
ANALIZA-DIAGNOSTIC A ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE Șl SOCIAL-POLITICE

Ud valoros instrument de analiză 
pentru fundamentarea deciziilor

I „Am ajuns într-o asemenea etapă 
I de dezvoltare economieo-socială — 
j spunea secretarul general al parti- 
I dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
' la Consfătuirea de lucru de la C.C.
; al P.C.R. din 21—23 septembrie

1977 — incit numai efortul fizic nu 
mai este suficient. Trebuie să înțe

legem că, acum, pentru a îndeplini 
sarcinile complexe din toate do
meniile de activitate, se cere un e- 
fort mult mai mare, acela al gîn-

i dirii. Să gîndim, să judecăm te
meinic lucrurile și să organizăm pe 
baze științifice întreaga activitate 
de înfăptuire a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului”.

Legea nr. 5/1978 cu privire la orga
nizarea și conducerea unităților socia
liste de stat reflectă încă din pream
bul această orientare, precizînd : „în
făptuirea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism impune perfecționarea con
tinuă a formelor și metodelor de or
ganizare și conducere a societății, de 
participare a maselor largi de oameni 
ai muncii la adoptarea deciziilor la 
toate nivelurile vieții sociale și de 
stat".

Imperativele actuale ale dezvoltării 
armonioase a economiei noastre na
ționale — ținînd seama de cadrul orga
nizatoric creat, de necesitatea ridică
rii la un nivel superior a autocondu- 
cerii muncitorești, consolidării auto- 
gestiunii economico-financiare, crește
rii responsabilității în gospodărirea cu 

maximum de. eficienta a resurselor e- 
xistente la to.ațe nivelurile — deter
mină mutații calitative importante, a- 
ducînd în prim plan punerea pe baze 
științifice a organizării și conducerii, 
ca un factor determinant al creșterii 
economice.

Dimensiunile la care se desfășoară 
în prezent procesele social-economice, 
interdependența lor, dinamismul aces
tora în contextul realizărilor de vîrf 
ale revoluției tehnico-științifice con
temporane, exigențele ce apar în 
competitivitatea pe toate planurile pun 
în fața conducătorilor de la toate ni
velurile probleme noi și deosebit de 
complexe, pentru rezolvarea cărora 
sînt necesare instrumente tot mai per
fecționate de analiză, decizie și acțiune.

In acest sens, analiza-diagnostic 
a organizării și conducerii activită
ților economice și social-politice 
reprezintă un instrument de anali
ză sistematică a realității, de cu
noaștere coordonată a aspectelor 
multiple izvorîte din practica edi
ficării societății socialiste la toate 
nivelurile și în toate domeniile.

Diagnosticul — respectiv analiza- 
diagnostic, cum a fost denumit în li
teratura noastră de specialitate — 
poate constitui un punct de plecare în 
fundamentarea unor decizii oportune 
și realiste, cu care se operează în ve
derea găsirii celor mai adecvate for
me și metode de organizare și condu
cere la toate nivelurile și în orice do
meniu de activitate, cu rezultate fa

vorabile în creșterea eficienței econo
mice și socia’e.

Introdusă în cadrul acțiunilor de 
perfecționare a conducerii activități
lor economico-sociale, desfășurate^ în 
țara noastră, analiza-diagnostic se 
impune astăzi ca o necesitate în a- 
naliza, perfecționarea și proiectarea 
sistemelor de organizare și conducere, 
în creșterea gradului de fiabilitate al 
acestora.

Dispunem în prezent, în cadrul eco
nomiei noastre, de cîteva mii de ast
fel de analize pentru organisme și sec
toare din cele mai diverse domenii de 
activitate.

în mod special, utilitatea practică a 
analizelor-diagnostic a fost dovedită 
pentru unitatea economică, respectiv 
pentru depistarea principalelor pro
bleme de organizare și conducere ale 
întreprinderii, pentru stabilirea căilor 
și mijloacelor necesare îndeplinirii 
sarcinilor ce revin cu privire la ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, dezvoltarea mai rapidă a 
bazei de materii prime interne, gospo
dărirea rațională a combustibililor și 
energiei, creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, sporirea rapidă 
a eficienței fondurilor fixe, creșterea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime și materialelor, reducerea mai 
accentuată a cheltuielilor de producție.

In cele ce urmează prezentăm, 
cu concursul unor specialiști de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu", 
principalele elemente metodologice 
și unele aplicații concrete ale ana- 
lizei-diagnostic, pentru a sugera 
consiliilor oamenilor muncii, altor 
organe de conducere colectivă, im
portantele posibilități pe care ea le 
oferă pentru accentuarea laturilor 
calitative ale activității.
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Analiza-diagnostic

O definiție și citeva precizări

ANALIZA-DIAGNOSTIC reprezintă o acțiune coordonată 
de investigare largă a principalelor aspecte economice, so
ciale și politice ale unității, vizînd deopotrivă (fig. 1) :

— identificarea unor reușite, ca și a unor dificultăți, 
lipsuri sau carențe de organizare șl conducere ;

— depistarea cauzelor care le provoacă ;
— determinarea implicațiilor lor ;
— stabilirea unor măsuri de extindere sau generalizare 

a aspectelor favorabile, respectiv de diminuare sau elimi
nare a aspectelor nefavorabile.

— Ca etapă, analiza-diagnostic reprezintă prima secvență 
a programului de creștere a fiabilității sistemelor de orga
nizare și conducere în întreprinderi (fig. 2). Din acest punct 
de vedere, a devenit aproape o axiomă faptul că în pre
zent nu se poate concepe o acțiune de perfecționare a or
ganizării și conducerii fără ca să se realizeze în prealabil 
un diagnostic.
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Fig. 1 : Schema-bloc • analizei-diagnostic
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© Termenul de analiză-diagnostic, preluat din medicina 
umană, sugerează o similitudine între organismele vii și 
cele social-economice, o analogie între procesele biolog5 ce 
și cele economice — și prezintă sugestiv o serie de feno
mene ce se petrec în funcționarea sistemelor de organizare 
și conducere.

• Prin analiza-diagnostic se urmărește — așa cum re
zultă din definiție — a se evidenția într-o viziune integrată, 
sistemică, adevăratele cauze ale principalelor rezultate 
favorabile și nefavorabile ale întreprinderii, în scopul de 
a se stabili măsuri corespunzătoare de organizare și con
ducere, adică măsuri de ordin calitativ. Din acest punct de 
vedere, analiza-diagnostic oferă organelor de conducere de 
la toate nivelurile ierarhice posibilitatea de a cunoaște te
meinic realitățile economice și social-politice, pentru orien
tarea acțiunilor viitoare și stabilirea priorităților în per
fecționarea proceselor de producție, a relațiilor de muncă, 
a stilului și metodelor de lucru — în concordanță cu ce
rințele dezvoltării multilaterale, accelerate a întreprinde
rilor și a economiei noastre.

• Analiza-diagnostic contribuie cu o eficiență deosebită 
în stabilirea și operaționalizarea strategiilor, politicilor și 
tacticilor la nivelul considerat. La fundamentarea și ela
borarea planurilor anuale și cincinale, în momentele în care 
dezvoltările sau extinderea proceselor de producție și a 
gamei de produse și servicii incumbă stabilirea coordonată 
a unui grup de decizii strategice și tactice, analiza-diagnos
tic s-a dovedit utilă și eficace în stabilirea politicilor or- 
ganizaționale ale întreprinderilor și centralelor industriale.

• Analiza-diagnostic este considerată — în cadrul acțiu
nilor de organizare și conducere — ca etapă, proces, re
zultat și instrument.

Fig. 2 : Locul analizei-diagnostic în cadrul unei acțiuni de perfec
ționare a organizării și a conducerii

— Ca proces, analiza-diagnostic impune un anumit mod 
de acționare și interpretare, care să pătrundă dincolo de 

aparențe și să evidențieze, corelat, mecanismul dialectic 
cauze-efect. Din acest punct de vedere, analiza reprezintă 
un proces destul de complicat și dificil, care impune un 
nivel superior de calificare, putere de interpretare, analiză 
sistemică și o abordare interdisciplinară. în cazul diag
nosticului problemele se aleg și se tratează sistemic, nu 
îngust, sectorial sau departamental, ceea ce conduce la ne
cesitatea unei fuziuni a cunoștințelor utile din diverse dis
cipline științifice. Parcurgerea acestui proces complex de 
interpretare sistemică, specific analizei-diagnostic, se face 
potrivit unei metodologii proprii și prin aplicarea metodelor 
și tehnicilor specifice, corespunzătoare etapelor din pro
gramul analizei-diagnostic. Acest program cuprinde, în 
principal, etapele următoare: pregătirea acțiunii (mo
tivarea ei, definirea problemelor și a obiectivelor analizei- 
diagnostic, formarea echipei, pregătirea unității și organi
zarea echipei, elaborarea planului de lucru, documentarea 
și instruirea) ; investigația și analiza (culegerea datelor, 
sistematizarea lor, analiza și interpretarea, relevarea as
pectelor semnificative, elaborarea recomandărilor) ; redac
tarea și valorificarea diagnosticului (scrierea raportului- 
diagnostic, asigurarea condițiilor pentru implementarea 
măsurilor, aplicarea, extinderea și generalizarea soluțiilor).

— Ca rezultat, analiza-diagnostic va trebui interpretată 
prin bilanțul previzional pe care-1 oferă cu privire atît la 
măsurile imediate, cît și la cele de perspectivă — care 
sînt, de fapt, teme de proiectare (asemănătoare cu cele de 
1a care pleacă analiza problemelor, dar mai complete) pen
tru viitoare studii și proiecte de organizare și conducere.

— Ca instrument în perfecționarea organizării și con
ducerii, analiza-diagnostic și-a dovedit utilitatea, atît pen
tru conducători, cît și pentru specialiștii generaliști în or
ganizare (consultanți) preocupați de depistarea și urmărirea 
sistematică a fenomenelor noi ce apar în activitatea uni
tăților economice, de aplicarea unor măsuri raționale prin 
care să se stăpînească eficient schimbarea și să se dirijeze 
armonios dezvoltarea acestora.



Concepția de ansamblu a elaborării
Problematica ana- 

lizei-diagnostic (care, 
în general, determi
nă și conținutul a- 
cesteia) cuprinde, 
printre altele : defi
nirea obiectivelor și 
motivarea acțiunii ; 
studiul caracteristi
cilor tipologice ale 
unității, pe baza că
rora se orientează 
analiza-diagnostic și 
lucrările de proiec
tare ulterioare; ana
liza rezultatelor an-

Schema de ansamblu a elaborării ana- 
llzel-diagnostlc

terioare ale unității ; studiul și estimarea perspectivelor ei 
de dezvoltare ; studiul și analiza sistemului de organizare 
și conducere existent; stabilirea punctelor tari și slabe ale 
acestuia ; elaborarea recomandărilor, preconizarea acțiuni
lor corective și localizarea lor.
• în sinteză toată această problematică este prezentată în 
cadrul unui raport-diagnostic ce se finalizează printr-un 
program de acțiuni (intervenții) și prin bilanțul previzio
nal al etapelor următoare.

în această etapă se pot obține o serie de elemente de 
bază pentru proiectarea viitoare, cum ar fi :

1. relevarea aspectelor generale și de detaliu ale siste
mului de organizare și conducere al unității investigate;

2. integrarea acesteia în mediul în care acționează (poli
tic, economico-social, științifico-tehnic, geografic etc.) și, 
în special, în cadrul ramurii de apartenență ;

3. analizarea rezultatelor anterioare obținute ,pe baza 
unor indicatori care să asigure condiții de comparabilitate 
și' să permită evidențierea evoluției activității în principa
lele domenii, precum și conturarea tendințelor — favorabile 
sau nefavorabile — în organizarea și conducerea activi
tăților ;

4. identificarea problemelor specifice ale unității inves
tigate, evidențierea intercondiționărilor lor și a efectelor pe 
care aceste probleme le determină în cadrul relațiilor exte
rioare ale unității, în special asupra relațiilor de subor
donare și cooperare ;

5. ponderea importanțelor și acuității acestor probleme, 
pentru determinarea urgenței relative a soluțiilor pe care 
le reclamă ;

6. identificarea cauzelor reale ale carențelor constatate în 
sistemul de organizare și conducere și, în funcție de aceste 
cauze; precizarea naturii soluțiilor ce se preconizează ;

7. estimarea perspectivelor de desfășurare a activității 
viitoare, avînd la bază extrapolarea tendințelor pe perioa
de semnificative, luarea în considerare a factorilor actuali 
de influență, precum și evaluarea realistă a potențialului 
resurselor existente ;

8. elaborarea recomandărilor și preconizarea acțiunilor co
rective care să asigure înlăturarea aspectelor critice con
statate și perfecționarea organizării și conducerii ;

9. schițarea programului intervențiilor necesare și a des
fășurării acțiunilor corective preconizate. z

Obiective și metodologie

OBIECTIVELE analizei-diagnostic rezultă din esența și 
rațunile acestei etape și se pot formula, cu caracter ge
neral, astfel :

Denumirea 
metodei

Esența metodei și cate
gorii utilizate

• Domenii de utilizare

METODA 
ORTID

Obiective
Resurse
Transformări (procese)
Integrare (implemen
tare)
Dezvoltare

Definirea problemelor 
și alegerea priorităților 
de abordare a obiecti
velor analizei-diagnos
tic

METODA
TIPOLOGICĂ

METODA 
CRJTERIALA

Factorii tipologici (aso
ciere)
Complexitatea activită
ților
Tablou tipologic (gene
rai sau specializat)

Criteriul social
Criteriul economic
Criteriul tehnic
Criteriul comercial 
(Se definesc criteriile 
și se Ierarhizează pe 
tabele de selecție sau 
punctaje)

în cadrui aceleiași ra
muri, sector sau zonă 
și chiar pe economie 
se pot identifica pro
blemele de organizare și 
conducere ale unei u- 
nități prin integrarea 
acesteia în tabloul ti
pologic general
Alegerea priorităților
în abordarea proble
melor de organizare șl 
conducere

METODA 
reprezentării 
GRAFICE

Grafice (CPM, PERT, 
MPM)
Grafice de analiză
Grafice de evoluție 
Grile de analiză

Diagrame de rutină

Diagrame de flux
■ ASME
• SCOM
Diagrame de circulație

Programarea acțiunii
de organizare și con
ducere
Analiza proceselor și 
produselor
Urmărirea fenomene
lor
Analiza unor elemente 
ale sistemelor
Reprezentarea organi
zării unui subsistem și 
a procedurilor practice 
Reprezentarea fluxului 
'informational
Mișcarea materiilor și 
materialelor pe fluxul 
de producție

INTERVIUL Pregătirea, inițierea,
desfășurarea și încheie
rea

Culegerea datelor șl 
informațiilor

FIȘE DE 
ANALIZA

Analiza postului
Evaluarea postului 
Analiza documentelor 
Fișa obiect și fișa su
biect

Aprecierea complexită
ții postului și a docu
mentelor, precum și a 
corelației dintre ele

CHESTIONARUL Investigarea asupra 
problemelor generale 
șl specifice Investigarea și cunoaș

terea sistemului de or
ganizare și conducere 
existent, atât static, cît 
și dinamic

STUDIUL 
RAPOARTELOR

Date statistice 
înregistrări de proces 
și rezultate
Dări de seamă etc.

INVESTIGĂRI 
DIRECTE

Observări (inclusiv ob
servări Instantanee, fil
mări, fotografieri, im
primări etc.)

Culegerea datelor și ar
gumentarea faptelor

METODA
INTEROGATIVA

Stabilește obiectul, lo
cul, momentul, mijloa
cele și persoanele din 
sistemul de organizare 
și conducere existent

Analiza sistemului e- 
xistent, stabilirea punc
telor critice și elabora
rea de soluții de îm
bunătățire

ANALIZA 
MORFOLOGICĂ

C ercetarea. am ă nunți tă 
a componentelor siste
mului

Analiza datelor și a 
faptelor

ANALIZA 
VALORII

Ameliorarea activități
lor prin aplicarea unor 
criterii raționale în 
faza de cercetare șl 
proiectare a produselor 
șl serviciilor, precum 
și a proceselor

Analiza • sistemului de 
organizare și condu
cere existent, identifi
carea punctelor tari și 
slabe ale acestuia, găsi
rea unor soluții de îm
bunătățire

MOTIVAREA Stabilește motivele ce 
influențează activitatea 
analizată

Analiza situației și gă
sirea soluțiilor de îm
bunătățire

ANALITICE Matematice
Extrapolarea tendințe
lor
Mod de viață etc.

Analiză și proiectare 
de soluții

BRAINSTORMING 
SINECTICA 
DELPHI 
greativitatea

Investigarea unul grup 
pentru colectarea idei
lor
Se bazează pe unele 
postulate

Analiza în colectiv 
Stimulează imaginația

Elaborarea soluțiilor șl 
propunerilor da per
fecționare

Găsirea unor soluții da 
îmbunătățire

ANALIZA TEH- 
CO-ECONOMICA 
COMPLEXA 
(FACTORIALA)

Stabilirea factorilor 
Măsurarea influențelor 
Divizarea rezultatelor 
Compararea rezultatelor

Identificarea naturii și 
volumului unor factori 
de influență



ANALIZA- diagnostic

• definirea sistemului de organizare și conducere a între
prinderii (sau a sectorului analizat) și relevarea mecanis
mului de funcționare a acestuia :

• stabilirea și evaluarea gradului de organizare a acti
vităților politice și social-economice din unitatea analizată, 
cu relevarea principalelor aspecte, pozitive și negative, ale 
organizării și funcționării sistemului existent și accentuarea 
aspectelor susceptibile de perfecționări :

• conturarea direcțiilor în care trebuie intensificate efor
turile prin elaborarea ulterioară a unor studii și proiecte 
de organizare și conducere, stabilindu-se cauzele reale ale 
carențelor constatate și indicîndu-se modalitățile efective 
de acțiune ; de asemenea precizarea unor soluții cu aplica
bilitate imediată pentru problemele a căror natură (și po
sibilități de rezolvare) nu reclamă ample lucrări ulterioare.

Obiectivele menționate au un caracter general ; ele se 
întîlnesc la aproape toate acțiunile-diagnostic, alături de o 
serie de obiective derivate, specifice, care depind de tipul 
diagnosticului respectiv.

TIPOLOGIA analizelor diagnostic reprezintă un grupaj rea
lizat după o serie de criterii, a căror valabilitate s-a dove
dit utilă în practică, impunând proceduri de lucru și echipe 
de investigație adecvate. Principalele criterii după care s-au 
realizat aceste grupaje sînt : aria de cuprindere (diagnostic 
general, de subsistem sau parțial, special etc.) ; obiectivele 
urmărite (de sănătate, de vitalitate, de ambianță etc.) ; 
poziția față de unitate a elaboratorilor (extern, intern, au- 
todiagnostic) ; metodele utilizate (prin ascultare, observare, 
similitudine, prin indicatori și indici, prin investigații și 
analiză etc.).

METODOLOGIA analizei-diagnostic impune parcurgerea 
etapelor specifice acestei acțiuni, așa cum au fost ele men
ționate, interpretând analiza-diagnostic ca proces. în toate 
aceste etape se folosesc metode și tehnici corespunzătoare, 
cele mai des utilizate fiind sistematizate în tabelul din pag. 3.

în ultimul timp s-au folosit în efectuarea unor analize- 
diagnostic — îndeosebi a celor prin indicatori și indici — 
facilitățile calculatoarelor electronice. Există, în prezent, con
diții reale de a putea obține concluziile unui diagnostic 
prin programe și aplicații pe calculator.

Aplicare și eficiență

în țara noastră, analiza-diagnostic a început să fie prac
ticată din anul 1971, iar din 1973 în mod sistematic ; 
practic, nu există sector de activitate în care să nu se 
încerce AD. Putem spune astăzi că această metodă și-a do
vedit necesitatea și utilitatea — și tocmai de aceea se cere 
ca ea să fie generalizată și valorificată din plin.

De un real folos s-a dovedit a fi introducerea analizelor- 
diagnostic în procesul de pregătire și perfecționare a ca
drelor. La Institutul central de pregătire a cadrelor din 
economia și administrația de stal din cadrul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu”, circa 10% din timpul afectat instruirii 
este repartizat pentru realizarea de către cursanți, în echi
pă, a unui diagnostic în întreprindere, avînd obiective prac
tice concrete.

La nivelul economiei dispunem și de o metodologie lan
sată de către Institutul central pentru conducere și infor
matică ; de asemenea, în literatura noastră de specialitate 
au apărut lucrări originale pe această temă, conținînd o 
concepție originală, specifică sistemului nostru social- 
economic.

Eficiența analizelor-diagnostic efectuate s-a concretizat, 
în principal, prin :

• creșteri de producție de 5—15%, ca urmare a utili
zării mai bune a capacităților de producție existente ;

• creșteri de productivitate de 10—20%, ca urmare a 
organizării superioare a producției, a muncii și utilizării 
eficiente a timpului de lucru ;

• reducerea efortului de investiții cu 10—50%, prin 
preluarea sarcinilor suplimentare de către capacitățile 
de producție aflate în funcțiune;

• reducerea cheltuielilor materiale și, în general, a 
costurilor cu 5—10%, pe baza raționalizărilor, propuse 
și a metodelor aplicate în concepția și realizarea pro
duselor.

în majoritatea cazurilor, atunci cînd s-a făcut din partea 
întreprinderilor un efort financiar, contractând analize-diag- 
nostic, rezultatele economice au fost de 30—50 lei Ia fiecare 
leu Învestit în studii și proiecte de organizare și conducere.

Unele recomandări

Indiferent de tipul analizei-diagnostic (sau de organis
mul în cauză), succesul aplicării ei depinde de o serie de 
aspecte și elemente ce s-au impus ca reguli practice de 
abordare și elaborare.

1. în primul rînd, analiza-diagnostic trebuie să fie înțe
leasă de conducători și specialiști ca o necesitate proprie. 
O altfel de tratare ar influența defavorabil rezultatele 
finale ale acțiunii.

2. Analiza-diagnostic presupune un comportament adecvât 
al conducătorilor și specialiștilor participant! la acțiune.

3. ' Rezultatele analizei-diagnostic depind de sesizarea 
momentului optim și, mai ales, de includerea ei în practica 
nemijlocită a conducerii unităților economice.

4. Abordarea prin diagnostic a sistemului de organizare 
și conducere al întreprinderii se recomandă a se face cu 
echipe complexe, inter — și multidisciplinare, în care să se 
includă și cadre cu putere de decizie din organismele exis
tente în profil teritorial și departamental. în această si
tuație se îmbină ușurința de a sesiza aspectele semnifica
tive constatate, cu autoritatea de competență. și ierarhică 
a specialiștilor exteriori.

5. Analiza-diagnostic este permanent orientată către o 
situație mai bună, prefigurată teoretic (pe baza principiilor 
de organizare și conducere, a prevederilor cadrului nor
ma tiv-legislativ, a sistemelor cadru ș.a.) și practic (prin 
exemple performante existente în ramură și sector). Se im
pun, din acest punct de vedere, obiective bine precizate 
și o dimensionare rațională a resurselor necesare și posibile.

6. Abordarea, prin diagnostic, nu numai a activităților 
pur economice, ci și a celor social-politice oferă la nivelul 
respectiv, întreaga problematică a conducătorului, ca spe
cialist și om politic.

7. Acoperirea prin analiza-diagnostic a unei perioade re
prezentative din punctul de vedere atât al istoricului uni
tății, cît și al perspectivelor obligă la un tratament adecvat 
și o stabilitate a recomandărilor în timp, fără a accepta 
o rigiditate în soluții.

8. Aplicarea metodologiei și a metodelor proprii analizei- 
diagnostic constituie o necesitate confirmată de viață, de 
practică.

9. Soluțiile elaborate în cadrul analizei-diagnostic sînt 
rodul colaborării sincere între conducători și specialiști. 
Aplicarea soluțiilor rămîne, în exclusivitate, o preocupare 
a întreprinderii, o sarcină a conducerii acesteia.

10. Măsurile preconizate prin analiza-diagnostic, funda
mentate din punct de vedere economic, însușite și avizate 
de către organul de conducere colectivă al întreprinderii, se 
vor include în planul de măsuri tehnico-organizatorice al 
acesteia, susținînd în mod corespunzător realizarea sarci
nilor de plan și obținerea unor performanțe superioare.

11. Prezentarea analizei-diagnostic și raportul final sînt 
evaluate prin utilizarea lor în practică și sînt o consecință 
a modului în care s-a conceput, realizat și finalizat acțiu- 
nea-diagn ostie.

12. Rezultatele și concluziile analizei-diagnostic pot și 
trebuie să fie însușite, exploatate și valorificate într-o sferă 
mai largă, ce depășește limitele întreprinderii. Ele sînt de 
un real folos pentru organele tutelare, organismele de con
trol și directivare, penru conducătorii de unități similare.



APLICAȚII: A. D. la...

o întreprindere 
constructoare de mașini 

Analiza efectuată (în cadrul unei 
cercetări aplicative, cu participarea 
cursanților programelor de speciali
zare de la Academia „Ștefan Gheor
ghiu") a cuprins, în concepția unei a- 
bordări sistemice, mai multe domenii 
de activitate, referindu-se la organi
zarea : activității de C.T.C.; elaborării 
documentației de fabricație; progra
mării, lansării și urmăririi producției; 
sistemului de contractare a producției; 
activității de transport intern, ma
nipulare și depozitare ; activității de 
întreținere și reparare a utilajelor; 
sectorului de montaj ; unor activități 
privind conducerea și administrarea 
personalului.

• OBIECTIVE: stabilirea ni
velului de organizare a activită
ților analizate și indicarea stării de 
„sănătate" din domeniile investigate; 
relevarea modului de pregătire a ac
tivităților potrivit sarcinilor viitoare, 
respectiv aprecierea „vitalității” or
ganizării domeniilor investigate ; pre
cizarea nivelului de cooperare și par
ticipare a personalului întreprinderii 
la soluționarea problemelor de organi
zare și conducere; identificarea sur
selor de pierderi și stabilirea măsuri
lor pentru eficientizarea întregii acti
vități soaial-economice.

• CARACTERISTICI TIPOLOGICE, 
întreprinderea fabrică produse (în ge
neral de serie mică și unicate) ase
mănătoare, dar cu parametri funcțio
nali foarte diferiți (peste 30 de fami
lii ; circa 600 tipodimensiuni de bază, 
cu circa 2 500 de variante constructive; 
peste 3500 de montaje), caracterizate 
prin performanțe înalte, precizie 
mare de lucru, grad ridicat de tipizare 
constructivă și tehnologică.

• CONSTATĂRI. Interpretarea or
ganigramei și aspectele evidențiate de 
analiza fiecărei activități au dus la 
constatări generale, care au fost valo
rificate cu ocazia aplicării reglementă
rilor cu privire la perfecționarea struc
turilor organizatorice — și anume :

— neaplicarea în structura între
prinderii, a unor principii care să vi
zeze în principal : gruparea activități
lor după criteriul omogenității și sub
ordonarea lor corespunzătoare în ve
derea realizării unor moduri de lucru 
eficiente ; echilibrarea și minimizarea 
numărului de legături ale subordona
ților față de funcțiile de conducere ; 
departajarea strictă a activităților de 
concepție de cele de execuție și sta
bilirea responsabilității fiecărei func
ții potrivit cerințelor sistemului în 
care acționează ;

— lipsa unui regulament detaliat 
de organizare și funcționare, care să 
stabilească precis atribuțiile diferitelor 
compartimente, responsabilitățile, com
petentele și delegările de autoritate la 
diferitele niveluri ierarhice ;

— Inerția structurii existente și lip
sa ei de suplețe în adaptarea la ne
cesitățile întreprinderii, potrivit ritmu
lui de dezvoltare tehnică.

Pe domenii de activitate, au fost re
levate și o serie de aspecte pentru 
care s-au propus măsuri de perfec
ționare cu mare putere de generali
zare. Astfel, dispersarea activității de 
concepție în prea multe compartimen
te, cu participare inegală la realizarea 
documentației de fabricație, conduce
rea la performanțe inferioare posibili
tăților reale. Datorită lipsei unei me
todologii unitare privind elaborarea 
documentației de fabricație (tehnologii, 
procedee de fabricație, faze operațio
nale), metodele de muncă nu erau 
consemnate pe nici un document și 
erau lăsate la inițiativa executanților, 
care de multe ori aveau o calificare in
suficientă. Elaborarea documentației 
tehnologice se realiza ca un „scop în 
sine", de multe ori pe baza unor do
cumente necorelate cu planul general 
al întreprinderii. Atelierul de prototi
puri avea o activitate aproape în ex
clusivitate de montaj (majoritatea pre
lucrărilor mecanice pentru produsele 
în curs de asimilare realizîndu-se în 
secțiile productive), sectorul de con
cepție dînd asistență tehnică doar la 
cerere. Lipsa unui sistem corect și o- 
biectiv de programare-lansare-urmă- 
rire a producției, precum și neasigura- 
rea producției cu cele necesare condu
cea la serioase pierderi materiale și 
de . forță de muncă. Sistemul de repa
rații și întreținere — defectuos și ne
subordonat cerințelor producției de 
bază — făcea ca utilizarea capacități
lor de producție să fie dificitară. . Nu 
era conturată o politică proprie de se
lecționare, formare, perfecționare, a- 
preciere și promovare a personalului, 
corelată cu obiective precise pe linia 
asigurării condițiilor de lucru și a ce
lor social-culturale etc.
• MĂSURI PROPUSE. în cadrul a- 
nalizei-diagnostic s-au propus măsuri 
(cu aplicabilitate imediată și de per
spectivă) motivate prin aspectele con
statate și justificate teoretic, printre 
care :

— reorganizarea com
partimentelor cu acti
vități specifice funcțiu
nii de cercetare-dezvol- 
tare, în scopul aplică
rii unei metodologii u- 
nitare în elaborarea 
documentației tehnolo
gice ; constituirea unor 
compartimente distinc
te cu atribuții privind 
proiectarea și realiza
rea produselor noi 
(pentru sectorul cald 
șl cel de prelucrare) ;

— revizuirea ampla
sării utilajelor din sec- 
țile de fabricație, avîn- 
du-se în vedere evita
rea întoarcerilor piese
lor în flux, reducerea 
la minimum a manipu

Proiectarea SPAD 
șl baza de date

Programarea,lansarea, 
> execuția și urmărirea, 
' nnnriiirkf

Pentru, 
producția 

de bază

i

lărilor, delimitarea strictă â spațiilor ;
— reconsiderarea organizării actuale 

privind fundamentarea și elaborarea 
planului general al întreprinderii, ur- 
mărindu-se : asigurarea corelației di
feritelor planuri ; folosirea Integrală a 
capacităților existente și a celor ce se 
vor crea ; departajarea activităților le
gate de perioadele curente de cele de 
perspectivă ; definirea strictă a dife
ritelor secțiuni de plan, a responsabi
lităților, precum șl dimensionarea co
respunzătoare a resurselor necesare;

— organizarea și introducerea unui 
sistem de programare-lansare-urmă- 
rire a producției care să asigure : exe
cuția continuă a producției ; aprovizio
narea ritmică a locurilor de muncă, 
corespunzător necesităților de fabrica
ție ; crearea unul decalaj între prelu
crarea și montarea pieselor ; folosirea 
programată a mijloacelor de transport:

— reorganizarea activității de apro
vizionare cu materiale, semifabricate 
și piese de schimb, îmbunătățindu-se 
gestionarea stocurilor, respectarea nor
melor de transport, manipulare și de
pozitare, utilizarea spațiilor și a mij
loacelor din dotare ;

— reorganizarea activității de între
ținere șl reparații, avînd ca obiectiv : 
încărcarea rațională a utilajelor în 
concordanță cu cerințele unei progra
mări riguroase a fabricației ; stabilirea 
din timp a perioadelor de reparații șl 
întreținere (inclusiv pentru mijloacele 
de transport intern și manipulare ; în
cadrarea corespunzătoare a acestei ac
tivități cu personal de specialitate.

în final, ansamblul acestor măsuri 
vizează realizarea unui sistem de con
ducere și organizare a întreprinderii,* 1 
cu accent special pe subsitemul de 
producție (fig. 1). ,
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Fig. 1 : Schema principalelor studii și proiecte de organizare 
și conducere Ia întreprinderea analizată



APLICAȚII: A. D. la...
o platformă industrială
Problemele de organizare și condu

cere a platformelor și zonelor indus
triale, foarte variate și complexe, își 
trag esența din .documentele de partid, 
din cadrul normativ-legislativ existent, 
din indicațiile conducerii superioare de 
partid și de stat.

în exemplul pe care-1 prezentăm, a- 
naliza-diagnostic a pornit de la carac
teristicile tipologice ale platformei și 
de la simptomele posibile, stabilite în 
cadrul unei cercetări fundamentale.

• CARACTERISTICI TIPOLOGICE. 
Platforma la care ne referim dă a- 
proape 56% din producția globală a 
municipiului respectiv. Ea este de 
tip complex, ponderea principală de- 
ținînd-o construcția de mașini. Activi
tățile pe total și pe domeniile contu
rate prezintă o oarecare integrare, a- 
vînd o interconditionare la nivelul 
platformei, asigurată de către coordo
natorul acesteia. în final platforma va 
cuprinde 16 obiective (din care 8 ale 
ministerului coordonator), cu peste 
20 000 de oameni ai muncii, gradul de 
ocupare a’terenului (de circa 450 ha) 
ajungînd la aproximativ 95%. Utilită
țile comune cuprind alimentarea cu 
apă, cu energie electrică și termică, 
evacuarea si» epurarea apelor reziduale 
ș.a. Transporturile pe calea ferată sînt 
centralizate. Mecanizarea operațiilor în 
transportul uzinal este foare diferen
țiată de la obiectiv la altul. Raza de 
acțiune maximă în cadrul platformei 
este de peste 15 km. Date fiind apro
pierea de localitate și posibilitățile 
multiple de acces, echipamentul social 
al platformei se reduce la o cantină 
cu folosință comună pentru toate uni
tățile componente.

® OBIECTIVE : identificarea pro
blemelor reale de organizare și condu
cere cu care se confruntă platforma și 
regăsirea lor pe organismele care par
ticipă la conceperea și realizarea plat
formei ; precizarea direcțiilor de per
fecționare a organizării și conducerii 
activităților în platformă (atît pe an
samblu, cit și pe unitățile componen
te) și a implicațiilor asupra sistemu
lui de organizare pe linia minister/ 
centrală/întreprindere ; aprecierea gra
dului și modalităților în care se aplică 
în cadrul platformei o serie de prin
cipii de organizare si conducere, rele
varea unor nosibilități de generalizare 
a soluțiilor favorabile.

Pentru atingerea acestor obiective, 
pe lingă metodologia cunoscută (ches
tionarul specific, observările directe) 
s-a folosit și tabloul tipologic al simp- 
tomelor posibile (fig. 1), în care s-a 
trasat curba de caracterizare a plat
formei *).  De un real folos s-au dove
dit si discuțiile purtate cu cadrele și 
specialiștii organismelor ce participă 
la conceperea și realizarea platformei, 
precum si interpretarea situației exis
tente față de prevederile cadrului nor
mativ-legislativ ce reglementează pro
blemele respective.

* Vezi și „Revista economică", nr. 47/1976, 
pag. 7—8.
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Fig. 1 : Tabloul 
simptomelor posi
bile In organizarea 
șl conducerea acti
vităților din plat
formă. Criterii : A
— gradul de specia
lizare al unităților 
componente; B — 
gradul de coope
rare In producție 
Intre unități ; C — 
gradul de integrare 
a activităților proprii; 
D — gradul de co
operare In valorifi
carea subproduselor 
șl deșeurilor • pro
prii și ale celorlalte 
unități de pe plat
formă ; E — con
cordanța dintre re
sursele teritoriului, 
specificul și obiec
tivele unităților 
componente ; F — 
concordanța dintre 
profilul predomi
nant ai localității și 
obiectivele din plat
formă ; G — core
larea etapelor de 
concepere și reali
zare a platformei 
In relația cu orga
nismele participan
te ; H — gradul de 
reducere a cheltu
ielilor prin exploa
tarea in comun a 
utilităților ; I — 
gradul de asigurare 
a legăturii dintre 
platformă șl locali
tate ; J — gruparea 
obiectivelor subor
donate aceluiași mi
nister (departament, 
sector) ; K — gra
dul de ocupare a 
terenurilor (dezvol
tarea pe orizontală 
și pe verticală) ; I<
— concentrarea ac
tivităților social-
cultural-sportive și 
comasarea dotări
lor respective in 
zone șl obiectiva 
unice; M —racorda
rea platformei la ca
lea ferată: N — ra
cordarea la rețeaua 
rutieră a localități
lor; O — centraliza

rea activităților de întreținere și reparații 
de utilități șl instalații; P — unicitatea surse
lor de" alimentare cu apă, energie electrică, 
termică etc.; Q — epurarea apelor reziduale 
prin aceeași stație ; R — existenta unui 
plan unic pe platformă și a unui sistem 
de indicatori adecvați ; S — Includerea ser- 
vicilor publice și a celor edllltar-gospodă- 
rești în platformă ; T — concentrarea și 
specializarea depozitelor de materii prime, 
materiale și produse ; U — existența unor 
unități specializate de formare, pregătire șl 
perfecționare a pregătirii cadrelor ; V — 
concentrarea în unități specializate a activi
tăților de cercetare-proiectare pentru pro
duse și tehnologii specifice platformei ; W 
— existența pe platformă a unei rețele co
merciale și de servicii pentru populație ; 
X — calitatea coordonării platformei, auto
ritatea și responsabilitatea coordonatorului 
general ; Y — sistemul de comunicații șl 
informațional specific platformei ; z — co
ordonarea activității de comerț exterior și 
cooperare economică internațională. Va
riante posibile : FS — foarte slab (inexis
tent) ; S — slab (nesemnificativ) ; B — 
bun ; O — optim.

Măsurile propuse cu prilejul anallzei-diag- 
nostic urmăresc deplasarea curbei de pro
fil cit mal spre dreapta — ceea ce este re
lativ mai ușor de realizat la platformele 
noi. în măsura în care încă din. faza de 
proiectare se acordă atenție criteriilor res
pective.

• CONSTATĂRI. Problemele de or
ganizare și conducere nu sînt soluțio
nate încă din etapa de proiectare, ca o 
preocupare continuă și bazată pe o vi
ziune strategică clară. Elementele și 
premisele ce stau la baza conceperii 
platformei n>u sînt atent studiate, iro- 
sindu-se în mod nejustificat o serie de 
resurse. Sarcinile partenerilor în con
ceperea și realizarea platformelor nu 
sînt judicios stabilite, iar poziția coor
donatorului de platformă este încă ne
clară. Nu s-au găsit încă soluții favo
rabile pentru un sistem de conducere 
al platformei, care să antreneze în 
mod corespunzător responsabilități în 
plan departamental și teritorial.

• MĂSURI ȘI CONCLUZII. Măsu
rile propuse nu pot aduce decît corec
turi, parțiale situației platformei ana
lizate. Au rezultat însă și concluzii 
pentru organizarea și conducerea vii
toarelor platforme, în .practica concep
ției și realizării lor, cum ar fi :

• corecta amplasare a industriilor 
în cadrul zonelor și platformelor in
dustriale, pentru o bună armonizare a 
resurselor cu cerințele economico-so- 
ciale pe toate planurile ;

• elaborarea schițelor de sistemati
zare într-o viziune de perspectivă șl 
cu antrenarea tuturor factorilor ce 
vor participa la concepția, realizarea 
și funcționarea platformelor ;

• apropierea locurilor de muncă de 
zonele de locuit;

• perfecționarea mecanismului de 
funcționare și a sistemului de relații 
în cadrul platformei și cu exteriorul, 
potrivit cerințelor în profil teritorial 
și departamental-sectorial ;

• aplicarea mai largă a unor prin
cipii de organizare și conducere vali
date la nivel macro și/sau microeco
nomic ; '

• desfășurarea centralizată a unor 
activități care, dispersate, devin nee- 
conomicoase — cum ar fi cele cores
punzătoare criteriilor H, V, T, U, L, 
Y, W din fig, 1, precum și cele de 
investiții, transport, intern, transport 
public și de mărfuri etc.

Se impun în continuare cercetări 
prin care să se soluționeze, de fond, 
multiplele aspecte ale organizării și 
conducerii platformelor industriale, 
mai ales pe linia corelării responsabi
lităților organismelor participante la 
conceperea, realizarea și apoi la asi
gurarea funcționării optime a acestora.

APLICAȚII: A. D. la...

un trust de construcții 
industriale

• TEMATICĂ. în cadrul obiective
lor generale, comune oricărei analize- 
diagnostic, tematica a căutat să aco
pere problematica organizării și con-
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ducerii numai la nivelul trustului 
(fără a cuprinde șl nivelul subunități
lor — grupuri de șantiere, șantiere, lo
turi etc.) : prezentarea generală a 
trustului, domenii de activitate, reali
zări, evoluția principalilor indicatori 
etc. ; analiza-diagnostic privind orga
nizarea și conducerea trustului (gene
rală ; activități de planificare, cerce
tare, proiectare și dezvoltare ; activi
tăți de pregătire a producției și de 
producție; activități comerciale ; acti
vități financiar-contabile; activități 
privind resursele umane) ; analiza or
ganizării și conducerii muncii politice 
desfășurate în cadrul unității ; analiza 
principalilor indicatori de eficiență e- 
conomică ; propuneri privind îmbună
tățirea organizării și conducerii trus
tului.

Analiza-diagnostic s-a desfășurat ca 
o muncă de echipă cu caracter inter- 
disciplinar, de către cadre din unitatea 
analizată, cursanți ai Academiei „Ște
fan Gheorghiu".

• CONSTATĂRI. Analiza-diagnos
tic a depistat o serie de carențe în or
ganizarea și conducerea activității 
trustului : folosirea ineficientă a mun
cii și conducerii colective (C.O.M. a- 
vînd în programul de lucru și ordinea 
de zi decizii tactice, probleme de ruti
nă, informări nesemnificative etc.) ; 
încărcare diferită a cadrelor de con
ducere, rezultat al unei inegalități ac
centuate în ceea ce privește numărul 
legăturilor (directorul și directorul 
tehnic 16, respectiv 14 legături, direc
torul comercial și contabilul-șef 6, 
respectiv 2 legături) ; preocupare re
dusă în domeniul informării, docu
mentării și propagandei tehnice ; men
ținerea prin proiectare a unor tehno
logii de execuție cu caracter artizanal; 
utilizarea timidă a prelucrării automa
te a datelor; pregătirea tehnologică 
insuficientă a lucrărilor de construcțiî- 
montaj ; preocuparea redusă pentru 
întocmirea pe baze științifice a anali
zelor economice ; lipsa de responsabi- 
lizare pe funcții sau compartimente 
pentru unele sarcini sau activități etc.

• MĂSURI PROPUSE : redistribui
rea sarcinilor la nivelul conducerii ; 
orientarea activității organului de 
conducere colectivă pe probleme cu 
caracter strategic ; comasarea unor 
compartimente cu activități similare; 
corelarea volumului fondurilor fixe cu 
gradul de mecanizare și industrializare 
a lucrărilor, prevăzut în documentație; 
creșterea, prin proiectare, a gradului 
de tehnicitate a lucrărilor pentru re
ducerea consumului de muncă vie; 
amplificarea activităților de Informare, 
documentare șl propagandă tehnică ; 
elaborarea pentru toate obiectivele de 
investiții a graficelor de antrepriză ge-

• nerală, cu prelucrare pe calculator: 
implementarea sistemului P.L.U. pen
tru activitățile de pregătire, lansare și 
urmărire a producției ; introducerea 
sistemelor de prelucrare automată a 

datelor (PROMETEU șl SIMONT pen
tru activitățile de producție, FURN- 
COM, GESTOC și PEGAS pentru ac
tivitățile comerciale, SIERA și SUR
VEYOR pentru activitățile privind re
sursele de muncă etc.) ; generalizarea 
întocmirii de proiecte tehnologice pen
tru toate obiectivele de investiții; 
centralizarea activităților de producție 
industrială ; ținerea la zi a regulamen
tului de organizare și funcționare ; 
responsabilizarea precisă pe funcții de 
conducere și pe compartimente etc.

• POSIBILITĂȚI DE GENERALI
ZARE. Analiza-diagnostic a furnizat 
unității respective imaginea completă 
a modului de organizare șl conduce
re, a deficiențelor în acest domeniu, o- 
ferind și propuneri concrete de îm
bunătățire. Ca metodologie de lucru, 
ea poate fi folosită în elaborarea unor 
astfel de analize în cadrul oricăror u- 
nități de construcții-montaj. Propune
rile făcute își găsesc aplicabilitate, po
trivit situațiilor specifice, în cadrul 
unităților de construcții-montaj din 
subordinea ministerelor, centralelor, 
consiliilor populare și pot fi generali
zate la unitățile Ministerului Con
strucțiilor Industriale.

APLICAȚII: A. D. la...

o întreprindere 
de transporturi auto 
întreprinderea analizată face parte 

din sistemul național de transport 
auto public și execută în profil teri
torial, în principal, următoarele activi
tăți : satisfacerea nevoilor de trans
port de mărfuri (inclusiv pentru re
țeaua comercială) și de călători pe 
raza unui județ ; efectuarea lucrărilor 
de întreținere și reparație a parcului 
auto ; asigurarea utilizării mijloacelor 
de transport cel puțin la nivelul pro
ductivității tehnice planificate ;. pregă
tirea profesională a forței dș muncă 
(șoferi,, mecanici auto etc.) ; dirijarea 
rațională (optimizată) a capacităților 
disponibile aparținînd celorlalți deți
nători (în afara M.T.Tc.). întreprinde
rea are în subordine 6 autobaze și 3 
școli de șoferi profesioniști, dispersate 
în teritoriul județului.

• OBIECTIVE: determinarea mul
titudinii de factori endogeni și exo
geni care influențează permanent sis
temul de organizare și conducere al 
întreprinderii ; analiza nivelului de 
organizare și conducere a activităților 
analizate, pînă la nivelul autobazelor ; 
perfecționarea mecanismului de func
ționare a sistemului de organizare și 
conducere al întreprinderii, sub aspect 
economic și politico-social; prefigura
rea unor acțiuni viitoare pe linia obți
nerii unor rezultate mai bune, în spe
cial în utilizarea capacităților de trans
port existente, în condițiile creșterii e- 
ficienței economice și calității trans
porturilor auto.

• CONSTATĂRI. între cele 41 de 
întreprinderi care alcătuiesc Centrala 
de transport auto, I.T.A. analizată 
ocupă locul 7 la total activitate, locul 
2 la traficul de călători și locul 12 la 
traficul de marfă. Volumul și natură 
serviciilor solicitate de beneficiari sînt 
foarte diversificate, în mod corespun
zător fiind diversificată și structura 
parcului de automobile (cu stare teh
nică și grad de uzură foarte diferite). 
Asigurarea cu forță de muncă — con
ducători auto — este insuficientă, lipsind 
în medie zilnică 140 de șoferi pentru 
transportul de marfă și 36 pentru 
transportul de călători. Dispersia teri
torială foarte mare face ca la unele 
autocoloane și în special Ia capetele de 
linie în transportul de călători să nu 
existe posibilitate de intercomunicare.

Rata eficienței economice Ia activi
tatea parcului de transport marfă, pe 
întreprindere și la unele autobaze, era 
necorespunzătoare, datorită în princi
pal : parcului neproductiv (km de re
gie au reprezentat, la nivelul între
prinderii, 2,9% din totalul activității) ; 
structurii tarifelor (oră și km, auto- 
vehicul/km, alte tarife), ponderea 
principală deținînd-o tariful oră și km 
(64,4%, Ig nivelul întreprinderii, din 
totalul activității) ; depășirilor la 
cheltuielile de întreținere, care nu se 
regăsesc în îmbunătățirea stării teh
nice ; realizării coeficientului de utili
zare a parcului (CUP) în proporție de 
94.3% față de plan și doar 64,6% e- 
fectiv.

Structura de organizare cuprinde 3 
niveluri ierarhice, ponderea medie ie
rarhică fiind de 37 și coeficientul de 
încadrare de 1 : 36. Procentul TESA, de 
5.3%, este sub media republicană. în 
adoptarea structurilor tip, o greutate 
ă constituit-o faptul că personalul de 
conducere tehnică nu are corespondent 
pe ierarhie, fapt ce a determinat să 
se utilizeze, la întreținere și reparații, 
șefii de secție normați la exploatare.

Cadrele de conducere sînt supraîn
cărcate, iar la nivelul autobazelor re
gulamentele de organizare și funcțio
nare nu sînt adaptate și. mai ales, nu 
sînt cunoscute de către executanți. 
Totodată, în cadrul întreprinderii se 
înregistrează dificultăți în aplicarea 
mecanismului de planificare și con
ducere economico-financiară.

• MĂSURI ȘI SOLUȚII PRECONI
ZATE : cuprinderea tuturor autotran- 
sportoarelor pentru turisme într-o sin
gură autocoloană a unei autobaze ; ki- 
lometrarea distanțelor între punctele 
de încărcare și descărcare; uilizarea 
obligatorie a tahografelor ; analizarea 
rentabilității traseelor de călători și, 
în funcție de aceasta, reducerea numă
rului de curse, cuplînd unele trasee, 
sau circulînd cu un număr corespun
zător de mijloace cînd afluența călă
torilor o justifică ; reducerea orelor 
șofer-regie garaj și a imobilizărilor în 
poziția „lipsă șofer", prin utilizarea 
șoferilor ale căror autovehicule intră 
în reparație pentru o perioadă mai 
lungă ; îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă ale cadrelor de con



ducere. în vederea creării unui climat 
favorabil activității, îmbunătățind to
todată și starea de disciplină în uni
tate ; stimularea mai accentuată a o- 
piniei oamenilor muncii din întreprin
dere și creșterea gradului lor de parti
cipare la actul de conducere (eventual 
și prin înființarea la autobaze a unei 
cutii a ideilor”, în care să se colec

teze propuneri, pe baza unei tematici 
lunare).

• EFICIENȚA. Prin aplicarea mă
surilor preconizate s-au obținut: re
ducerea parcursului neproductiv cu 2 
milioane km, ceea ce a condus la rea

lizarea în semestrul! I 1978 a unui ve
nit suplimentar de 2,4 milioane de lei 
față de perioada corespunzătoare a a- 
nului 1977, utilizînd aceeași capacita
te de transport: majorarea coeficien
tului de utilizare a capacității (C.U.C.) 
la 85% în luna iulie 1978 ; optimizarea 
transporturilor, care a contribuit la 
creșterea veniturilor cu 3,4%, în con
dițiile scăderii numărului de km par
curși cu 5.5%.

• POSIBILITĂȚI de generali
zare. Soluțiile implementate la între
prinderea analizată au fost făcute cu
noscute celorlalte unități ale centra
lei, printr-un schimb de experiență și 
prin sistemul muncii și conducerii co
lective în cadrul Centralei de trans
porturi auto.

APLICAȚII : A. D. la...

Centrala pentru 
producția avicolă

0 OBIECTIVE. Analiza-diagnostic 
de ansamblu (generală) a avut în ve
dere investigarea coordonată a meca
nismului ce caracterizează sistemul de 
organizare și conducere a sectorului a- 
viculturii de stat și a urmărit ca o- 
biective principale :

— stabilirea nivelului existent al 
sistemului de organizare și conducere 
al centralei și relevarea principalelor 
sale elemente de dificultate, cu defini
rea direcțiilor de dezvoltare ale aces
tuia, în concordanță cu ritmurile de 
creștere preconizate în cincinal ;

— evaluarea sistemului de organi
zare și conducere integrat al centralei 
și al unităților componente, cu apre
cierea principalelor caracteristici tipo
logice și relevarea climatului de mun
că și de viață din acest sector ; s-a 
avut în vedere evidențierea modului 
în care integrarea pe plan tehnologic 
este însoțită de preocuparea pentru in
tegrarea organică a activităților eco
nomice cu cele social-politice ;

— separarea principalelor efecte ne
favorabile (dificultăți, deficiențe) în 
organizarea și conducerea pe ansam
blu și pe domenii de activitate ; de
pistarea, printr-o analiză dialectică, a 
cauzelor și implicațiilor acestor feno
mene, cu departajarea lor în cadrul 
structurii existente

— elaborarea coordonată a măsuri
lor și direcțiilor de perfecționare a 
sistemului de organizare și conducere 
al centralei pentru condițiile actuale 
și de perspectivă, cu indicarea unor 
acțiuni imediate de ameliorare a si
tuației existente și cu stabilirea dome- 
nilor concrete în care urmează a se 
elabora studii și proiecte de organi
zare și conducere ;

— sondarea opiniilor personalului 
muncitor din centrală și din unități 
cu privire la principalele probleme 
strategice și tactice, actuale și de pers
pectivă.

• CONSTATARI. Prin diagnostic 
s-au evidențiat principalele puncte cri
tice ale activității de ansamblu, care 
au orientat investigațiile și măsurile 
ulterioare — și anume :

— nerealizarea producției medii de 
ouă. atît față de plan, cît mai ales față 
de potențialul biologic al raselor ;

— nerealizarea sporului în greutate 
la pui-carne, față de randamentul 
planificat, de prevederile, din studiul 
tehnico-economic și de potențialul bio
logic al raselor ;

— cantități insuficiente de furaje 
în anumite perioade și calitate slabă a 
acestora ;

— necorelări între ciclurile de pro
ducție și posibilitățile de valorificarea 
produselor avicole.

• MASURI. Din investigarea cauze
lor care determină principalele nea
junsuri în activitatea centralei — și, 
mai ales, a celor care au determinat 
decalajul între nivelul tehnic și tehno
logic ridicat al proceselor de producție 
și nivelul încă nesatisfăcător al siste
mului de organizare și conducere — 
au rezultat prioritățile care impun îm
bunătățiri în domeniul organizării și 
conducerii, cum ar fi :

— perfecționarea structurilor orga
nizatorice și a metodelor de conducere, 
îmbunătățirea activității organelor de 
conducere colectivă ;

— raționalizarea sistemului informa- 
țional-decizional al centralei și al uni
tăților componente ;

— creșterea eficacității în activită
țile de cercetare tehnologică ;

— utilizarea rațională a bazei ma
teriale existente, a fondurilor fixe și 
orientarea judicioasă a dezvoltărilor;

— așezarea activității comerciale pe 
baze științifice, extinderea și diversifi
carea activităților comerciale în con
diții de. industrializare a produselor ;

-— asigurarea unui climat de muncă 
angajat, prin tratarea adecvată a prin
cipalelor activități și a relațiilor uma
ne, creșterea rolului 'organelor și or
ganizațiilor de partid în conducerea și 
organizarea centralei și a unităților 
componente.

• EFICIENȚA. Principalele efecte 
favorabile ale analizei sînt:

I — determinarea sistematică a pro- 
r blemelor de organizare și conducere 

nerezolvate și stabilirea temelor pri
oritare (studii și proiecte) de perfec
ționare a organizării și conducerii avi- 
culturii de stat;

— stabilirea orientărilor de bază 
pentru asigurarea cadrului organizato
ric necesar dezvoltării în ritm rapid a 
capacităților de producție și mobiliza
rea rezervelor existente în spiritul pro
gramului de dezvoltare a aviculturii 
în perioada .1976—1980, aprobat de 
conducerea superioară de partid și de 
stat.

Diagnosticul a generat o serie de 
studii și proiecte de perfecționare a 
organizării și conducerii, a căror apli
care s-a soldat cu importante econo
mii. Rețin atenția următoarele rezul
tate :

• economii de peste 20 milioane de 
lei din volumul investițiilor alocate în 
cincinalul 1976—1980 pentru construi
rea și punerea în funcțiune de noi a- 
batoare pentru păsări, numai prin îm
bunătățirea calității documentațiilor 
tehnico-economice și de execuție și or
ganizarea rațională a fluxului de pro
ducție ;

• creșterea volumului vînzărilor, 
prin satisfacerea mai deplină a cere
rilor consumatorilor, însoțită de o 
creștere a beneficiului cu circa 5 mi
lioane de lei pe an, ca urmare a 
unor măsuri pentru diversificarea 
produselor, îmbunătățirea prezentării 
acestora și organizarea rațională a 
desfacerilor de produse avicole;

• creșterea eficacității organelor 
de conducere colectivă și perfecțio
narea structurii organizatorice a 
centralei (în cîteva etape), cu stabi
lirea precisă a atribuțiilor ce revin 
organelor de conducere și fiecărui 
compartiment din centrală.

• POSIBILITĂȚI de generali
zare. Concepția de proiect complex 
pentru perfecționarea organizării și 
conducerii, în care analiza-diagnostic 
de ansamblu determină în mod știin
țific prioritățile, se recomandă ca o 
metodologie utilă pentru marile în
treprinderi și centrale economice, mai 
ales cu ocazia fundamentării unor 
noi perioade de dezvoltare (planuri 
cincinale sau chiar perioade mai lungi), 
ca și atunci cînd se puine pro
blema unor dezvoltări concretizate 
în investiții importante, mărirea vo
lumului producției, lărgirea și mo
dernizarea proceselor de producție 
sau a gamei de produse realizate.

Prezentarea metodologiei :
Nicolae OPREA 

George PLEȘOIANU 
Prezentarea aplicațiilor :

NicolaeMIHÂILESCU, Ale
xandru MIU, Nicolae OPREA, 
George PLEȘOIANU

______Academia „Ștefan Gheorghiu" 
Redactor coordonator :

DorinCONSTANTINESCU
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contract economic

Litigiile derivînd din nerespectarea 
obligațiilor asumate prin contractele 
avînd ca obiect livrarea produselor 
destinate exportului se soluționează 
de către organele arbitrajului de stat 
și ministerial.

Delimitarea.’ în această privință, a 
competenței de soluționare se face în 
raport de subordonarea în care sa 
află părțile litigante.

Astfel, potrivit prevederilor art. 7. 
lit. s c din Legea -nr. 5/1954 privind 
organizarea și funcționarea Arbitra
jului de Stat, nu sînt de comoetenta 
organelor acestui arbitraj litigiile 
dintre unitățile socialiste care depind 
exclusiv de același minister, organ 
central al administrației de stat, uniu
ne. centrala de cooperative sau organi
zație centrală obștească.

Asemenea litigii se rezolvă, în con- 
•'-formitate cu art. 35 din legea citată, 

de către organele arbitrale care func
ționează în cadrul ministerelor și or
ganelor centrale respective.

Aceste dispoziții legale, prin care 
se delimitează competența organelor 
Arbitrajului de Stat de aceea a orga
nelor arbitrale ministeriale, au carac
ter general și, ca atare, sînt aplicabile 
si în materia litigiilor izvorîte din ne- 
îndeplinirea obligațiilor rezultînd din 
contractele de livrare pentru export. 
■Prin efectul lor, mare parte din a- 
ceste litigii se rezolvă la nivelul orga
nelor arbitrale ministeriale, întrucît. 
în actuala structură a raoorturhor de 
export, majoritatea relațiilor se sta
bilesc între unități producătoare și în
treprinderi de comerț exterior aflate 
jn subordinea aceluiași minister.

1 în privința litigiilor a căror solu
ționare este de competența Arbitraju
lui de Stat, sînt de reținut dispoziții
le art. 9 din Ipgea menționată. Potri
vit acestor dispoziții legale, sînt de 
competența exclusivă a Arbitrajului 
de Stat Central ..litigiile referitoare 
la convențiile anuale si la contractele 
ce se încheie cu privire la produsele 
destinate exportului sau provenite din 
import, cînd una din părți este o în
treprindere de comerț, exterior”.

Cu alte cuvinte, în cadrul Arbitra
jului de Stat nu este competent orice 
organ arbitrai să rezolve litigii pri
vind contractele de livrare pentru ex
port. Singurul organ investit cu com- 

. petența de rezolvare este Arbitrajul 
s

Soluționarea litigiilor privind
contractele de livrare pentru export

de Start Central atunci cînd sînt întrunite, 
în mod cumulativ, două condiții :

— contractul are ca obiect livrarea 
■unor produse destinate exportului ;

— una dintre părți este o întreprin
dere de comerț exterior.

în legătură cu cea de-a doua dintre 
condițiile amintite, este necesar să 
se stăruie asupra împrejurării că 
simplul fapt al destinației produselor 
contractate, nu determină competența 
Arbitrajului de Stat Central de a re
zolva litigiul.

Astfel, în cadrul raporturilor de 
cooperare, unele unități furnizoare li
vrează altor unități piese și suban- 
samble care sînt folosite la produce
rea sau asamblarea produselor ce for
mează obiectul contractelor încheiate 
de aceste din urmă unități cu între
prinderi de comerț exterior. Atîta 
vreme cît în litigiul izvorit din exe
cutarea raporturilor de cooperare nu 
este antrenată o întreprindere de co
merț exterior, competența de soluțio
nare nu revine Arbitrajului de S*at  
Central. Deci, în absența întreprinde
rii de comerț exterior ca parte liti- 
gantă, competența de soluționare re
vine arbitrajelor de stat interjudețene 
sau al municipiului București.

Aceeași soluție se impune in cazul 
cînd litigiul este angajat cu între
prinderea de exploatare portuară 
Constanța. Această întreprindere, deși 
efectuează operațiunile de manipulare 

-fri portul Constanța a mărfurilor des
tinate exportului, nu are calitatea de 
întreprindere de comerț exterior. 
Drept urmare, prezența ei într-un li
tigiu avînd ca obiect produse destina
te exportului nu atrage competența 
de soluționare a Arbitrajului de Stat 
Central. Numai prezența în cauză a 
unei întreprinderi de comerț exterior 
va determina competența acestui or
gan arbitrai.

Situația este identică și în cazul 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor care răspunde în legă
tură cu modul de executare a con
tractelor de transport pe calea ferată 
în trafic internațional.

Deși, prin ipoteză, produsele trans
portate sînt destinate exportului, mi
nisterul amintit neavînd calitatea ce

rută de art. 9 din Legea nr. 5/1954, 
litigiul nu este de competența exclu
sivă a Arbitrajului de Stat Central.

în asemenea situații cînd Ministe
rul Transporturilor și Telecomunica
țiilor are calitatea de pîrît, competent 
să rezolve litigiul este Arbitrajul de 
Stat al municipiului București, cu ex
cepția litigiilor avînd ca obiect sume 
mai mari de 100 000 lei care — în 
raport cu valoarea — sînt de compe
tența Arbitrajului de Stat Central.

Aminteam mai sus faptul că pre
zența unei întreprinderi de comerț 
exterior poate să atragă competența 
acestui din urmă arbitraj în privința 
unor litigii care — în absența între
prinderii respective — ar fi fost de 
competența unui arbitraj de stat in- 
terjudețean sau al municipiului Bucu
rești.

Este locul să subliniem că asemenea 
consecințe nu se produc, uneori, în le
gătură cu totalitatea raporturilor pro
cesuale din cadrul unui litigiu.

De pildă, într-o cauză dedusă spre 
soluționare Arbitrajului de Stat Cen
tral, reclamantă — întreprindere de 
comerț exterior, a pretins ca pîrîta — 
întreprindere furnizoare să fie obli
gată să-i restituie o sumă încasată ne
cuvenit, peste prețul legal al produ
selor livrate la export. Pîrîta a che
mat în garanție unitatea producătoa
re care i-a livrat unele subansamble 
în condiții de preț care au determinat 
încasarea de la reclamantă a sumei 
contestate prin acțiune.

Reclamanta și pîrîta în cauză se 
aflau in subordinea aceluiași minister, 
pe cînd chemata în garanție era sub
ordonată unui alt minister.

Cum s-au aplicat regulile de com
petență în această speță ? A determi
nat, oare, prezența întreprinderii de 
comerț exterior rezolvarea litigiului 
de către Arbitrajul de Stat Central ?

Nu, întrucît această întreprindere 
se afla în raport juridic, respectiv în 
raport procesual, numai cu pîrîta. Cu 
unitatea chemată în garanție recla
manta — întreprindere de comerț 
exterior nu se afla într-o asemenea 
relație care să determine recunoaște
rea, pe plan procesual, a unui raport 
direct. Deci, în această cauză au e- 
xistat două raporturi procesuale auto
nome. Unul, între reclamantă și pî- 
rîtă, al doilea între pirită și chemata 
în garanție.

Aplicînd dispozițiile legale citate 
mai sus, rezultă că rezolvarea acțiu
nii principale nu era de competența 
Arbitrajului de Stat Central, întrucît, 
atît reclamanta, cît și pîrîta se aflau 
în subordinea aceluiași minister. Deci, 
hotărîrea de declinare a competenței 
soluționării acțiunii principale, în fa



voarea arbitrajului ministerial, a fost 
legală și temeinică.

Cit privește chemarea în garanție, 
dat fiind caracterul accesoriu al acestei 
cereri, problema competenței rezolvă
rii ei se pune numai după soluționa
rea acțiunii principale. în măsura în 
care, acțiunea principală se admite, 
integral sau parțial, cererea de che
mare în garanție urma să fie rezolva
tă de către arbitrajul de stat inter- 
județean competent în raport cu se
diul unității chemate în garanție.

Această soluție se impunea în con
siderarea faptului că valoarea preten
țiilor fiind sub 100 000 lei iar în liti
giul avînd ca obiect cererea de che
mare în garanție nefigurînd o între
prindere de comerț exterior, Arbitra
jul de Stat Central nu era competent 
să soluționeze pretențiile respective, 
cu toate că pîrîta și chemata în ga
ranție se aflau în subordinea unor 
ministere diferite.

Alta ar fi fost concluzia dacă o- 1

comerț exterior

Verificarea bonității partenerului contractual 
in vinzarea internațională

Component major al strategiei co
merciale, riscul, ca eveniment aleato
riu care poate provoca o pagubă, tre
buie să fie avut în vedere de corner- 
cialiștii din domeniul comerțului exte
rior, începînd din faza de negociere și 
pînă la ultimul act de executare a 
contractelor încheiate — plata prețului, 
în faza preeontractuală, respectiv de 
negociere prezintă importanță deosebi
tă verificarea bonității partenerilor, 
potențiali cumpărători externi. Dacă în 
raporturile ou partenerii din țări so
cialiste o asemenea analiză nu-și gă
sește rostul, ea se justifică din plin 
față de parteneri din țări cu economie 
capitalistă. Cunoașterea cît mai exactă 
a bonității firmelor cu care urmează 
să negociem vînzări internaționale, sau 
•alte operațiuni comerciale, facilitează 
substanțial climatul în care urmează 
să se desfășoare convorbirile la masa 
tratativelor ; astfel, bunăoară, într-un 
anumit mod va fi abordată modalita
tea de plată față de un partener nou, 
cu o bonitate relativă — situație în 
care se impune luarea tuturor măsu
rilor de garanție privind modalitatea 
de plată —, și altfel se va trata acest 
aspect al tranzacției cu un partener 
tradițional, cu o bonitate bine cunos
cută.

Verificarea și analiza bonității unui 
partener comercial poate fi realizată 
pe căi diferite, esențial' fiind ca rezul
tatul final al unor asemenea acțiuni 
să se concretizeze în realizarea unei 
documentări cît mai complete a cb- 
mercialistului care urmează să condu

biectul cauzei relatate s-ar fi referit 
la daune cauzate prin livrarea unor 
produse necorespiinzătoare calitativ 
la export. într-o asemenea situație, 
potrivit practicii arbitrale constante, 
este necesară introducerea în cauză a 
tuturor unităților care au putut con
tribui Ia o asemenea livrare și rezol
varea pretențiilor în cadrul unui sin
gur litigiu, printr-o hotărîre care să 
analizeze șl să stabilească consecințe
le activității tuturor unităților vino
vate.

Rezolvarea litigiului astfel angajat 
ar fi fost de competența Arbitrajului 
de Stat Central, chiar dacă unele uni
tăți aflate în raport procesual erau în 
subordinea aceluiași minister.

Această orientare a practicii arbi
trale este menită să asigure eficien
ța rezolvărilor date în cauze privind 
livrări de produse necorespunzătoare 
calitativ.

I. ICZKOVTTS

că negocierile asupra solvabilității ac
tuale și în perspectivă, a partenerului 
comercial. De altfel, este o practică 
internațională ca înainte de perfectarea 
unor tranzacții de anvergură partenerii 
de afaceri, atunci cînd nu se cunosc 
din relații comerciale anterioare, să se 
documenteze reciproc asupra bonității 
pe care o prezintă.

Ce este, în fond, și ce semnificație 
poate fi atribuită noțiunii des întîlnită 
în literatura de specialitate, de boni
tate comercială ? Dicționarul explicativ 
al limbii române arată că prin boni
tate se înțelege: „1. Capacitatea de 
plată și de credit ; solvabilitate” (cu- 
vînt care provine din germană — „Bo- 
nităt“). Așadar, un comerciant sau in
dustriaș verificînd bonitatea comercia
lă a viitorului partener contractual 
cercetează de fapt capacitatea acestuia 
de a plăti obligațiile pe care urmează 
să și le asume prim semnarea contrac
tului. Dacă aceasta este esența noțiunii 
de bonitate, practica i-a adăugat și alte 
elemente adiacente, dar nu lipsite de 
interes, cum ar fi comportarea viito
rului partener pe parcursul executării 
contractului în sensul corectitudinii și 
echității ; astfel, ou toată bonitatea de 
care se bucură sub aspectul posibili
tăților de plată, dacă un viitor par
tener este cunoscut ca urmărind unele 
interese de moment, speculative, și care 
pe parcursul executării contractului 
pot să dispară, iar ca urmare se pre
tează să recurgă la tot felul de subter
fugii și chiar la șicane, străine de spi
ritul de echitate și seriozitate care tre

buie să predomine în relațiile comer
ciale internaționale, pentru a obține re
zilierea contractului, un asemenea par
tener urmează a fi tratat cu multe re
zerve, iar clauzele contractuale trebuie 
riguros formulate pentru a se evita 
orice surprize.

Din definiția de mai sus rezultă că 
între noțiunea de bonitate și aceea de 
solvabilitate este pus semnul egalității, 
respectiv cele două noțiuni sînt con
siderate sinonime. în fapt, sub aspec
tul care ne interesează, ele nu se su
prapun, noțiunea de bonitate ■ avînd o 
sferă mai cuprinzătoare decît aceea de 
solvabilitate ; cu alte cuvinte, cele două 
noțiuni sînt în rapbrt logistic subordo
nat, de la noțiunea gen, la aceea de 
noțiune specie. Susținem această afir
mație pe realitatea că noțiunea de bo
nitate cuprinde atît solvabilitatea . unei 
firme comerciale, cît și lichiditatea și 
rentabilitatea ei, la care se adaugă 
așa cum am arătat, atitudinea comer
cială a partenerului sub aspectul com
portării sale în raport cu partenerul 
contractual — corectitudine comercia
lă, receptivitate, promptitudine etc. —, 
elemente care configurează, în ansam
blul lor, noțiunea comercială, contem
porană a bonității oricărei firme care 
activează pe plan internațional.

Din punct de vedere tehnico-econo
mic cele trei noțiuni componente ale 
bonității comerciale — solvabilitate, li
chiditate și rentabilitate — au un con
ținut bine definit. Solvabilitatea unei 
firme comerciale dintr-un stat cu eco
nomie capitalistă înseamnă gradul în 
care capitalul social asigură acoperirea 
creditelor pe termen mediu și lung; 
se calculează sub forma unui raport 
dintre capitalul social și totalul cre
ditelor pe termen mediu și scurt plus 
capitalul social. Lichiditatea financiară 
a unei firme este indicatorul care arată 
capacitatea pe care o are de a acoperi 
prin elementele patrimoniale active — 
contul casa, contul efecte de încasat, 
debitori pe termen scurt etc. —, ele
mentele de pasiv, respectiv obligațiile 
de plată contractate pe termen scurt. 
Rentabilitatea unei firme comerciale 
este al treilea indicator de sinteză prin 
care poate fi apreciată bonitatea și care 
arată care este rata beneficiului net a 
anului financiar supus analizei; acest 
indicator este urmărit de partenerii de 
afâceri pentru a se cunoaște gradul de 
prosperitate a firmei supuse analizei.

Verificarea bonității unui viitor par
tener comercial poate fi realizată pe 
mai multe căi, care pot fi astfel gru
pate : a) surse de informare indirecte, 
în care includem cele obținute de la 
băncile comerciale din țara parteneru
lui potențial,1 de la parteneri de afaceri 
tradiționali etc.; b) surse de informa
re directe, axate pe analiza unor do
cumente contabile și comerciale ema
nate de către firma în cauză

Terțele persoane care pot să furni
zeze informații asupra bonității unei 
anumite firme pot fi : bănci corespon
dente ale B.R.C.E., parteneri comerciali



al întreprinderilor noastre de comerț 
exterior cu tradiție în raporturi con
tractuale în țările cu economie capita
lista, organizații financiare de facto
ring și case specializate în furnizarea 
de asemenea informații.

® Băncile comerciale din centrele 
industriale sau comerciale unde își are 
sediul central firma a cărei bonitate 
ne interesează, stat cele mai indicate 
să fie folosite deoarece datorită legă
turii pe’ care o au între ele stat în 
măsură să obțină într-un termen scurt 
informații cerute și cu un grad riclicat 
de exactitate. Ele, cunoscînd disponi
bilul de monetă națională sau de va- 
\te aflate în conturile curente, rula

jele tranzacțiilor comerciale pe care le 
realizează, nivelul creditelor pe care le 
pot obține, prestigiul comercial de care 
se bucură pe piața locală etc., sînt în 
măsură să facă o apreciere de ansam
blu asupra bonității pe care o are fir
ma în. cauză. Mai mult decît atît, prin 
compartimente specializate, și în inte
resul operațiunilor comerciale de acor
dare a creditelor, de avalizaire a cam
biilor etc., băncile comerciale cunosc 
foarte de aproape poziția pe piață a 
firmelor industriale sau comerciale 
care' le sînt cliente sau cu care pot 
intra în raporturi de afaceri financiare.

Evident, pentru serviciile prestate 
băncile percep un comision, care nu 
trebuie să fie un impediment în afla
rea bonității unui viitor partener dacă 
afacerea în perspectivă prezintă im
portanță. Și încă o precizare se im
pune : în asemenea situații este mal 
mult decît necesar să fie consultată 
Banca Română de Comerț Exterior, 
prin intermediul căreia se obțin ase
menea informații și care este singura 
în măsură să aleagă banca comercială 
externă cea mai potrivită pentru efec
tuarea unor asemenea servicii.

• Partenerii comerciali tradiționali, 
care prin comportarea pe care au 
avut-o pe parcursul derulării mai mul
tor contracte comerciale internaționale 
au cîștigait încrederea întreprinderilor 
noastre de comerț exterior, pot fi fo- 

. losiți cu succes pentru a obține infor
mații asupra bonității unor firme co
merciale care își desfășoară activitatea 
te aceeași piață cu ei (sau între care 
Tit raporturi comerciale ce le permit 
-și cunoască reciproc bonitatea). Da- 

‘ fă această cale prezintă avantajul că 
' nu implică cheltuieli cu comisioane, 

trebuie privită cu circumspecție. Prac
tica o dovedește că din cauza unor 
interese comune și, alteori, din cauza 
unor interese contradictorii, unele in
formații primite de Ia asemenea par
teneri au un anumit grad de subiecti
vism ; în spatele unor formulări în 
perfectă concordanță cu regulile de 
politeță comercială se poate ascunde 
intenția de a se promova un interes 
propriu partenerului, în pofida reali
tății asupra bonității firmei comerciale 
care ne interesează. Sublinierile de 
mai sus nu sînt făcute cu intenția de 
a descuraja pe acel comercialiști, care 
p
A

practică, deseori cu succes, verificarea 
bonității pe această cale ; nu am ur
mărit decît să reliefăm faptul că răs
punsurile primite trebuie analizate cu 
atenție și, atunci cînd este posibil, în 
antiteză și cu alte surse de informații.

• Organizațiile financiare de facto
ring, prin specificul activității lor, cu
nosc bonitatea clienților firmelor fur
nizoare a căror facturi le preiau pentru 
încasare. In procesul de derulare a 
încasărilor, de urmărire a clienților 
deveniți debitori litigioși, de punere în 
executare a titlurilor executorii opțiu
ne etc., casele de factoring reușesc să 
cunoască bonitatea acestora, devenind 
astfel adevărați consilieri ai întreprin
derilor industriale ale căror livrări le 
valorifică. Așa fiind, informațiile aces
tora asupra bonității partenerilor de 
afaceri sînt privite cu toată încrede
rea, de vreme ce însăși factorii sînt

în zilele de 18—20 septembrie 1978, 
au avut loc la București lucrările 
„Simpozionului de drept comercial a- 
merican", organizat de Grupul de ju
riști pentru probleme de comerț exte
rior de pe lîngă Consiliul de Miniștri, 
în colaborare cu biroul de avocați 
Arutt, Nachamie din New York.

La lucrări au participat juriști, eco
nomiști și alți specialiști din cadrul 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
din întreprinderi de comerț exterior, 
de la Institutul de Economie Mondială 
și de la Camera de Comerț și Indus
trie a Republicii Socialiste România, 
juriști din cadrul Academiei de Științe 
Sociale și Politice, al Consiliului Le
gislativ și al Ministerului Justiției, 
cadre didactice de la Facultatea de 
Drept din București, și de la Acade
mia de Studii Economice.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de dr. Dumitru Florescu, șeful Grupu
lui de juriști pentru probleme de 
comerț exterior de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri

Referindu-se în continuare la rela
țiile României cu Statele Unite ale 
Americii, vorbitorul a arătat că, așa 
cum s-a subliniat cu ocazia recentei 
vizite în S.U.A. a președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, relațiile dintre cele 
două țări au cunoscut o dezvoltare 
continuă, dar nu au fost exploatate și 
epuizate toate posibilitățile.

în acest context, apare și mai evi
dentă utilitatea simpozionului pentru 
cunoașterea unor probleme specifice 
dreptului comercial american.

în cadrul reuniunii au fost prezen
tate trei lucrări. Cea dinții, intitulată 
„Sistemul de drept american", a oferit 
posibilitatea autorului său, Samuel A. 
Arutt, să se ocupe de istoria și dez
voltarea celor două sisteme juridice 
care există în Statele Unite ale Ame
ricii, să trateze despre organizarea ju

interesați ca numărul insolvabililor să 
fie într-o proporție cît mai mică, sau 
redus la zero. Casele de factoring, prin 
relațiile financiare pe care le întrețin 
între ele sînt în măsură să dea infor
mații, chiar și asupra acelora a căror 
debite sînt urmărite de alți parteneri 
de afaceri.

• în multe state capitaliste dezvol
tate funcționează firme specializate 
care, în baza comenzilor, furnizează 
date cu un grad ridicat de probitate. 
In general, se recomandă ca pentru 
verificarea bonității pe această cale, și 
pe altele posibile, întreprinderile de 
comerț exterior să apeleze Ia agențiile 
comerciale care cunosc condițiile lo
cale și pot lua cu competență decizia 
eu privire la canalele cele mai eficien
te pentru obținerea informațiilor ne
cesare.

dr. Al. DETEȘAN

Simpozion de drept comercial american
decătorească în S.U.A., despre compe
tența instanțelor judecătorești ameri
cane, despre sistemul probator ameri
can și, de asemenea, să se ocupe, pe 
scurt, de instituția arbitrajului și de 
executarea hotărârilor în Statele Unite 
ale Americii.

Lucrarea referitoare la „Legea ame
ricană a falimentului” a fost prezenta
tă de Charlotte P. Arutt care, după 
ce s-a oprit asupra noțiunii de fali
ment, s-a referit la scopul Legii fali
mentului în Statele Unite ale Americii, 
la situația persoanei falite cinstită, la 
iertarea de datorie, la repartiția acti
vului restant între creditorii urmări
tori, la bunurile exceptate de la masa 
falimentului (masa credală), la acțiu
nile ce pot fi introduse de creditori și 
instanțele care pot fi sesizate cu ast
fel de acțiuni.

în sfîrșit, cea de a treia lucrare, 
privind Codul Comercial Uniform al 
Statelor Unite ale Americii, a fost 
prezentată de Barton Nachamie, care 
a arătat pe scurt că acest Cod a in
trat în vigoare în 49 din cele 50 de 
state și în trei teritorii și că scopul 
codului a fost de a unifica normele 
juridice adoptate în S.U.A. și în An
glia în ultimii o mie de ani.

Referentul a arătat că în Codul Uni
form își găsesc reglementarea contu
rile de vînzare, conturile deschise, in
vestițiile, documentele bancare și asi
gurările. El s-a ocupat pe larg de 
acea parte a Codului Comercial Uni
form care se referă la vânzările ta 
conturi deschise, la tranzacțiile asigu
rate și la dispozițiile din Codul Co
mercial Uniform al S.U.A. care se deo
sebesc de dispozițiile din legile obiș
nuite în materie bancară.

Prezentarea lucrărilor a fost urmată 
de întrebări și discuții care au avut 
ca scop o mai bună cunoaștere a drep
tului material și a dreptului procesual 
american.

Irina MOROIANU



Transport

Situații în 

penalități pentru

După apariția H.C.M. nr. 425/1975, a 
Normelor metodologice de planificare 
și executare a transporturilor de măr
furi prevăzute în contractele econo
mice anuale de prestații de transport 
pe calea ferată și a Contractului eco
nomic anual de prestații de transport 
pe calea ferată intrate în vigoare de 
la 1 iulie 1976, în conformitate cu 
Ordinul MTTc. nr. 673/16 aprilie 1976, 
Arbitrajul de Stat este chemat să se 
pronunțe, din ce în ce mai des, asupra 
justeței încasării de către calea ferată 
a penalităților pentru anularea din 
plan a vagoanelor.

S-au pus de exemplu, următoarele 
probleme :

1. Are dreptul calea ferată să per
ceapă locații și penalități pentru anu
larea din plan a vagoanelor, în situa
ția în care vagoanele puse la dispozi
ție pentru încărcare și refuzate de be
neficiar, nu au fost totuși retrase de 
calea ferată și au fost încărcate în 
aceeași zi, realizîndu-se astfel planul 
zilnic de transport ?

Art. 22 din Normele metodologice 
amintite prevăd : „dacă un expeditor 
renunță în scris la o parte, sau la 
toate mărfurile programate, înainte de 
introducerea vagoanelor la încărcare, 
sau renunță în scris sau tacit, după 
introducerea vagoanelor la încărcare, 
acestea se vor anula din programare, 
întocmindu-se notă de penalități în 
ziua respectivă”, iar art. 7(13) din 
T L.M. precizează durata ținerii va
goanelor goale la dispoziția beneficia
rilor astfel : ..vagoanele goale puse la 
încărcare se țin la dispoziția beneficia
rilor pînă la expirarea termenului de 
încărcare tarifar. Dacă încărcarea nu 
s-a început pînă la expirarea terme
nului de încărcare, se consideră că va
goanele puse la dispoziție au fost refu
zate tacit"

Condițiile de aplicare, k} acest punct 
din T.L.M. adaugă : „Pentru refuzul 
încărcării vagoanelor, pe lîngă locația 
tarifară, calculată pentru tot timpul 
cit vagoanele au stat la dispoziția pre- 
dătoruilui. se percep și penalitățile pre
văzute de instrucția pentru planifi
carea operativă a transporturilor”.

Pe baza acestor dispoziții legale, 
Arbitrajul de Stat a decis în rearbi- 
triare, ex. Dec. PAS nr. 946/31 III 1978 
si Dec. PAS nr. 1953/31 VII 1978. că în 
astfel de situații nu se datorează pe
nalități.

Cantitatea de marfă refuzată la 
transport de expeditor, pentru care da
torează penalități, urmează să fie sta-

care nu se plătesc 

anularea vagoanelor

bilită în raport de cantitățile progra
mate zilnic și de cantitățile efectiv în
cărcate și expediate în zilele respec
tive.

Arbitrajul a motivat: „nu se pot 
anula vagoanele, considerîndu-se refu
zate tacit ori de cîte ori termenul de 
încărcare este depășit, pentru a fi, de 
fiecare dată puse iar la dispoziție, de
oarece dacă s-ar proceda în acest mod, 
s-ar ajunge să se anuleze în aceeași zi, 
de mai multe ori aceeași cantitate de 
marfă și să se încaseze penalități, deși 
transportul' s-a executat potrivit pla
nului".

2. Relativ la restanțe. Arbitrajul de 
Stat, prin aceeași Decizie 1953/1978, a 
hotărît că întrucît art. 15 din Normele 
metodologice prevede că la eșalona
rea pe decade a cantității de mărfuri 
din programele lunare definitive, se va 
ține seama de cantitățile nepredate în 
luna anterioară, care pot fi reeșalo- 
nate în funcție de capacitățile disponi
bile ale expeditorului și stației CFR. 
Pentru stabilirea cantități refuzate la 
încărcare, cantitatea încărcată zilnic 
trebuie raportată la cantitatea progra
mată pe zile la eșalonarea decadală 
a transportului, care poate cuprinde și

Jurisdicții

Prescripția dreptului la acțiune 

în domeniul ambalajelor
Pretențiile rezultînd din neîndepli- 

nirea obligației de restituire a amba
lajelor sînt supuse, și ele prevederilor 
Decretului nr. 167/1958 privitor la 
prescripția extinctivă.

Astfel, pretențiile la penalități pen
tru nerestituirea în termen a ambala
jelor cad sub incidența termenului de 
prescripție de 6 luni prevăzut de art. 
4 lit. b din decretul menționat.

Acest termen curge în raport cu fie
care zi de întîrziere față de data cînd 
ambalajele trebuiau restituite. Așa 
cum s-a precizat prin Decizia primului 
arbitru de stat nr. 1265/1978, penalită- 
țiile curg pînă la îndeplinirea obliga
ției de restituire a ambalajelor ori 
pînă cînd survine imposibilitatea res
tituirii sau cel mai tîrziu pînă la îm
plinirea termenului de a cere resti
tuirea în natură a ambalajelor. 

restanțele în măsura în care titularul 
planului de transport acceptă sau so
licită, dar în nici un caz cantitățile 
zilnice cumulate unilateral de stația de 
Cale ferată cu restanțele din zilele an
terioare.

3. în caz de forță majoră, ex. ploi 
torențiale, se plătesc pentru anularea 
planului de transport penalități ?

Arbitrajul de Stat, ex. Dec. PAS 
nr. 1838/30 VI 1978, a hotărît că nu. 
se plătesc nici locații, nici penalități 
pentru anularea planului.

4. în cazul cînd calea ferată nu a 
primit pentru programarea lunară la 
transport a unor mărfuri neprevăzute 
în relații de transport optimizate, se 
plătesc penalități pentru anularea din. 
plan a vagoanelor ?

Art. 9 din ' Normele metodologic® 
prevede că în cazul în care expedi
torul nu cuprinde în programul lunar 
întreaga cantitate de marfă eșalonată 
îp anexa 1 la contract pentru luna 
respectivă, diferența se anulează în 
ziua prezentării programului lunar, 
întocmindu-se notă de penalități.

în situația în care se scot din pro
gramul lunar relațiile de transport ca 
se constată a nu se încadra. în pro
gramul de optimizare, nu se prevede 
însă plata de penalizări de către ex
peditor.

Față de aceste prevederi legale, Ar
bitrajul de Stat, prin Dec. PAS nr. 
1837/30 VI 1978, a hotărît că nu se 
plătesc penalități pentru anularea din . 
plan a vagoanelor, în aceste situații.

Lucian THEODORU

Intr-adevăr, dreptul la penalități 
avînd un caracter accesoriu față de 
a obține restituirea ambalajelor, oda
tă cu prescrierea acestui din urmă 
drept este prescris și dreptul la acțiu-ț-țj 
ne privind penalitățile.

Precizarea că dreptul la penalități 
se naște zi de zi, pînă la îndeplinirea 
obligației de restituire a ambalajelor, 
determină consecințe importante în 
ce privește prescrierea dreptului la 
acțiune.

Astfel, penalitățile nu se socotesc 
integral prescrise .pe motiv că, la data 
introducerii acțiunii, au trecut mai 
mult de 6 luni de la scadența terme
nului de restituire a ambalajelor. Pen
tru fiecare zi de întîrziere se naște 
un drept distinct Ia penalități care se 
vor stinge printr-un termen de pres



cripție ce începe să curgă în mod co
respunzător.

De pildă, în cazul unui termen de 
restituire scadent la 15 ianuarie 1978, 
acțiunea introdusă la 15 septembrie 
1978 nu poate fi considerată prescrisă 
decît în parte. Astfel, conform art 4 
lit. b din decretul citat, se consideră 
prescrise penalitățile aferente perioa
dei 16 ianuarie 1978 — 16 martie 1978. 
Pentru penalitățile aferente perioadei 
ulterioare, dreptul la acțiune s-a năs
cut înlăuntrul termenului de prescrip
ție de 6 luni, raportat la data introdu
cerii acțiunii.
: In cazul ambalajelor care circulă în 
sîătem de vînzare — cumpărare, sînt 
aplicabile regulile de prescripție spe
cifice domeniului furnizării produse
lor. Astfel, contravaloarea ambalajelor 
livrate se poate obține în cadrul ter
menului general de prescripție (18 
luni) aplicabil în raporturile dintre 
unitățile socialiste, potrivit art. 3 din 
Decretul nr. 167/1958.

Pretențiile derivînd din constatarea 
unor lipsuri cantitative sau calitative 
la ambalajele livrate se prescriu în 
termenul de 6 luni prevăzut de art. 
4 lit. a din același decret.

în practică, s-a pus problema mo-

întrebări — răspunsuri

• HORIA LUPȘOR, București — 
Pentru a ocupa funcția de contabil 
șef la un institut de cercetări de gr. II 
se cer aceleași condiții cu cele pre
văzute pentru unitățile economice de 
grad similar, respectiv studii econo
mice superioare și 9 ani vechime în 
specialitate. Această vechime poate fi 
redusă cu doi ani în condițiile pre
văzute de art. 63 din Legea nr. 12/1971.

Pentru a ocupa funcția de contabil 
șef secție, fiind absolvent al învăță
mântului superior economic, este ne
cesară o vechime minimă în speciali
tate de cel puțin 5 ani. Personalul 
care ocupă temporar, în condițiile pre
văzute de art. 74 din Legea nr. 57/ 
1974, o funcție de conducere temporar 
vacantă, are drepturile prevăzute de 
legea sus-menționată. Avînd vechimea 
’n specialitate necesară, puteți ocupa 
temporar funcția sus-menționată.

• GHEORGHE VLADESCU, Brăila 
— Condițiile de studii și vechime 
în specialitate pentru funcția de con
tabil șef depozit sînt aceleași cu cele 
prevăzute pentru funcția de contabil 
șef secție de producție. Potrivit nor
melor unitare de structură elaborate 
pe baza Decretului nr. 162/1973, depo
zitul I se asimilează cu serviciul, iar 
depozitul II cu biroul.
• ILEANA POPI, Călărași — Fiind 

absolventă a școlii liceale de arhitec
tură, construcții și sistematizare, ați 
fost repartizată la un institut de pro
iectare și în mod greșit, în loc să 
fiți încadrată ca proiectant, ați ocupat 
funcția de calculator devize. Dacă ați 
lucrat timp de un an în această func- 

mentului începerii curgerii acestui 
termen în situația cînd decontarea 
prețului ambalajelor are loc la o dată 
ulterioară constatării calității necores
punzătoare a ambalajelor livrate.

Astfel, cum s-a reținut și prin De
cizia primului arbitru de stat nr. 1237/ 
1978, momentul începerii curgerii ter
menului de prescripție este — și în 
acest caz — cel prevăzut de art. 10 
din Decretul nr. 167/1958, adică data 
preluării efective a ambalajelor de 
către unitatea beneficiară.

„Prescripția dreptului la acțiuni — 
se arată în decizie — nu poate deci 
să înceapă a curge de la data decon
tării prețului, deoarece astfel s-ar în
călca prevederile textului legal amin
tit (art. 10 din Decretul nr. 167/1958).

Faptul că suma a fost totuși decon
tată la o dată ulterioară preluării 
produselor ar putea constitui o îm
prejurare de natură a justifica repu
nerea în termen dacă decontarea se 
făcea după expirarea termenului de 
prescripție, ceea ce însă nu mai este 
cazul în speță”.

Prin cele de mai sus, am răspuns 
mai multor întrebări adresate de că
tre cititori.

I. ICZKOVITS

ție, atunci cînd veți fi încadrată, con
form reglementării în vigoare, ca 
proiectantă, veți fi încadrată la ni
velul de bază al retribuției prevăzute 
pentru această funcție, nefiind vorba, 
în cazul funcțiilor medii, de un stagiu.

Concediul fără plată nu se ia în 
considerare la stabilirea vechimii în 
muncă și se acordă în condițiile pre
văzute de art. 127 din Codul Muncii. 
Primul concediu de odihnă se acordă 
numai după 11 luni de activitate ne
întreruptă.

• NICOLAE STOIAN, Galați — Din 
scrisoarea dv. rezultă că sînteți ab
solvent al Școlii medii tehnice de co
merț și aveți o vechime în funcții 

■ medii economice de peste 10 ani, astfel 
că îndepliniți condițiile prevăzute de 
reglementările în vigoare pentru a o- 
cupa o funcție de contabil șef secție. 
Aceste condiții au fost prevăzute în 
indicatorul de studii și stagiu transmis 
— la timpul său — de Ministerul 
Muncii, în aplicarea prevederilor 
H.C.M. nr. 914/1968, respectiv a nou
lui sistem de retribuire. Legea nr. 
12/1971 a prevăzut menținerea acestei 
reglementări pînă Ia aprobarea de 
către Consiliul de Miniștri a unui nou 
indicator (pentru funcțiile care nu se 
găsesc în anexele la lege). Această 
hotărîre n-a fost aprobată pînă în 
prezent și nici Legea nr. 57/1974 nu 
prevede noi condiții de studii pentru 
funcția de contabil șef secție. Dacă, 
după primirea acestor precizări, mai 
aveți unele dificultăți, adresați-vă Mi
nisterului Construcțiilor Industriale.

• TRUSTUL S.M.A.,' Gorj — Art 71 
(4) din Legea nr. 57/1974 prevede a- 
cordarea unei retribuții tarifare ma
jorate, în locul plății pentru orele su
plimentare prestate de anumite ca
tegorii de personal, prevăzute expres 
în Anexa nr. 5 la H.C.M. nr. 69/1975. 
Această retribuție tarifară majorată se 
ia în considerare, ca atare, la stabi
lirea pensiei și Indemnizației de asi
gurări sociale, la acordarea alocației 
de stat pentru copii și la reținerea 
contribuției de 2% pentru pensia su
plimentară. Ținând seama că înainte 
de aplicarea Legii nr. 57/1974, Indem
nizația pentru muncă nenormată nu 
se lua în considerare la calcularea 
sporului pentru vechime neîntreruptă 
în aceeași unitate, s-a stabilit că nici 
în aplicarea art. 71 (4) din Legea nr. 
57/1974 nu este cazul ca majorarea 
retribuției tarifare să se ia în consi
derare, sporul calculîndu-se la retri
buția tarifară cuvenită pentru regimul 
normal de lucru. De asemenea, s-a 
considerat că în aplicarea art. 64 din 
Legea nr. 3/1977 contribuția de 2% 
pentru pensia suplimentară se reține 
și în perioadele cînd, potrivit art. 71 
din Legea nr. 27/1966, această con
tribuție nu se reținea.

• IONEL AGHINEI, Iași — Po
trivit art. 16 din Decretul nr. 246/1977 
beneficiarii de alocație de stat pentru 
copii care au primit acest drept necu
venit, răspund numai pentru sumele 
primite în ultimele 12 luni. Pentru 
sumele primite peste această durată 
se aplică prevederile art. 108 din 
Codul Muncii — fiind răspunzător, în 
limitele, prevăzute de această dispo
ziție, personalul vinovat de plata 
drepturilor necuvenite.

• MIHAI VASS, Deva — In ipoteza 
în care nu întocmiți acte de primire- 
predare a mărfurilor pe care le trans
portați, nu îndepliniți condițiile pre
văzute de pct. 2 din cap. V al Anexei 
IV la Legea nr. 57/1974, pentru a 
primi o retribuție suplimentară pen
tru activitatea pe care susțineți că o 
desfășurați, separat de aceea de con
ducător auto.

• NICOLAE RADUCA, București — 
Funcția _ de impegat de mișcare este 
o funcție operativă, specifică pentru 
activitatea de transporturi, astfel că 
nu se încadrează în prevederile art. 70 
din Legea nr. 57/1974, care se referă 
exclusiv la muncitorii care conduc o 
formație de lucru (șefii de echipă, de 
brigăzi etc.). în consecință, n-aveți 
dreptul la indemnizația de conducere 
prevăzută de dispoziția legală sus
menționată.

• ELEKES COLOMAN, Odorheiu 
Secuiesc — înainte de absolvirea în
vățământului mediu economic ați lu
crat, în cadrul I.F.E.T., pe o funcție 
operativă. Această perioadă nu se 
poate lua în considerare la promova
rea în funcția de contabil principal, 
pentru care se cere o vechime în func
ții economice medii de cel puțin 5 ani.



«copoatati de 
producție .«produse noi

FABRICA DE UTILAJE 1
ÎNTREPRINDEREA _ PIESE DE SCHIMB

DE ȚIGARETE ȘI TRANSPORTURI
U BUCUREȘTI

TIMIȘOARA Str. Veseliei nr. 5, sector 6 
Telefon: 23.28.10 ; 23.13.01

— 04-52 Curele trapezoidale
18 X 8 X 2360 buc. 3

— Idem 54 Idem 13 X 8 X 3150 
buc. 1

— Idem 65 Idem 17 X 11 X 950 
buc. 124

— Idem 66 Idem 17 X H X 950
buc. 39

— 04-2 P. poliz. 40 X 22 X 9
buc. 8

— Idem 6 Idem 47 X 23 X 20
buc. 100

— Idem 9 Idem 67 X 12 X 8
buc. 80

— Idem 15 Idem 80 X 10 X 13
buc. 22

— Idem 20 Idem 250 X 30 X 30
buc. 14

— Idem 21 Idem 250 X 30 X 30 
buc. 4

— Idem 24 Idem 300 X 30 X 30
buc. 12

— Idem 25 Idem 300 X 30 X 30
buc. 3 

— Idem 26 Idem 300 buc. 1

— Idem 501 Sîrmă bobinaj 0 1,5 mm 
kg. 11

— Idem 506 Idem 0 0,95 mm kg. 10

— Idem 509 Idem 0 1,2 mm kg. 5

— Idem 516 Idem 0 0,15 mm kg. 15

— Idem 518 Idem 0 0,9 mm kg. 5

— Idem 550

— Piese curative PC-PVC 110 buc. 3

— 577 Prefiltru mască praf buc. 20

— 578 Mască praf buc. 20

— 686 Cremaliere aplicate pe geam 
buc. 26

— 694 Sîrmă parchet buc. 10

— 696 Cablu M.C.M. 3 X 1.5 ml. 100

— 697 Idem 2 X 2,5 ml. 200

— 698 Idem 2X 1,5 ml. 100

— 03-717 Pînză circular 0 100 
buc. 2

— 718 Șurub 7 X 90 buc. 47

— 399 588.711 buc. 2

— 400 Rulment 588.911 buc. 2

— 401 Idem 11.204 buc. 8

— 402 Idem 11.207 buc. 2

— 403 Idem 11.305 buc. 2

— 411 Idem M 409 buc. 1

— 412 Idem SKE 35(90 X 40 X 23)
buc. 6

— 413 Idem K (35 X 40 X 18)
buc. 4

— 414 buc. 5316 (17 X 80 X 69) 
buc. 1

— 415 Idem 535 buc. 3

— 416 buc. 215 (75 X 130 X 25) 
buc. 43

— 417 Idem 706 buc 15

— 418 Idem 10

— 27 Rulment 1300 buc. 6

— 30 Idem 1306 buc. 1

— 49 Idem 2213 buc. 2

— 106 Idem 6010 buc. 6 

— 107 Idem 6011 buc. 1

— 149 Idem 6211 buc, 2

— 150 Idem 6212 buc. 8

— 156 Idem 6210 buc.,5

— 239 Idem NK 65/35 buc. 10

— 243 Idem 942/30 buc. 2 

— 294 Idem NU 209 buc. 8 

— 296 Idem 219 buc. 3

— 04-464 Bandă, oțel arc 100 X 0,15 
kg. 73

— Idem 484 Idem lam. la cald
kg. 500

— 404 Idem 11.505 buc. 3

— 408 Idem 7.206 buc. 4

— 410 Idem K 35 buc. 6

— 298 Idem 308 buc. 10

— 300 Idem 309 buc. 5

— 302 Idem 1005 buc. 14



capacități de 
producție .

• produse noi
ÎNTREPRINDEREA

«1 DE UTILAJE
ALBA-IULIA

Str. Clujului nr. 6
Telefon : 11007 ; 12962 ; 13781

FABRICA DE UTILAJE 
~ PIESE DE SCHIMB

ȘI TRANSPORTURI 
W BUCUREȘTI

Str. Veseliei nr. 5, sector 6
Telefon : 23.28.10 ; 23.13.01

PRODUSE DIN METAL
(denumirea și adresa unității)1

—HI---
DATA.

Nr. ;;;;;; ; 1

Țevi de alamă

— 0 6X1.5 Am63 = 150 kg.

— 8X1 mm Am63 = 300 kg.

— 15X2 mm Am63 = 500 kg.

— 18X2 mm Am63 = 300 kg

— 25X2 mm Am63 = 200 kg

— 25X2,5 mm Am63 = 300 kg

— 42X2 mm Am63 = 127 kg

— 100X10 mm Am63 = 272 kg

Țevi din aluminiu

— 0 50X3 mm = 652 kg.

— 50X4 = 305 kg

— 60X5 = 595 kg

Către,
„REVISTA ECONOMICA*-București

Calea Dorobanților nr. 11-25 - cod 7139

In baza ofertei dv. nr. 1500/1978 dorim să încheiem următoarele 
abonamente :

- „Revista economică" . . . X ■ • • lei’ =.............
De asemenea, in calitate de abonați ai revistei, vă rugăm ca la 

apariția cărților pe care le editați să ne expediați numărul de exemplare 
inscris in dreptul fiecărei lucrări;

- Legislația autoconducerii unităților
economise (2 voi.) .............X 40 lei = . ...

- Plățile comerciale - Cambia, funcții în
comerțul internațional ■ . . X 20 lei =
- Decizii optime și evidența autogestiunii

prin calculatoare Felix FC 16, FC-64 1 î . .X 20 lei = . . .

— 65X5 = 104 kg

— 90X5 = 187 kg

Tabla oțel arc
— 0,5 mm W5028 = 250 kg.
— 1 mm W5028 = 400 kg.
— 8 mm W5028 = 764 kg.
— 10 mm W8159 = 480 kg.

Sîrmă de sudură
— S1OX 0 4 mm = 1300 kg.

Electrozi de sudură
— El 38A 0 3,25 mm = 450 kg.
— El 42A 0 3,25 = 1000 kg
— El 42A 0 4 = 1000 kg
— El 42A 0 5 = 1200 kg

Total •

Facem precizarea că acceptăm plata prin dispoziție de încasare, din 

contul nostru nr..........................deschis la ................................................................

(sau : v-am expediat suma cu mandatul poștal din ziua de............ )

Director,
Contabil șef,

1 Abonații persoane fizice vor trece numele și adresa la care doresc 
să primească abonamentul.

2 La prețul unui abonament se va trece 260 lei de către organizațiile 
socialiste și 130 lei de către persoanele fizice încadrate în orice formă de 
invățămînt.



OFERTE

Inele de siguranță

— Arbore 0 50 mm — 5 000 buc.

— Alezaj 0 52 mm = 20.000 buc.

Aparatură electrică

— Balasturi LFA tip BIA — 20 W 
= 90 buc.

— Idem 65W = 250 buc.

— Idem LFR—BRB 40 W = 155 buc.

— întrerupător ISOL 250 cod. 4130 “ 
13 buc.

— Limitatori de cursă cod 6090 — 
100 buc.

— Idem cod 6100 •= 70 buc.

— Idem cod 4460 = 20 buc.

— Idem cod 6110 = 127 buc.

— Idem cod 2111K = 50 buc.

— Rezistențe în tub P = 1500 W 
220 v = 70 buc.

— Idem P = 1500 W 220 v = 40 buc

— Idem P = 1000 W 220v = 247 
= 70 buc.

Ampermetru 0—5A Aex. «=• 70 buc.

Reductoare de turații

— 2H 1130—40/1 = 2 buc.

— 3H610—140/1 — 2 buc.

— 3H 1530—45/1 = 3 buc.

— 2 CH 650—28/1 = 5 buc.

— 3 CH 1470—50/4 = 2 buc.

— 3CH 1020—22,4/1 = 1 buc.

Motoare electrice

— 3 kwX3 000 r/m 2/3 flanșă = 
40 buc.

— 5,5X3 000 2/3 flanșă = 8 buc.

— 75X1 OM 2/3 talpă = 1 buc

— 75X1500 2/3 talpă = 1 buc.

— MIB2 315kwX500r-6kw = 1 buc.

— Instalație de pornire TSA 
3 = 1 buc.

— Motor electric ASI cu talpă IP.54 
220/380 V 15kwX3000 turații/mln. 
buc. 1

— Idem l^kwX3000 turații/minut 
buc. 1

— Idem 0,3 kwXISOO turații/minut 
buc. 2

— Idem 55 kwX1500 turații/minut 
buc. 1

— Motor electric cu 2 turații 0,75/1,3— 
750/1500 buc. 9

— Idem 0,45/0,8—750/1500 buc. 3

— Reductor de viteză tip Orăștie 
RSO—2—1/15 buc. 3

— Idem RSO.3—1/25 buc. 1

— Idem RSO.3—1/25 buc. 1

— Reductor viteză ip Neptun 2H 
285—20—0 buc. 16

— Idem 2 CH—285—4—28 buc. 14

— Lac incolor kg. 153

— Cuie albe tapițerie 1,5X14 mm 
kg. 99

— Ținte albe 10 mm kg. 42

— Idem 1,4X16 mm kg. 84

— Idem 1,4X25 mm kg. 150

— Cuie albastre 1,4X15 kg. 328

— Idem 1,6X15 mm kg. 490

— Rulmenți Sr. 1210 buc. 70

— Idem Sr .51208 buc. 14

— Idem Sr. 6008 buc. 8

— Idem Sr. 3208 buc. 5

— Idem Sr. 1317 buc. 2

— Idem Sr. 1319 buc. 2

— Idem Sr. 7815 buc. 5

— Idem 6311 buc. 3

— Idem Sr. 10 buc. 4

— Idem Sr. 1215 buc. 1

— Idem Sr. 1302 buc. 2

— Idem Sr. 52208 buc. 14

— Idem Sr. 2217 buc. 5

— Idem Sr. 704904 buc. 9

— Idem Sr. E.ll buc. 6

— Idem Sr. E.15 buc. 1

— Idem Sr. 1218 buc. 4
— Idem Sr. 51411 buc. 2
— Idem Sr. 6224 buc. 1
— Idem Sr. 51202 buc. 3
— Idem Sr. 30215 buc. 1
— Idem Sr. 52215 buc. 15
— Idem Sr. WUL. 80 buc. 1
— Idem Sr. 32208 buc. 7
— Bucși pentru rulmenți H.317 

buc. 237
— Idem H.313 buc. 70
— Idem H.2317 buc. 2
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INTERNAȚIONALE, 
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CONTRACTUL
COMERCIAL

DE VINZARE
INTERNAȚIONALA

• Convenții © drept >mân
• uzanțe • clauze

• practica arbitrata •
DIN CUPRINS :
• Conceptul de contract co

mercial de vinzare internațională

Formarea contractului.
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prestațiunii vînzăto-

prestațiunii cumpă-
rotorului : prețul

• Condiții de livrare

• Garanții - reclamații - exo
nerare - arbitraj

• Contract economic de livrări 
pentru export — interferențe cu 
contractul comercial de vinzare 
internațională.

• Derularea contractelor.

STRUCTURA FIECĂRUI CAPITOL :

1. - convenții internaționale - 
texte selective

2. - drept român - art. din Co
dul civil, Codul comercial ți din 
legi speciale (nr. 1/1971 etc.}.

3. uzanțe uniforme internațio-

4. - comentarii - scurte preci
zări ți sinteze

5. - clauze - studiu compara
tiv al contractelor model ți a con
tractelor încheiate de întreprinde
rile române de comerț exterior

6. - practică arbitrată comer
cială internaționala

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ ■
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦


