarea și re
cepția produselor".

Aceste dispoziții legale nu' pot fi 
interpretata în mod discreționar, în 
sensul că plata este condiționată de 
efectuarea recepției oricînd gr avea 
loc ea. Astfel, dacă produsele s-au 
primit, dar recepția nu a fost efec
tuată în termenul legal, ci a fost e- 
fectuată cu întârziere datorită unor 
deficiențe organizatorice, unitatea be
neficiară răspunde pentru neachitarea 
prețului în termen.

• GH. RIPAN (Brașov) solicită lă
muriri cu privire la consecințele ne- 
ridicării mărfurilor de pe terenul sta
ției CFR de destinație după expirarea 
duratei de închiriere a terenului res
pectiv de către unitatea socialistă 
destinatară.

în situația neridicării mărfurilor de 
pe terenul închiriat în incinta stației, 
la expirarea perioadei de închiriere, 
stația CFR de destinație este îndrep
tățită să calculeze și să încaseze taxe 
de magazinaj, potrivit prevederilor 
art. 16 din Tariful local de mărfuri.

II. M.



o

o

cape citați de 
producție . produse noi

ÎNTREPRINDEREA 
INDEPENDENȚA SIBIU 

Str. Karl Marx nr. 33 
Telefon : 34100/150;

telex 49215

32
ÎNTREPRINDEREA 

„TEHNOMETAL" 
BUCUREȘTI

Str. Bucureștii Noi 120-sect. 8

ÎNTREPRINDEREA 
DE STAT PENTRU 

IMPRIMATE ȘI 
ADMINISTRAREA 
PUBLICAȚIILOR 
Piața. Scânteii nr. 1 

București — sectorul 1 
Telefon : 18.12.22

METALE

PRODUSE DIN METAL

— 0 89X8 14 CMO4 kg. 7310
— 090X8 10 MOC 50 kg. 144
— 0 102X5 16 MO3 kg. 315
— 0102X2 16 MO3 kg. 1705
— 0 108X6 kg. 365
— 0 114X6 16 CMO4 kg. 11193
— 0 114X8 10CM010 kg. 319
— 0 114X8 14CMO4 kg. 366
— 0 114X9 10 CM010 kg. 3726
— 0 114X9 kg. 47
— 0 121X6 16 MO3 kg. 233
— 0 133X6 14 CM04 kg. 468
— 0 159X6 14 CM04 kg. 258
— 0 159X6,3 kg. 506
— 0 168X8 kg. 502
— 0 245X9 16 MO3 kg. 508
— TV 5"X4,85 St 403 kg. 844
— TV negre 3/8“X2,90 kg. 1500
— TV negre 11/4X325 ST 7656 

kg. 5000

ȚEVI INOXIDABILE ȘI ALIATE

— 48X3,5 4541 kg. 200
— 60,3X6 4541 kg. 250
— 76X6 4541 kg. 300
— 18X3 kg. 5451 kg. 65
— 20X1-5 4742 kg. 102
— 21X3.5 4573 kg. 813
— 22X2.8 4573 kg. 206
— 27X4 4541 kg. 68
— 32X2 4541 kg. 343

— 38X8 4828 kg. 171
— 38X8 ASTM 200 AN kg. 190
— 40X2 4713 kg. 153
— 40X2.5 4841 kg. 710
— 42,4X3,6 4541 kg. 93.5
— Tv 42X4 4571 kg. 66
— 42X5 5415 kg. 105
— 42X5 4541 kg. 102
— 44,5X3 4742 kg. 342
— 45X3 4541 kg. 166
— 45X3 4571 kg. 56
— 45X3,5 4712 kg. 1.449
— 47,8X4,2 4573 kg. 267
— 48X3,5 4510 kg. 243
— 48X3,5 4571 kg. 316
— 48X4 4573 kg. 134
— 48X5,5 4541 kg. 310
— 48,3X3,2 4541 kg. 62
— 50X5 4541 kg. 73
— Tv 51X3,5 4021 kg. 245
— 57X3 4541 kg. 600
— 57X3,5 4713 kg. 938
— 57X3,5 4712 kg. 144
— 57X4 4301 kg. 168
— 57X4 7335 kg. 293
— 60X2,5 4541 kg. 111
— 60X3 4541 kg. 133
— 60X4 4301 kg. 98
— 6OX4 4510 kg. 508
— 66X1 7218 kg. 1507
— 70X7 4002 kg. 1449
— 76X6 4541 kg. 312
— 76,1X7,1 4301 kg. 387
— Tv 76X8 4541 kg. 293
— 88,9X6,3 7386 kg. 737
— 89X4 7335 kg. 250
— 114,3X4 5415 kg. 208
— 114X6 4541 kg. 195
— 114.3X6,3 FG29T kg. 1730
— 115X5,5 4841 kg. 428
— 127X8 4541 kg. 665
— 133X5 4541 kg. 105
— 133X6 7335 kg. 198
— 159X5.9 4300 kg. 192
— 168,3X7,1 FG297 kg. 1340
— 168,3X9 ASTM 200 kg. 727
— Tv 218X7 4301 kg. 369
— 219X6 4573 kg. 492
— 219.1X6,3 4541 kg. 73
— 219X5.9 FG36T kg. 170
— 219.1X5.9 FG29T kg. 11.966
— 219X8 FG 29T kg. 1001

— 219.1X8,8 FG 29T kg. 1077
— 50X12 7335 kg. 349
— 70X10 4541 kg. 243
— 70X1» 7335 kg. 1694
— 83X16 4821 kg. 58
— 88,9X12.5 4571 kg. 88
— 89X10 7335 kg. 3999
— Tv 89X16 4016 kg. 158
— 101,6X11 4301 kg. 40
— 101,6X12 4301 kg. 319
— 127X20 4541 kg. 565
— 140X10 4541 kg. 80
— 140X12 4573 kg. 707
— 159X11 7335 kg. 1145
— 160X12 4573 kg. 89
— 168X14 7.380 kg. 236
— 168X14 7335 kg. 264
— 168,3X13 ASTM-200 kg. 2520
— 1683X21,9 ASTM-200 kg. 239
— 273X14 ASTM-200 kg, 1170
BARE TRASE
— 02 OLC 35 ST. 1800 To 0,657
— 2,5 OL 50 To 0,389
— 3 OLC 45 To 0,1
— 4 OL 37,1 To 0,4
— 4 OL 60 To 0.3
— 4 OLC 45 To 0,17
— 4,2 OL 37 To 5,374
— 24 OLC 45 To 6,256
— Aut 40 To 0,91
— 48 Aut 20 To 0,309
— 50 OL 60 To 1.4
— 56 OL 37 To 1,7
— OLC 15 To 1.0
— Aut 12 To 0,228
— 060 OLC 35 To 0.55
— 65 OLC 45 To 1,0
— 70 OL 37,1 To 0.68
— Exagon 4 OL 50 To 0,2
— Mem 5 OL 015 To 0.06
— Idem 6 OL 50 To 0,12
— Mem OLC 25 To 0,07
— Mem 8 OLC 45 To 0.2
— Idem 11 OL 50 To 0,2
— Idem 32 OLC 15 To 5,0
— Idem 36 Aut 20 To 0,4
— 0 6.2—21 MOMC 12 To 24,0
— 6.3 41 MOC 11 To 0.5
— 9.2—21 MOMC 12 To 1.6
— 10 50VC 11 To 0 2
— 0 10,5 41 MOC 11 To 0.16
— 11,3 21 MOMC 12 To 0.25
— 13 13 CH 30 To 0,08



— 25 18 MC 10 To 1,0
— Exag. 22 — 33 MOC 11 To 0,3
— Idem 27 30 MOCN 20 To 0,3
BANDA LAMIN. LA RECE
— Pătrat 4,2X4,2 — OLC 10 To 0,69
— 12X3 — A‘/2t MT To 0,4
— 35X2,5 — OLC 10 To 1,0
— 40X1 — AJM MT To 1,8
— 63X3 OLC 15 To 0,9
— 65X3 — m MT To 0,8
— 70X3 — A‘/2 t MT To 0,18
— 76X2,5 A V2t MT To 0,36
— 110X1,8 — OLC 15 To 31,9 
PROFILE ÎNDOITE
— Profile TM 0,4 OL 32 In Stas 

kg. 3.130
— îndoite TM 0,8 OL 32 In kg. 840
— Idem 80X40X3 OL 37 In kg. 270
— Idem 80X80X4 OL 37 In kg. 4390
— Idem 140X80X5 OL 37 2n kg. 400 
LAMINATE CUPRU
— Bare patr. 0 60 cM 9*/2T kg. 2500
— Idem drept 25X10 9>/2T kg. 2500
— Idem 30X10 9*/2T kg. 2500
— Idem 60X5 9»/2T kg. 1500
— Tv. 0 25X2.5 Cu 9>AT kg. 1500
— 0 30X3 9>/2T kg. 4000
— 0 40X3 9'/2T kg. 150
— Bare rot. 0 14 9V2T kg. 300
— Tb Cu 9M — 60 m/m kg. 400
— Tv 0 20X2 Cu 9‘/2T kg. 350
— Tv. 0 48X4 Cu 9V,T kg. 1700
— Tb 8 m/m Cu 9 M kg. 300
LAMINATE ALAMA
— ROT. 0 24 Am 58 »/2T kg. 200
— Idem 0 28 Am 58 */2T kg. 400
— Idem 0 45 Am 58 4/2T kg. 300
— Tb 2 m/m Am 68 ‘/jT kg. 200
— Idem 4 m/m Am 63 V2T kg. 1100
— Bare exag. 19 Am 58 ‘/2T kg. 300
— Idem drept 40X5 Am 63 ‘/2T

kg. 150
— Idem 40X10 Am 63 ‘/2T kg. 230
— Idem 50X20 Am 63 ‘/2T kg. 250
— Tv. 0 10X1,5 Am 63 kg. 100
— Idem 0 10X2 Am 63 kg. 100
— Idem 0 19X1,5 Am 63 V2T

kg. 2700
SÎRMA neagra
— Sîrmă moale neagră 0 4,0 St. 888 

kg. 5000
— Idem mată neagră 0 2,0 OL 37 In 

kg. 1000
— Idem zinoată 0 4,5 OL 37 In

kg. 500
SÎRMA OȚEL ARC
— Sîrmă arc 8,0 Arc 8 St 892 kg. 350
— Idem 0,3 RS 8 St 892 kg. 250
— Idem 0,5 RS 8 St 892 kg. 200
— 1,3 RM St. 892 kg. 200
— 1,6 RS St. 892 kg. 599
— 2,0 RS St 892 kg. 600
— 2,5 RS St 892 kg. 270
— 3,0 RS St 892 kg. 1000
— 3,0 RR St 892 kg. 400
ELECTROZI SUDURA
— 02 ARCOS CROMEN L2 kg. 98
— Idem BOHLER FOX CM2 Kb

kg. 300
— Idem SKWA kg. 545
— Idem DMO Kb kg. 404
— Idem DCMS Kb kg. 750
— Idem EL VMO Cr 5 B kg. 1000
— Idem EL MOI Cr 2 B kg. 800
— Idem ELCr 17 MO kg. 360

— Idem EF HI Cu kg. 400
— Idem EF MB kg. 270
— Cr 25 Hi 20 kg. 1500
— 0 2,5 BOHLER FOX CM2 TI

kg. 1500
— Idem CM5 TI kg. 2000
— Idem CM9 Kb kg. 3000
— Idem DMO Kb kg. 700
— Idem SH GRU K50 R kg. 300
— Idem UNIVERSAL CROMOLY 15 

kg. 248
— Idem 21 kg. 1194
— Idem 55 kg. 642
— 0 3,25 MOLIBAZ kg. 500
— Idem ELMOB kg. 3000
— Idem EL 50 B kg. 950
— Idem EL VMO Cr 5 B kg. 1221
— Idem EL MO 1 Cr 2 B kg. 2970
— Idem F21 Cr 17 MO kg. 420
— Idem F21 Cr 13 C kg. 173
— EL M13 S kg. 858
— Cr 25 Ni 20 kg. 1000
— 0 3,25 BOHLER FOX CM2 Kb 

kg. 182
— Idem CM2 Ti kg. 1890
— Idem CM9 Kb kg. 1000
— Idem DMO Kb kg. 354
— Idem DCMS Kb kg. 401
— Idem SKWA kg. 500
— Idem SWAM kg. 369
— Idem SH GRUN K 50 R kg. 934
—, Idem UNIVERSAL CROMOLY 15 

kg. 165
— Idem 21 kg. 347
— Idem 55 kg. 500
— 82 : AS kg. 205
— 0 4 EL MO B kg. 1500
— Idem EI MO Cr kg. 800
— Idem EL VMO Cr B kg. 990
— Idem EL VMO Cr 5 B kg. 500
— 0 4 EL MOI Cr 2B kg. 924
— Idem El Cr 17 MO kg. 378
— Idem El Cr 13 C kg. 342
— Idem Cr 25 Hi 20 kg. 500
— ARCOS CROMEND EB-CB kg. 346
— Idem 347 kg. 297
— BOHLER FOX CM2 Kb kg. 1158
— CM2 Ti kg. 2426
— CM9 Kb kg. 1596
— SK WAM kg. 995
— MOLIBAZ kg. 2032
— UNIBAZ kg. 676
— UNIVERSAL CROMOLY 15 kg. 308
— Idem 21 kg. 946
— UTP 34 N kg. 95
— 82 AS kg. 325
— 0 5 EL Cr 17 Mo kg. 540
— Idem UNIVERSAL CROMOLY 15 

kg. 609
— Idem UTP 8 kg. 55
— Idem UTP 34 N kg. 100
— Idem UTP 82 AS kg. 500
SÎRMA SUDURA
— 0 0,5—S 10 MICU kg. 612
— 0 1,0 Al Si 5 kg. 7
— 0 1,2 Al 99.5 Ti kg. 90
— CROMENAR 317 kg. 229
— LINDA Cu 26 kg. 87
— 0 1,6 LINDA Cu 26 kg. 89
— Al 99,5 Cu kg. 45
— CM2 IG kg. 185
— CM9 IG kg. 91
— 02 CROMENAR 310 kg. 279
— Idem 347 kg. 284
— CM9 IG kg. 45
— 03 ARCOS 347L kg. 60
— 0 3,25 ARCOS 309 kg. 22
— 0 3,25 ARCOS 310 kg. 300

MOTOARE ELECTRICE

— ASI 0,45/08X750/1500 B 5 buc. 1
— 0,55X 750 B3 buc. 5
— 0,65X530 B3 buc. 9
— 0,75X750 FA-2/3 B5 buc. 3
— 2,2X750 B5 buc. 3
— 4X750 FA B5 buc. 1
— 15X750 B3 buc. 1
— 30X750 380 buc. 4
— 75X750 3/6 buc. 1
— MIB2 110X750 B3 buc. 1
— Idem 132X750 B3 buc. 2
— ASI 0,37X1000 FA. B5 buc. 3
— 0,75X1000 B5 FA buc. 4
— 7,5X1000 3/6 B5 FA buc. 4
— ASI 45X1000 3/6 B3 buc. 4
— ASI 0,60X1500 500v buc. 1
— Idem 5,5X1500 B5 buc. 1
— Idem 10X1500 FA B5 buc. 1
— Idem 22X1500 B5 buc. 9
— Idem 37X1500 B3 buc. 1
— Idem 45X1500 B3 buc. 12
— Idem 55X1500 AOL B3 buc. 9
— Transformator pornire special 650/ 

0,38 Kw buc. 9
— ASI 0,35X3000 RUL 400 B3 buc. 2
— Idem 0,37X3000 B3 buc. 2
— Idem 0,37X3000 FA B5 buc. 1
— Idem 0,75X3000 FA B5 buc. 2
— ASI 1,5X3000 t/m FA B5 buc. 10
— Idem 5,5X3000 2/3 B3 buc. 1
— Idem 15X3000 2/3 B3 buc. 5

MOTOARE SPECIALE

— CC 6,2X1500 B3 buc. 1
— AIM 7,5X750 23 B3 buc. 2
— Idem 15X750 B3 buc. 4
— Idem 3,2X1000 B3 buc. 2
— Idem 45X1000 B3 buc. 1
— Idem 10X1500 2/3 B3 buc. 1
— (MS) 3X750 2/3 buc. 6
— TCS 1X1000 monoșină buc. 6
— ASFM 1X1000 buc. 2

' — ASM 4X1000 2/3 buc. 11
— ASM 5X1000 2/3 buc. 4
— AFI 13X750 buc. 2
— Idem 22X1500 3/6 buc. 2
— ASFM 0,63X750 B5 buc. 3
— Idem 3,2X750 buc. 2
— Idem 1X1000 FA buc. 5
— Idem 1,6X1000 buc. 7
— Idem 1X1500 B5 buc. 4
— Idem 4X1500 buc. 1
— Idem 5X1500 buc. 5
— Idem 5X1500 2/3 B5 buc. 1
RULMENȚI
— Rulment EL. 3 buc. 2
— Idem E.7 buc. 3
— Idem E.8 buc. 1
— Idem E.10 buc. 41
— Idem E.20 buc. 8
— Idem EA.17 buc. 3
— Idem R.4 buc. 2
— Idem 710 buc. 4
— Idem 1201 buc. 1
— Idem 1203 buc. 60
— Idem 106 K buc. 60
— Idem 1207 C3 buc. 21
— Idem 106 K buc. 3
—■ Idem 1210 KC5 buc. 14
— Idem 1211 buc. 180
— Idem 1211 C3 buc. 8
— Idem 1215 buc. 32
— Idem 1215 K buc. 26
— Idem 1216 K buc. 18
— Idem 1218 buc. 11



- Idem 1300 buc. 8
- Idem 1304 C4 buc. 6
- Idem 1305 buc. 15
- Idem 1306 buc. 32
- Idem 1307 buc. 7
- Idem 1308 buc. 20
- Idem 1310K buc. 2
- Rulmenți 1310 KC3 buc. 3

— Idem 6222 C3 buc. 9
— Idem 6230 buc. 33
— Idem 6230 C3 buc. 2
— Idem 6232 buc. 8
— Idem 6240 buc. 1
— Idem 6300 buc. 550
— Rulmenți 6303 P63 buc. 1000

— Idem 1310 C5 buc. 2
— Idem 1310 KC5 buc. 7
— Idem 1312 buc. 100
— Idem 1312 K buc. 10
— Idem 1313 C4 buc. 8
— Idem 1314 buc. 40
— Idem 1314 C3 buc. 16
— Idem 1317 K buc. 2
L- Idem 1318 M buc. 4
L Idem 1320 buc. 1
— Idem 2202 buc. 5
— Idem 2203 buc. 13
— Idem 2204 C4 buc. 3

Idem 2208 K buc. 1
— Idem 2209 K C5 buc. 2
— Idem 2210 K buc. 17
— Idem 2211 buc. 40
— Idem 2211 K buc. 3
— Idem 2212 buc. 10
— Idem 2214 buc. 7
— Idem 2216 buc. 4
L. Idem 2218 buc. 24
L» Idem 2220 buc. 2
— Idem 2306 C4 buc. 50 C
— Idem 2307 K buc. 12
— Idem 2310 buc. 30
— Idem 2310 C4 buc. 1
— Idem 2311 buc. 3
— Idem 2313 buc. 8
— Idem 2316 buc. 1
— Idem 3210 buc. 235
— Idem 3213 buc. 5
— Idem 3220 buc. 7
— Idem 3220 C5 buc. 1
—' Idem 3317 buc. 1
— Idem 5307 buc. 106
— Idem 6006 C3 buc. 32— Idem 6008 RS buc. 4
L— Rulmenți 6008 RS buc. 4
— Idem 6010 buc. 950— Idem 6012 buc. 380
— Idem 6012 2RS buc. 3
— Idem 6014 2RS buc. 18

Idem 6014 P5 buc. 10
L» Idem 6028 buc. 3
— Idem 6032 P6 buc. 6
L. Idem 6034 buc. 2
— Idem 6036 buc. 2
— Idem 6200 buc. 948
— Idem 6200 Z buc. 458
— Idem 6200 ZZ buc. 450
— Idem 6203 T P6 buc. 20
— Idem 6204 2Z buc. 200
— Idem 6204 TBP53 buc. 109
— Idem 6201 P6 buc. 13
— Idem 62’0 2RS buc 185
— idem 6210 Z buc. 263
— Idem 6210 2Z buc. 22
— Idem 6210 ZN buc. 2
— Idem 6210 P6 buc. 5
— Idem 6210 2Z P6 buc. 100
— Idem 6211 buc. 70
— Idem 6211 2RS buc. 56
— Idem 6211 2Z buc. 532
— Idem 6211 K buc. 4
— Idem 6212 buc. 180
— Idem 6212 2RS buc 540— Idem 6215 N buc. 81
— Idem 6218 Z buc. 50
— Idem 6220 N buc. 3
— Idem 6220 P6 buc. 1

— Idem 6313 buc. 165
— Idem 6313 Z buc. 12
— Idem 6316 buc. 6
— Idem 6316 C3 buc. 10
— Idem 6318 buc. 10
— Idem 6319 buc. 2
— Idem 6319 MA buc. 1
— Idem 6320 buc. 9
— Idem 6321 buc. 2
— Idem 6324 O buc. 2
— Idem 6403 buc. 10
— Idem 6408 buc. 37
— Idem 6411 buc. 4
— Idem 6411 N buc. 4
— Idem 6411 C5 buc. 43
— Idem 6412 buc. 10
— Idem 6412 N buc. 2
— Idem 6415 C5 buc. 2
— Idem 7018 B buc. 4
— Idem 7024 B buc. 2
— Idem 7108 buc. 7
— Idem 7114 buc. 1
— Idem 7115 buc. 27
— Idem 7116 buc. 4
— Idem 7117 buc. 51

Idem 7122 B buc. 15
— Idem 7208 B buc. 31
— Idem 7210 BSP4 buc. 10
— Idem 7213 BSp. P4 buc. 53
— Idem 7214 BATP4 buc. 12
— Idem 7311 BP6 buc. 13
— Idem 7312 BP6 buc. 4
— Idem 16008 buc. 100
— Idem 16015 buc. 6
— Idem 16018 buc. 7
— Idem 21308 buc. 3
— Rulmenți 22207 buc. 17
— Idem 22213 buc. 5
— Idem 22217 C3 buc. 20
— Idem 22218: KC5 buc. 3
— Idem 22220 W33C4 buc. 5
— Idem 22220 K buc. 1
— Idem 22220 KC3 buc. 5
— Idem 22220 C4 buc. 7
— Idem 2222 W33 buc. 3
— Idem 22228 KC3 buc. 4
— Idem 22234 buc. 91
— Idem 22234 C3 buc. 14
— Idem 22248 C3 buc. 1
— Idem 22264 buc. 1
— Idem 22309 buc. 4
— Idem 22310 K buc. 17
— Idem 22311 W33 buc. 6
— Idem 22315 buc. 10
— Idem 22315 C3 buc. 5
— Idem 22317 buc. 3
— Idem 22317 K buc. 1
— Idem 22317 C3 buc. 10
— Idem 22318 K buc. 9
— Idem 22318 KC3 buc. 1
— Idem 22322 K buc. 2
— Idem 22336 buc. 2
— Idem 22338 buc. 1
— Idem 23024 buc. 3
— Idem 23024 K buc. 31
— Idem 23130 C5 buc. 4
— Idem 23218 K buc. 6
— Idem 23222 buc. 3
— Idem 23232 C5 buc. 2
— Idem 232-14 C3 buc. 1
— Idem 30120 buc. 1
— Idem 30313 buc. 10

— Idem 30318 buc. 10
— Rulmenți 30320 buc. 4
— Idem 31306 buc. 5
— Idem 31312 buc. 6
— Idem 32032 buc. 8
— Idem 32204 CAP buc. 74
— Idem 32205 buc. 8
— Idem 32215 buc. 7
— Idem 32219 buc. 3
— Idem 32221 buc. 10
— Idem 32226 buc. 6
— Idem 32228 buc. 2
— Idem 32232 buc. 4
— Idem 32236 buc. 2
— Idem 32312 buc. 35
— Idem 32313 buc. 40
— Idem 32320 buc. 3
— Idem 51101 buc. 10
— Idem 51108 buc. 600
— Idem 51124 buc. 13
— Idem 51126 buc. 5
— Idem 51126 MP6 buc. 5
— Idem 51128 buc. 5
— Idem 51160 buc. 1
— Idem 51200 buc. 27
— Idem 51222 M buc. 3
— Idem 51228 buc. 7
— Idem 51230 M buc. 11
— Idem 51232 buc, 1
— Idem 51234 buc. 12
— Idem 51240 buc. 3
— 51244 buc. 1
— Idem 51313 buc. 10
— Idem 51314 buc. 5
— Idem 51317 buc. 14
— Idem 51320 buc. 2
— Idem 51324 buc. 7
— Idem 51326 buc. 2
— Idem 51411 buc. 1
— Idem 51412 buc. 1
— Rulmenți 51412 M buc. 4
— Idem 51426 buc. 6
— Idem 52205 buc. 2
— Idem 52218 buc. 92
— Idem 52311 buc. 10— Idem 52412 buc. 7— Idem 57702 buc. 2— Idem 58218 buc. 1
— Idem 64903 buc. 20
— Idem 66128 buc. 3
— Idem 66408 buc. 4
—- Idem 69422 buc. 2
— Idem 87518 buc. 2
— Idem 94904 buc. 6
— Idem 100090 buc. 4
— Idem 108711 buc. 2
— Idem 109906 buc. 6
— Idem 232156 buc. 6
— Idem 404705 buc. 2
— Idem 436206 buc. 6
— Idem 436208 buc. 8— Idem 455538 buc. 5
— Idem 6390’8 buc. 1
— Idem 704702 buc. 32
— Idem 704901K buc. 136
— Idem 804704 buc. 20
— Idem 808106 buc. 5
— Idem 808108 buc. 2— Idem 80820.5 buc. 3
— Idem 852705 buc. 4
— Idem 564705 buc. 8
— Idem 864904 buc. 3
— Idem 922‘>05 buc. 6
— Idem 922205 K buc. 1
— Id <>m 1000095 buc. 6
— Idem 1000006 buc. 1
— Idem 1000921 buc. I— Idem 2007108 buc. 1
— Idem 2007128 buc. 2



— Rulmenți 2007132 buc. 4
— Idem 2007138 buc. 2
— Idem 4074107 buc. 8
— Idem 4074115 buc. 5
— Idem 4084104 buc. 4
— Idem Q.304 buc. 4
— Idem Q.312 buc. 2
— Idem AS.6590 buc. 32
— Idem AXX. 6590 buc. 16
— DNK.80/35 buc. 2
— Idem DNK.30/20 buc. 1
— Idem DNK.25/16 buc. 4
— Idem GS.811O7 buc. 2
— Idem GS.81109 buc. 7
— Idem NKI.17 buc. 2
— Idem NKI. 25 buc. 2
— Idem NKI.20 buc. 10
— Idem NKI.50/30 buc. 2
— Idem NKY 42/20 buc. 2
— Idem NKIS 55 buc. 2
— Idem NKI 80/25 buc. 1
— Idem N.206 buc. 15
— Idem N. 307 buc. 15
— Idem NAR. 110 NA. 110 buc. 1
— Idem NA.3050 buc. 2
— Idem NA.4O17 buc. 3
— Idem NA.4904 buc. 206
— Idem NA.4907 buc. 1
— Idem NA.4912 buc. 106
— Idem NA. 4922 buc. 2
— Idem NA.4924 buc. 2
— Idem NA.6911 buc. 2
— Idem NAK.20 buc. 5
— Idem NAK.50 buc. 19
— Idem NAK.65 buc. 2
— Idem NAK. 5035 buc. 4
— Idem NAX.7040 buc. 2
— Idem NY.218 buc. 10
— Rulmenți NJ.236 buc. 8
— Idem NJ.252 buc. 2
— Idem NJ.3O4 buc. 10
— Idem NJ.307 buc. 10
— Idem NJ.313 buc. 15
— Idem NJ.318 C3 buc. 10
— Idem NJ.322 buc. 3
— Idem NJ.407 buc. 2
— Idem NJ.408 buc. 4
— Idem NJ.410 buc. 4
— Idem NJ.412 buc. 2
— Idem NJ.2207 buc. 10
— Idem N.T.2209 buc. 1
— Idem NJ.2215 buc. 16
— Idem NJ.2218 buc. 48
— Idem NJ.2313 buc. 24
— Idem NJ.2322 buc. 1
— Idem NN.3O15 KP51 buc. 6
— Idem NN.3044 K buc. 1
— Idem NN.3044 K P51 buc. 1
— Idem NN.3060 KP51 buc. 2
— Idem NNU.4920 K MP5 buc. 2
— Idem NNU.4922 buc. 2
— Idem NK.25/16 buc. 4
— Idem NK.30/20 buc. 10
— Idem NK.42/30 buc. 4
— Idem NK.65/25 buc. 4
— Idem NK.65/35 buc. 30
— Idem NK.80/35 buc. 4
— Idem NKK.40 buc. 2
— Idem NUB.208 KMP51 buc. 1
— Idem NU.21S buc. 6
— Idem NU.217 buc. 23
— Idem NU.217 MACS buc. 3
— Idem NU.218 buc. 49
— Idem NU.232 buc. 24
— Idem NU.244 buc. 6
— Rulmenți NU.305 buc. 60
— Idem NU.313 buc. 40
— Idem NU.315 buc. 1
— Idem NU.318 buc. 10

— Idem NU.318 C3 buc. 2
— Idem NU.320 buc. 11
— Idem NU.326 buc. 1
— Idem NU.328 MAC3 buc. 2
— Idem NU.407 buc. 1
— Idem NU.1007 buc. 1
— Idem NU.1015 buc. 2
— Idem NU.1016 buc. 2
— Idem NU.1017 buc. 5
— Idem NU.1024 buc. 2
— Idem NU.2210 buc. 37
— Idem NU.2211 buc. 5
— Idem NU.2215 buc. 2
— Idem NU.2220 buc. 1
— Idem NU.2304 P6 buc. 3
— Idem NU.2316 buc. 1
— Idem NU.2316 P6 buc. 6
— Idem NUP.214 buc. 2
— Idem NUP.304 buc. 8
— Idem NUP.314 buc. 5
— Idem NUP.2207 buc. 3
— Idem NUP.2208 buc. 6
— Idem NUP.2209 buc. 9
— Idem NUP.2305 buc. 10
— Idem NUP.2306 buc. 1
— Idem NUP.2312 buc. 2
— Idem RNA 4864 buc. 3
— Idem RNA 4904 buc. 28
— Idem RNA 4908 buc. 3
— Idem RHNA 222814 buc. 60
— Idem 941/15 buc. 4
— Idem 941/20 buc. 21
— Idem 941/20 buc. 40
— Idem 942/20 buc. 25
— Rulmenți 943/20 buc. 6
— Idem TAF 253320 buc. 1
— Idem TAF 233820 buc. 1
— Idem TAF 809535 buc. 2
— Idem NKI S.17-NA buc. 2
— Idem ANK.4565 buc. 4
— Idem K. 50X44X20 buc. 4
— Idem K. 25X35X30 buc. 1
— Idem SB. 22—63/22 buc. 3
— Idem WA. 1032 buc. 2
— Idem WA. 1038 buc. 1
— Idem WA. 1045 buc. 4
— Idem WS. 81109 buc. 10
— Idem WS. 81107 buc. 2
— Bucșe rulmenți H. 217 buc. 5
— Idem H. 220 buc. 28
— Idem H. 308 buc. 1
— Idem II. 310 buc. 6
— Idem H. 311 buc. 25
— Idem H. 319 buc. 2
— Idem H. 2313 buc. 200
— Idem II. 2318 buc. 8
— Idem H. 3032 buc. 4
— Idem II. 3038 buc. 45
— Idem H. 3124 buc. 24
— Bile rulmenți 0 2,5 buc. 190
— Idem 0 3 buc. 30
— Idem 0 3175 buc. 28
— Idem 0 4,76 buc. 400
— Idem 0 9,52 buc. 790
— Idem 0 10,31 buc. 800
— Idem 0 11,11 buc. 600
— Idem 0 11,509 buc. 50
— Idem 0 11,50 buc. 5
— Idem 0 16,66 buc. 160
— Idem 18,25 buc. 174
— Idem 0 19,84 buc. 176
— Idem 0 22 buc. 400
— Idem 0 22,22 buc. 54
— Idem 31/32 buc. 248
— Bile rulmenți 0 25 buc. 1
— Idem 0 28,57 buc. 1
— Idem 0 38 buc. 6
— Idem 0 38,1 buc. 15
— Role rulmenți 1,6X9,3 buc. 20

— Idem 3,0X11.8 buc. 2140
— Idem 3,5X23,8 buc. 500
— Idem 3,5X29,8 buc. 180
— Idem 4,0X39,8 buc. 80
— Idem 10X14 buc. 35
ARZĂTOARE — APARATE GAZ 
TIP „MECANICA”-MEDIAȘ
— Arzător tricem 10 buc. 5
— idem 15 buc. 20
— idem mobil AGM2 buc. 10 
DISPOZ. SIGURANȚA 
CONTRA LIPSEI GAZ-AER
— DN 80 Pn max = 16 bar buc.
— TN100 Pn max = 16 bar buc.
— Regulator uz casnic 3/4”—3/4“ 

buc. 25
— idem 1“—1” buc. 15
— Supapă sig. cu contragreutate 

0 80/65 P = 6—10 buc. 6
— Supapă blocare 1 1/4” buc. 138
— idem 1 1/2” buc. 32
— Regul. RPA 3 DN80 Pn 64 buc. 1

REDUCTOARE VITEZA 
TIP „NEPTUN"— CIMPINA

— 2 BHX12.5 stg. buc. 1
— 4 BHX40 Drep. buc. 4
— 1H—80X3,15—0 buc. 1
— 1H—320X5—1 buc. 3
— 2H—285X20—1 buc. 1'
— 3H—485X70—0 buc. 5
— 3H—485X70—1 buc. 6
— 3H—610X90—0 buc. 1
— 3H—610X140—3 buc. 1
— 3CH—390X40—1 buc. 2
— 3CH—970X71—1 buc. 1
— 3CV—570X35—0 buc. 1 

REDUCTOARE DE VITEZĂ DIN
FABR. INTR. „CHIMICA'-ORAȘTI
— Reduct. RSV.3 1M3—0 230X50 

buc. 1
— idem FUL—3 ÎMI—5/ 100X50 

buc. 3
— idem RSO—3—1/50 buc. 2
ELECTROPOMPE CENTRIFUGALE 
DIN FABRIC. ÎNTR. „AVERSA" - 
BUCUREȘTI
— Criș 150 Q=140, II—15 motor 

11X1500 buc. 1
— Lotru 100 Q = 40, 11=55 motor 

22X3000 buc. 3
— Lotru 100 Q=40, H=55 motor 

22X1500 buc. 1
— idem 125 Q=140, H=55 motor 

30X3000 buc. 1
— Terma 65/22, Q=22, H=8 mol. 

1,5X1000 buc. 1
— idem 150 Q=180, H—83 mol. 

75X3000 buc. 1
— Sadu 65X9, Q=17, H=140, mol. 

185.X3000 buc. 2
— idem 65X8 Q=20, H=100, mot. 

15X3000 buc. 2
POMPE DIN FABR. ÎNTR. 
„MECANICA” -PLOPENI
— Pompe eu roți dințate 11—1—0 

buc. 5
— idem 33.58.063 buc. 1
— idem cu pistoane axiale 

720BX8000—12“ buc. 1
— idem 712BX8000 15“ buc. 3 
DIVERSE
— Baterie încălzire cu apă caldă

120—150°C. Pres. II, 0,15 bar. del 
aer 25000 m h buc. 4



- Servomot pneum. tip Sp. 2 (fabric.
IAMC Otopeni) buc. 2

- idem tip 200 A (fabric IUP Tîrgov) 
buc. 5

- Pompă ungere cod 655.1608.000
(fab. „Balanța** Sibiu) buc. 3

- Servomot, pneum. tip 8514 (fab.
„1 Mai “ Ploiești) buc. 50

- CU. hidr. CHD 160.90.56 133X250 
buc. 2

- CU. fontă MRI 53—08—006 buc. 1
- Rac orientabil 10.18.153 buc. 4
- Bucșe sinteriz. CHN10/20101701

b.uc. 63
- Ax cardan 64220.10.100 buc. 12
- Idem 89.39.105.9014 buc. 5
- idem 81.39.105.6155 buc. 3
- idem 300/86928939000 buc. 3
- Reducții PVC 0 25—20 buc. 36
- idem 0 32—20 buc. 50
- idem 0 32—25 buc. 69
- idem 0 40—20 buc. 48
- idem 0 40—32 buc. 12
- Capac PVC 0 20 buc. 2
- idem 0 25 buc. 1
- idem 0 32 buc. 10
- idem 0 40 buc. 9
- Cot PVC 0 20 buc. 460
- idem 0 25 buc. 13
- idem 0 32 buc. 129
- Mufe PVC 0 20 buc. 152
- idem 0 25 buc. 30
- Tv. PVC 0 20 ml. 323
- idem 0 25 mi. 1
- idem 0 20 tip G ml. 34
- idem 0 20 ml. 279
- idem 0 25 ml. 24
- Teu PVf 0 40 buc. 33
- Furtun reper 336.0053/50 buc. 41
- Garnitură reper 31.13.119 buc. 5790

P.S. PT. MOTOR DUMPER
- Ambreaj TNS—182.200 buc. 2
- Arbore cotit C.I. 2001 buc. 1
- Carcasă 827.0500 A buc. 3
- Chiulasă S2—70209 buc. 2
- Cilindru CI 0300301 buc. 1
- idem CI 03030101 buc. 2
- idem S2 70200 buc. 4
- Scaun supapă C.I.06.01 805.280.59 

buc. 2
- Starter CSN 270402/A buc. 2
- idem CSN—270542 buc. 3
’IESE AUTO M—461
- Bridă arc spate buc. 3
- Bucșe bielă motor buc. 12
- Distribuitor aprindere buc. 6
- Arbore primar buc. 4
- Garnitură chiuloasă buc. 16
- Membrană cu 8 găuri buc. 16
- Pinion arbore secund, buc. 1
- Piston motor R2R3 buc. 12
- Pîrghie pompă benzină buc. 3
- Placă cercel buc. 4
- Placă presiune ambreaj buc. 1
- Tampon motor spate buc. 19
- Geam securit 2 jumăt TV—IMS 

buc. 2
- Geam ușă tip vechi TV buc. 2
- Pinion atac SR 113—240—2011 

buc. 9
- Ambreaj complet 5182 200 Dumper 

buc. 1
- Arbore roată dințată 5180550 

Dumper, buc. 5
- Bolț piston 5270404 btic. 7
- Cilindru S—270—501 buc. 3
- Segm. comp. CN—S—270—402 

buc. 2

— Selector dințat buc. 1
— Pinion arbore S—270—518 buc. 1 
MATERIALE ELECTRICE DE JOASA 
TENSIUNE. CABLURI, CONDUCTORI
— Bec BA 153 12V—5VV cod 1412 

buc. 300
— Bloc releu TSA 63A cod 3674 

buc. 25
— Bobină DITA 60 A 380 V buc. 129
— idem AC3 100A 220 V buc. 17
— Buton BDAD cod 3741 buc. 75
— idem cod 3777 buc. 100
— idem manevră M 10 buc. 466
— Capac siguranță D III 63 A 

buc. 1500
— Coloană seleniu 25X25X14 

RS—70507 buc. 1
— idem 33X33X24 buc. 1
— idem 33X33X40 buc. 7
— idem 40X40X4 buc. 1
— idem 40X40X8 buc. 6
— idem 40X40X16 buc. 13
— idem 40X40X24 RS—70519 buc. 23
— idem 60X60X12 buc. 3
— idem 60X60X16 buc. 22
— Comutator C.40.02.20.001 buc. 73
— idem C.40.02.20.002 buc. 40
— idem C.40.04.20.004 buc. 97
— idem pachet Paco K.259.0581 

buc. 100
— idem stea triunghi 32A cod. 1723 

buc. 40
— Condensator hîrtie E 470—0,47 mF 

buc. 112
— Contact fix AC3 25 A buc. 55
— idem mobil Al3 40A buc. 169
— Contactor AC3 25A 380V cod 3920 

buc. 70
— idem 40A 220V 3930 buc. 50'
— idem 40A 380V 3930 buc. 25
— idem 63A 380V 3940 buc. 50
— idem 200A 380V 3960 buc. 44
— idem TCA 6A 220V 4001 buc. 200
— idem TCA 10A 42V 4005 buc. 28
— idem TCA 40 A 380V 4015 buc. 400
— idem TCA 250A 380V 4035 buc. 20
— idem aut. DITA 500—200A buc. 1
— Corp încălzitor radiator buc. 88
— Cot pantzer (PVC) 21 mm buc. 19
— idem (IPE) 21 mm buc. 15
— Cuplă bipolară 6A buc. 40
— Doză pantzer (IPE) 29 mm buc. 44
— idem (IPE) 36 mm buc. 12
— Electromagnet frînă 4450—40 380V 

buc. 5
— Element siguranță LFI—63A 

buc. 300
— întrerupător cumpănă sub tens, 

buc. 100
— idem DITA 25A cod 3210 buc. 25
— idem aux. TCA 250A buc. 1500
— pîrghie 25A cod 1300 buc. 75
— idem pedală cod 9520 buc. 60
— idem pîrghie 63A cod 1311 buc. 20
— întrerupător pîrghie 100A cod 1321 

buc. 75
— idem 350A cod 1340 buc. 13
— Inversor sens prob 32A cod 1762 

buc. 30
— Lampă HBV 50W UV buc. 4
— Limitator 4473 buc. 20
— idem 4486 buc. 20
— idem 6090 buc. 175
— idem 6095 buc. 275
— idem 6100 buc. 350
— idem 6110 buc. 100
— idem 6115 buc. 175
— Microîntrerupător 5917 buc. 100

— idem 5938 buc. 300
— idem 5947 buc. 200
— idem 6131 buc. 300
— Miner MPR buc. 100
— Papuc cablu A 50 mmp buc. 315
— Patron mignon 0,5A buc. 1000
— idem 4 A buc. 1000
— idem 6 A buc. 600
— Presetupă 36 mm buc. 600
— Priză silumin III 16A cu fișă 

buc. 69
— Releu RC—2 RS 71900 buc. 90
— idem Rl—1 RS 7917 buc. 1
— idem Rl—3 220V RS 70659 buc. 10
— idem Rl—4 24V RS—71574 buc. 3
— idem Rl—10 24 V RS—71810C 

buc. 15
— idem Rl—5 24V RS.T—71575 

buc. 37
— idem RMC—3 220V buc. 1
— idem RTpa—5 0,1—1,3 sec buc. 75
— idem RTP—5 10 sec RS—7743 

buc. 2
— Soclu MPR buc. 100
— 'Transformator TMA 630 VA 

buc. 10
— idem TMA 1000VA 220/24 buc. 25
— Tub PVC 0 10 ml. 200
— idem 0 12 ml. 500
— idem 0 14 ml. 1000
— idem 0 15 ml. 1500
— Cablu Cyy 1X16 ml. 3000
— idem 3X70 ml. 520
— idem MCM 5X1,5 ml. 300
— Conductor FFFsi 0,75 mmp ml. 300
— idem 1,00 mmp ml. 200
— idem 1,50 mmp ml. 200
— idem Fy 16 mmp ml. 480
— idem 35 mmp ml. 582
— idem F500 1,00 mmp ml. 1000
— idem F750 16,00 mmp ml. 2000
— idem FFF 750 1,50 mmp ml, 400
— idem 2,50 mmp ml. 4000
— idem 4,00 mmp ml. 600
— idem 6,00 mmp ml. 1078
— Myff 35 mmp ml. 409
— Conductor Myff 50 n/np ml. 884
— idem VLPy 16 n/n ml. 2000
— Sîrma bobinaj bumbac 0,70 kg. 100
— idem 0,80 kg. 132
— idem 1,10 kg. 30
— idem 1,00 kg. 124
— idem 1,30 kg. 100
— idem 1,40 kg. 200
— idem 1,70 kg. 30
— idem cupru email 0,30 kg. 600
— idem 0,35 kg. 400
— idem 0,45 kg. 100
— idem 0,55 kg. 98
— idem 0,60 kg. 100
— idem 0,65 kg. 150
— idem 0,75 kg. 60
— idem 0,80 kg. 300
— idem 0,85 kg. 60
— idem 1,00 kg. 60
— Cablu ACyABy 3X25 ml. 215
— idem 3X95 ml. 311
— idem 4X35 ml. 760
— idem ACyy 3X50X25 ml. 300
— idem 3X10 ml. 500
— idem 3X25 ml. 755
— idem AFPyyS 2X4X2,5 ml. 215
— Conductor AFy 4 mmp ml. 1902
— idem 6mmp mi. 2448
— idem 10 mmp ml. 2383
— idem 16 mmp ml. 7836
— idem 25 mmp ml.. 33
— idem 35 mmp ml. 400
— idem AKYV 70 mmp ml. 57



INDICATOARE, NIVO STATE, 
TERMOREGULATOARE

— Bobină slmetrizare BRA 100/380V 
buc. 1

— indicator E10M3; 01400 buc. 2
— indicator manometru 01000CA 

buc. 4
— idem E10M3 ; 0—1600 C° buc. 9
— Nivostat capacitiv buc. 57
— Termoregulator 10—110; 15 mW 

buc. 8
— Contor păcură LS 5176 buc. 1
— Debitmetru 3 kgm3N buc. 1
— Idem 0,8—9X1000 Ncc/min CH4 

buc. 1
— Idem 1,2—11 Nm3/h buc. 2
— Idem 7—65 Nm3/h, Nw 40
— Idem 8—80 Nm:1/h 2‘/j buc. 1
— Idem 10—80 Nm3/h Na buc. 1
— Idem 10—90 Nm3/h azot buc. 1
— Idem 30—300 Nm3/h CH4 buc. 11
— Idem Dn—50 400 CA

5—56 NmJ/h buc. 1
— Sticlă rezist, fără plutitor

2—20 Nm’/h buc. 3
— Sticlă debitm. 2—25 Nm!/h buc. 1
— Sticlă rezist. 2,5—25 NmJ/h buc. 1
— Sticlă debitm. 3—35 Nm3/h CH4 

buc. 6
— Sticlă rezist, cu plutitor 4—40 

Nm’/h buc. 3
— Sticlă rezist, cu plutitor 4—40 

Nm’/h buc. 2
— Sticlă rezist, fără plutitor 4—40 

Nm3/h buc. 2
— Sticlă rezist, fără plutitor 3—45 

Nm’/h buc. 2
— Sticlă debitmetru 5—50 Nm3/h 

CH4 buc. 3
— Sticlă rezist 6—60 Nm’/h buc. 1
— Sticlă rezist, cu plutitor 7—70 

Nm’/h buc. 1
— Sticlă rezist, fără plutitor 

60—760 M 25—5 buc. 1
— Tub sticlă debitmetru R 12 

M 25—3 buc. 5
— Tub sticlă debitmetru R 9

cu ventil VIA 40—140°C buc. 63
— Regulator de temperatură buc. 6
— Rotametru gaz 5—50 Nm’/h 

Pt—R4—Rt buc. 2
— Termostate pt. termocuple 

<5 MIV) buc. 2
— Termoregulatoare 10—110’C buc. 8 
<— Termopare NiCrNi L = 1200

buc. 289
— Curbă 0 48,5X5,08 W 4541 

buc. 6
— Curbă 180° B3—67—06 buc. 20
— Cot 2" X 5,0 90° cu rază scurtă 

buc. 4
— Coturi ASTMA 234—WP 5 buc. 3
— Coturi inox 0 76,1X2,5—55 

buc. 14
— Distribuitor cu placă 

cu placă montaj buc. 6
— Distribuitor tip EFP 4—53 

(rulmenți) buc. 2
— Lagăr complet 22308/5783 buc. 11
— Reducție 16"X12"X17,4 WP 11 

buc. 6
— Semigeantă — piese sch. electrocar 

tip GMNSN 5866/41 buc. 11
— Amestec gaz-aer GMNS buc. 1
— Amestecător gaz-aer N5866/4 

SAIA 0—30 sec. buc. 1
— Releu tip YF5—510 MFG32 

buc. 1

— Arzător cu comb, lichid buc. 1
— Amplificator pt. sercodu. 10 A

100 buc. 1
— Comutator Poz. 31; 25 A 1500 V 

buc. 4
— Cuplaj electron. MTK10 buc. 3
— Cuplaj electr. KLP 0,32—12 

buc. 1
— Cuplaj electr. KLP 40—50 buc. 1
— Cuplaj electr. EKE 64 S buc. 1
— Detector apropiere TL YS—10 

buc. 28
— Lampă HBV 50 WNV buc. 4
— întrerup comb, cu fișă III 10 A 

buc. 356
— Carcasă Q 294 A 105 

RS 70412 E 81 buc. 5
— Releu încărc. acumulator buc. 3
— Releu tranzistorizat W.t 70/EIA 

buc. 24
— Releu prot B 1045 R 4075 buc. 1
— Programator cu came buc. 4
— Programate cu came 30" buc. 14
— Tuburi electronice CN 1 P buc. 13
— Tuburi electronice GH 2 P 

buc. 313
— Tuburi electronice GN 7 S buc. 37
— Tuburi electronice CN 98 buc. 26
— Idem TG 1—01 buc. 10
— Idem 12 AX7 buc. 26
— Idem 123 M 7 A buc. 26
— Idem 6 A 7 buc. 22
— Idem NV 113228 buc. 1
— Tuburi Tiratron TG — 1 0,3 buc. 6
— Idem TG — 1—2,5/4 buc. 2
— Supapă cu membrană NW 40 

buc. 1
— Transformator MTFH 100—600 A 

60 V A buc. 3
— Transformator tens. 1000/100 V 

buc. 2
— Transformator SVG buc. 1
— Transformator VWG 17 IZI — 5/15 

buc. 1
— Transformator aprindere 5000 V 

101 S buc. 13
— Transformator aprindere buc. P
— Transformator AFE 3 80/380 

buc. 1
— Transformator AFE 4 630 VA 

250/380 buc. 1
— Transformator IKLE buc. 24 
PIESE DE SCHIMB PENTR1' 
INSTALAȚIA DE SUDAT
— Cărbune buc. 10
— Diize Ameso 516 buc. 10
— Mecanism ghidare b.uc. 1
— Releu 110 V buc. 1
— Rezervor pulbere buc. 1
— Servomotor Az 120 buc. 1
— Elmotor 0,62 0,9 A X 3000— 

120 V 220 V buc. 1
— Elmotor 120 W — 3000 r/min.

0.9 A 2,2X1400 buc. 8
— Motovariator R 93 W/A 

buc. 1
— Motoreductor ND 430 Z 3/125— 

130 r buc. 8
— Motoreductor DK 76 DO3 500506 

buc. 1
— Dispozitiv de umplere TGL—10843 

buc. 1
— Membrană pt. acumulator 

TGL—10843 buc. 2
— Generator turometric buc. 2
— Racord pt. țeavă CF—82—12X1,5 

mm buc. 1
— Robinet cu preș. înaltă 20 S 

buc. 4

— Idem înaltă pres, tip W 
70—179—20 buc. 1

— Termomanometru cu cont.
0—100 EL — 0 150 buc. 1

— Termomanom. cont. 0 160 — 
capitar cu releu RS 1—0—306 
buc. 1

— Compensatori
2—1 m AZI — A 90 buc. 5

— Regulator temporiz. cu tije 
buc. 3

— Termoavertizor tip TMLIM
0—100°C — 280—380—440 buc. 16

— Termostate de cazan TMU—2 
buc. 4

— Idem măsură FC—KO 
006111—0801 buc. 4

— Idem termometre FEKO 
1850—6/002 buc. 3

— Arz. gaz tip 512 M 25 
BRAHMA buc. 2

— Sită inox 5X2X1000/W4541 
sup. 150

— Sîrmă aliată 0 5/W 4301 buc. 500
— Mot. DV.W 90—0,95/17X680/2800 

buc. 3
— Garnit. cauc. 140X165X36,5 

buc. 50
— Idem 170X200X45 buc. 50 
CHIMICALE
— Anhidridă tehnică cronică kg 1500
— Azotat de sodiu kg. 2000
— Sulfat de sodiu kg. 1000
ORGANE ASAMBLARE
ȘURUBURI CU ȘAIBA ȘI PIULIȚ.
— Șurub 8X30 stas 3955 buc. 5000
— idem 8X35 stas 3955 buc. 3000

ȘURUB CU CAP ÎNECAT
— Șurub 10X50 stas 1474 buc. 820
— idem 20X75 stas 1474 buc. 470 

ȘURUB CU CAP SEMIROTUND
ȘI NAS

— Șurub 8X60 stas 1470 buc. 1000
— idem 16X50 stas 1470 buc. 1050 

ȘURUBURI CU CAP BOMBAT
ȘI GIT PATRAT

— Șurub 6X40 stas 925 buc. 283 900
— idem 10X120 stas 925 buc. 700
— idem 10X140 stas 925 buc. 1150
— idem 12X40 stas 925 buc. 430
— idem 12X45 stas 925 buc. 1900
— idem 16X90 stas 925 buc. 550
— idem 16X150 stas 925 buc. 110
— idem 16X160 stas 925 buc. 320
— idem 16X180 stas 925 buc. 510
— idem 20X75 stas 925 buc. 700
ȘURUBURI MECANICE GROSOLAR
— Șurub 22X100 stas 920 buc. 1830
— idem 22X110 stas 920 buc. 890
— idem 24X200 stas 920 buc. 210
— idem 24X240 stas 920 buc. 650
— idem 18X70 stas 920 buc. 650
— idem 27X75 stas 920 buc. 1350
— idem 30X110 stas 920 buc. 700

ȘURUBURI CU CIOCAN ȘI GlT
PATRAT FILETAT PÎNA SUB Gl’
— Șurub 12X50 stas 7000 buc. 940
— idem 12X60 buc. 866
— idem 12X80 buc. 565
— idem 16X80 buc. 144
— idem 16X110 buc. 142
ȘURUBURI SEMIPRECISE CU CAJ 

BOMBAT ȘI GlT PATRAT
— Șurub 10X40 stas 6444 buc. 500
— idem 10X45 buc. 700
— idem 10X50 buc. 740
— idem 10X55 buc. 947
— idem 10X60 buc. 500



— idem 10X70 buc. 656
— idem 10X50 buc. 390
— idem 12X45 buc. 908
— idem 12X50 buc. 452
— idem 12X60 buc. 700
— idem 12X70 buc. 1000
— idem 12X80 buc. 987
— idem 16X60 buc. 500

ȘURUBURI SEMIPRECISE 
CU CAP EXAGONAL

— Șurub 12X160 stas 6220 buc. 1000
— idem 14X60 buc. 1220
— idem 14X80 buc. 1600
— idem 14X100 buc. 2350
— idem 14X160 buc. 350
— idem 18X80 buc. 1500
— idem 18X100 buc. 200
— idem 18X200 buc. 300
— Șurub cu pas fin 12X100 stas 4272 

buc. 60 580
— idem 14X160 buc. 300
— idem 18X55 buc. 388
— idem 18X70 buc. 400
— idem 18X80 buc. 835
— idem 22X55 buc. 1500
— idem 18X110 buc. 400
— idem 18X65 buc. 800
— idem 14X90 buc. 1960
— idem 18X100 buc. 1719

ȘURUBURI AUTO FILETATE
— Șurub 5X12 stas 1636 buc. 80 000
— idem 5X20 buc. 270 000
— idem 5X30 buc. 15 000

ȘURUBURI PENTRU LEMN
CU CAP ÎNECAT

— Șurub 3,5X20 stas 1452 buc. 15 900
— idem 3,5X25 buc. 15 200
— idem 4X16 buc. 5 300
— idem 4X25 buc. 28 000
NITURI DE OȚEL CU CAP ÎNECAT
— Șur.ub 5X12 stas 3165 kg. 383
— idem 5X20 kg. 136
— idem 5X35 kg. 133
— idem 6X14 kg. 2 022
— idem 6X20 kg. 119
— idem 6X30 kg. 162
— idem 6X40 kg. 342
— idem 7X18 kg. 97

NITURI DIN OȚEL 
CU CAP ROTUND

— Nituri 5X12 stas 797 kg. 1808
— idem 5X20 kg. 69
— idem 6X40 kg. 61
— idem 6X45 kg. 799
— idem 8X22 kg. 122
— idem 8X60 kg .111
— idem 10X24 kg. 1300
— idem 16X60 kg. 270

CĂRĂMIZI REFRACTARE
— Căr. ref. des. 19728/593583 II buc. 4
— idem 19728/593583 II-2 buc. 2
— idem 58/7-2 RD-77 buc. 432
— idem 53/7-52 RD-77 buc. 222
— idem 58/7-53 RD-77 buc. 19
— idem 58/8-2 RD-77 buc. 216
— idem 58/8-2 RD-77 buc. 509
— idem 3579-14-2 RCA-75 buc. 287
— idem 3579-1-1 RCA-75 buc. 14
— idem 58/11-6-4 PB-90 buc. 2
— idem 656/26-1-1-37 RC-73 buc. 3
— idem 751-1-4-39 buc. 4
— idem Iz 751-2-1-10-2 Port. buc. 1
— idem des. 161-1-11 RCA-75 buc. 69
— Căr. refr. sp. Iz. 161-1-25 Porț. 

buc. 545
— idem des. 411-64 RD-77 buc. 8
— idem 692/1-11 poz. 1 buc. 6
— idem 692/1-11 poz. 2 buc. 5
— idem 3570-02-05-10 RD-79 buc. 21

— idem des. 6584-53-12-15 buc. 25
— idem 6584-53-1-2-1 buc. 10
— idem 675-1-2-5 buc. 57
— idem 675-1-2-21 buc. 15
— Căr. ref. sp. 675-2-2-28 RD-77 

buc. 72
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem

— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem

5023-37 buc. 2 
648-3-85-9/2 buc. 9 
648-42 RD-79 buc. 4 
5276-3-23 buc. 1 
7507-6 buc. 2 
9344-26-9-1 RD-77 buc. 14 
I.R.C.-6 RCA-75 buc. 100 
14.109-10-21 stg. 82 buc. 13 
Dr. 82 buc. 7
14.408- 5 RD-77 buc. 286
6 RD 77 buc. 207
7 RD 77 buc. 52
9 RD 77 buc. 22
10 RD 77 buc. 4
14.408- 11 buc. 5
14.409- 10 RPA 85 buc. 3
14.451- 1 RD 77 buc. 50
14.451- 5 RD 77 buc. 3
14.451-5  stg. RD 77 buc. 3
14.453-5 buc. 11
OMO-2-38 RCA 75 buc. 6
OMO-2-39 RCA 75 buc. 129
IZ-OMO-7-6-35 buc. 165
ORD-2-5-RD 77 buc. 3
ORD-2-23 RCA 75 buc. 22 

— Cilindru C3 RCA 77 buc. 222
— Căr. ref OT 16 RC 71 buc. 2374

sp. IRP-1-12 ICRC 12 buc. 5 
dop refr. 3 RCA 77 buc. 330 
sp. IZ des 429-6-7-2 buc. 736 
3 buc. 964
11-5 buc. 149
11-7 buc. 304
suport ceramic 1 buc. 575
2 buc. 551
I des. 412/A-6-2 buc. 188
II 412/A 6-3 buc. 54
sp. cod. 20106.76 Kw buc. 1
20107 idem buc. 6
30298 idem buc. 23
Tub des. 58/24-218 buc. 469 
distanfier OMO 2-69 buc. 311 
269.11.24.2 buc. 21

CĂRĂMIZI DE UZ GENERAL
— PL 5
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— Căr.
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem

RCA 75 buc. 148 
UB-2 RC 69 buc. 33 
PS-1 RC 71 buc. 1803 
PS-6 idem buc. 965 
PL-1 idem buc. 1000 
UB-1 idem buc. 30 
UB-4 idem buc. 4 
UB-7 idem buc. 509 
UB-9 idem buc. 83 
N-3 RC 73 buc. 170 
N-4 idem buc. 11 
N-4 idem buc. 134 
N-ll idem buc. 785 
N-14 idem buc. 762 
PS-6 idem 378 
PS-6 idem buc. 378 

ref. PL-8 RC 73 buc. 4
PL-16 idem buc. 4 
UB-6 idem buc. 50 
UB-9 idem buc. 3 
N-4 RCA 75 buc. 84 
N-10 idem buc. 64 
N-12 idem buc. 53 
PS-2 idem buc. 6 
PS-3 idem buc. 962 
PS-6 idem buc. 3762 
PL-10 idem buc. 306 
UB-1 idem buc. 100

— idem UB-4 idem buc. 114
— idem UB-7 idem buc. 18
— idem UB-8 idem buc. 127
— idem UB-9 RA 75 buc. 13
— idem UB-11 RD 77 buc. 5
— idem N-4 idem buc. 229
— idem N-13 idem buc. 20
— idem PT-1 idem buc. 50
— idem UB-9 idem buc. 108
— idem UB-11 idem buc. 11
— idem PT-2 RD 79 buc. 200
— idem PT-4 idem buc. 21
— idem PS-3 RD 82 buc. 4
— idem PS-6 idem buc. 139
— idem PT-1 idem buc. 336
— idem PT-2 idem buc. 120
— idem PT-4 idem buc. 624
— idem UB-2 idem buc. 53
— idem N-3 IRB 12 buc. 150
— idem N-8 idem buc. 259
— idem PS-1 idem buc. 247
— idem PS-2 idem buc. 24
— idem PL-3 idem buc. 129
— idem PL-8 idem buc. 2466
— idem PL-9 idem buc. 3
— idem PL-10 idem buc. 975
— idem N-6 IRB-14 buc. 4
— idem UB-6 ICRC-110 buc. 14
— idem PS-5 ICRC-12 buc. 470
— idem UB-5 idem buc. 247
— idem UB-9 idem buc. 4
— idem 250X100X85 RC 71 buc. 8
— idem 575X170X80 idem buc. 142
— idem 575X170X80 buc. 2
— idem 460X230X75 buc. 8
— idem 200X114X64 buc. 970
— idem 250X100X85 buc. 2
— idem 360X130X90 buc. 13
— idem 250X100X80 buc. 17
— idem 250X124X32 IMP buc. 3
— idem 250X260X64/50 SAFIR buc. 47
— 250X250X65/50 idem buc. 18
— idem 330X125X64 buc. 85
— idem 250X260X64/50 SAFIR buc. 68
— idem 250X250X64/50 SAFIR buc. 91
— idem 250X250X64/32 idem buc. 1194
— idem UB-71 RC-71 buc. 9
— idem 40X20X12 idem buc. 39
— Cărăm. 124X64X50 IMP buc. 134
— idem UB-8 idem buc, 100
— Izol. cer. cod. 40108 buc. 6
— idem 40136 buc. 6
— idem 45133 buc. 47
— Izol. mărgele 45178 buc. 63824
— Izol. cp. cod. 45245 buc. 1685
— Iz. bornă 45366 buc. 572
— Iz. IARO 55030 buc. 7
— Iz. mărgele 55089 buc. 10.300
— Iz. sp. 40050155 buc. 7
— Iz. conici sc. 35 buc. 33
— Iz. TC. 55021 buc. 50.400
— Iz. TT. 45127 buc. 125
— Iz. IR1 45059 buc. 1444
— Iz. mec. scut. cod. 352958 buc. 1
— Tub ceramic 0 10X24X310 buc. 145
— idem 0 10X30X355 buc. 226
— idem 0 10X30X360 buc. 29
— idem 0 10X40X355 buc. 56
— idem 0 14X30X270 buc. 106
— idem 0 14X30X350 buc. 169
— idem 0 14X30X405 buc. 76
— idem 0 14X40X390 buc. 16
— idem 0 15X25X230 buc. 1142
— idem 0 15X25X285 buc. 68
— idem 0 15X25X310 buc. 43
— idem 0 15X30X290 buc. 271
— idem 0 16X30X300 buc. 50
— idem 0 16X32X320 buc. 20



OFERTE
— Tub. ter. 0 16X35X240 buc. 643
— idem 0 16X40X156 buc. 83
— idem 0 16X40X260 buc. 510
— idem 0 16X40X360 buc. 21
— idem 0 16X40X336 buc. 22
— idem 0 18X24X500 buc. 100
— idem 0 18X30X360 buc. 39
— idem 0 20X40X255 buc. 162
— idem 0 20X40X2'0 buc. 30
— idem 0 20X40X460 buc. 28
— idem 0 20X45X380 buc. 50
— idem 0 20X48X400 buc. 77
— idem 0 22X44X400 buc. 35
— idem 0 24X44X390 buc. 24
— idem 0 25X47X400 buc. 29
— Tub cer. 0 25X40X400 buc. 6
— idem 0 30X40X350 buc. 517
— idem 0 30X60X250
— idem 0 30X60X320 buc. 38
— idem 0 30X60X390 bue. 2
— idem 0 36X44X465 buc. 218
— idem 0 50X90X160 buc. 3
— idem bară 0 38X175 buc. 15
— idem des. 222-1-61-6 buc. 11
— Mortar refr. ALL’BEL 45M buc. 683
— Căr. ref. des. 5271-6 buc. 92
— idem 527.1-7 buc. 35
— idem 5271-8 buc. 45
— idem Iz. 5271-1 buc. 12
— idem Iz. 5271-2 buc. 252
— idem 5271-3-16 buc. 34
— idem 3-17 bue. 14
— idem 58/1016 RCpi buc. 71
— idem 58,10-6 idem buc. 7
— idem 58'10-7 ICR-12 buc. 20
— idem 58'10-8 RC 71 buc. 7
— idem Iz. 58/10-3-17 buc. 48
— idem des IRV-1-53 RC 71 buc. 1
— idem IRV-1-7 RC 73 buc. 34
— idem IRV-53 RC-69 buc. 82
— idem IRV-53 RC 71 buc. 282
— idem 6114-503-2.6. RC 71 buc. 3
— idem 6114-503-2.2 idem buc. 6
— idem 6114-503-2-6 buc. 185
— idem MPP 4-19 buc. 4
— idem MPP-3-1-16 bis buc. 20
— idem MPP-3-1-16 buc. 8
— idem MPP-5 MPP-3-1-26 buc. 27
— idem MRP-3-1-26 buc. 102
— idem MPP-5/MRP-3-1-26 buc. 343
— idem MPP-5/MRP-3-1-27 buc. 26
— idem MRP-3-25 buc. 2127
— idem MRP-3-25 buc. 290
— idem MRP-7-1-54 buc. 429
— idem MRP-7-1-21 buc. 410
— idem MRP-7-1-22 buc. 507
— idem MRP-7-1-23 buc. 452
— idem MRP-7-1-23 buc. 24
— idem MRP-7-1-24 buc. 338
— idem MRP-7-1-26 buc. 535
— idem MRP-7-1-26 buc. 4
— idem MRP-7-1-13 buc. 3
— idem MRP-7-1-24 buc. 3
— idem MRP-7-1-25 buc. 693
— idem MRP-7-1-26 bue. 202
— idem MRP-7-1-27 buc. 152
— idem MRP-7-1-51 buc. 93
— Căr. des. 282-2-4 buc. 50
— idem 282-2-5 buc. 300
— idem 282-2-6 buc. 34
— idem 282-2-7 buc. 45
— idem 282-2-8 bue. 15
— idem 282-2-9 buc. 600
— idem 282-2-20 buc. 10
— idem 675-7-2-4 buc. 9
— Idem 675-7-2-6 buc. 36.
— idem 675-7-2-36 buc. 3
— idem 5113-8-11 bue. 4

— idem 5113-6-1-24 buc. 1
— idem 5113-8-12 bue. 4
— idem 5113-8-13 buc. 4
— idem 5113-4-0-11 buc. 80
— idem 5113-4-0-30 bue. 16
— idem 5113-4-0-31 buc. 2
— idem 5113-4-0-35 buc. 2
— idem 675-7-2-9 buc. 28
— Căr. sp. IRB-00.19 buc. 3
— idem IRB-00.25 buc. 72
— idem IRB-00-18 buc. 30
— idem IRB-00-20 bue. 4
— idem 1RB-1-00-7 buc. 120
— idem IKB-1-00-16 buc. 4
— idem IRB-1-00-17 buc. 40
— idem IRB-1-00-19 buc. 30
— idem IRI-1-14 buc. 442
— idem IRI-1-15 buc. 442
— idem IRI-58/1-6 buc. 101
— idem IRI-58/1-13 buc. 3400
— idem IRI-58/1-14 buc. 3354
— idem IRI-58/1-75 buc. 252
— idem IRI-1-100/A bue. 156
— idem IRI-1-48/A buc. 20
— idem IRI-1-109 buc. 5
— idem IRI-58/1-14 buc. 520
— idem IRI-58/1-13 buc. 500
— idem IRI-58T-3 buc. 4680
— idem IRO-58/2-75 buc. 750
— idem IRO-58/2-12 buc. 758
— idemIRO-58/2-15 buc. 176
— idem IRO-58/2-31 bue. 18
— idem IRO-58/2-31 buc. 11
— idem IRO-58/2-74 buc. 14
— idem IRO-58’2-74 buc. 15
— idem IRO-58/2-76 buc. 75
— idem IRO-58, 2-3 buc. 20
— idem IRO-8 buc. 4
— idem IRO-9 buc. 30
— idem IRO-104 buc. 1.89
— idem IRO-58/2-31 buc. 158.75
— idem IRO-58/2-74 bue. 130.75
— idem IRO-58/2-75 buc. 100
— idem IRO-58/2-17 buc. 200
— idem IRO-58’2-3 buc. 1540
— idem IRO-58/2-12 buc. 120
— idem LSE-2-47 buc. 391
— idem LSE-2-48 bue. 6
— idem LSE-2-49 buc. 6
— idem 2-52/A buc. 20
— idem 2-55 buc. 20
— idem 2-84 buc. 30
— idem 55 buc. 4
— idem 2-51 buc. 38
— idem 2-52 buc. 3
— idem LSG-149 buc. 30
— idem LSG-1-254 buc. 20
— Căr. sp. I.SII-1-49 buc. 37
— idem 1-5-7 buc. 1
— idem 1-150 buc. 15
— idem 1-150/A buc. 7
— idem 1-151/A buc. 6
— idem 1-151/A buc. 4
— idem 153 buc. 4
—-. idem 1-153/A buc. 136
— idem 1-153’A buc. 136
— idem 1-154/A bue. 25
— idem LSC-46 buc. 8
— idem 61 buc. 4
— idem 1-25-4 buc. 40
— idem 1-46 bue. 9
— idem 1-47 buc. 116
— idem 1-48 buc. 3
— idem LSC-1-51 buc. 30
— idem 1-52 buc. 5
— idem 1-52 buc. 5
— idem 1-55 buc. 50
— idem 1-61 bue. 5

— idem 1-55 buc. 18
— idem 1-55 buc. 2
— idem LSJ-2 buc. 5
— idem -3 buc. 33
— idem -4 buc. 20
— idem -12 buc. 21
— idem -13 buc. 7
— idem -18 buc. 66
— idem -33 buc. 9
— idem -6 buc. 88
— Căr. sp. LSJ-1-8 buc. 40
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem
— idem

1-9 buc. 40
1-14 buc. 100
1-15 buc. 100
1-16 buc. 8
1-17 buc. 8
1-23 buc. 12
-13 buc. 100
-7 buc. 800 
LSB-7 buc. 55
8 buc. ‘191
10 buc. 46
11 buc. 17
12 buc. 28
12 buc. 25
13 buc. 10
14 buc. 68
PKW-7-4 buc. 66
7-6 buc. 6
7-8 buc. 180
7-9 buc. 16
7-10 buc. 18
7-11 buc. 2
7-12 but. 24
7-13 buc. 30
7-4 buc. 95
7-6 buc. 13
7-8 buc. 222
7-10 buc. 27 
PKW 7-11 buc. 6
7-12 buc. 36 
OPL-2-2 buc. 10
2-7 buc. 4
2-19 buc. 6
2-19 buc. 6
2-21 buc. 1
2-8 buc. 21
2-9 buc. 8
12 buc. 2
13 buc. 7
15 bue. 13
15 buc. 13
16 buc. 8
17 buc. 15
OPL-18 but. 16
20 buc. 8
22 buc. 14
23 buc. 10
25 buc. 8
26 buc. 17
27 buc. 9

— idem OZU-12 buc. 510

— OL INOX 2 bare 0 195 W 4541 
kg. 5033

— OL INOX 2 bare 0 220 W 4718 
kg. 1015

— Cedăm prin transfer autocamion 
SR 113


