
comerț exterior

Incaso - modalitate de plată 
internațională

In situațiile in care nu poate fi promovat ca modalitate 
de plată creditul documentar, prin contractele comerciale 
de vînzare internațională se adoptă incaso documentar. 
Factorii care determină acceptarea acestei modalități de 
plată sînt multipli, printre care încrederea în bonitatea și 
corectitudinea cumpărătorului se numără pe primul loc. 
Tot astfel, utilizarea incasoului poate fi impusă și de unele 
interdicții sau impedimente greu de surmontat, statuate 
prin dreptul național al partenerului ori, pur și simplu, din 
considerente desprinse din uzanțele locale de pe piața 
cumpărătorului.

• REGLEMENTARI — MECANISM

Incaso documentar este modalitatea de plată inter
națională prin care creditorul (vînzător, prestator de ser
vicii etc.) transmite băncii sale documentele care atestă 
îndeplinirea obligațiilor care i-au revenit în baza unui 
contract comercial, documente pe care banca primitoare le 
remite spre încasare unei bănci, de regulă, corespondentă 
din străinătate, care, la rîndul ei, le predă debitorului după 
ce acesta achită contravaloarea lor.

In antiteză cu creditul documentar, în special sub forma 
sa de acreditiv irevocabil confirmat și domiciliat la Bucu
rești, incaso documentar este o modalitate de plată care nu 
prezintă nici o garanție în forma sa clasică, cu privire la 
faptul că creditorul va încasa prețul prestației efectuate.

a) Reglementări — participant — costuri. Incaso docu
mentar folosit ca modalitate de plată în valută convertibilă, 
în raporturile .comerciale cu parteneri din țări cu economie 
capitalistă, nu este reglementat decît prin uzanțe bancare ; 
inițial, aceste uzanțe au fost unificate în anul 1968, prin 
Regulile uniforme pentru încasarea hirtiilor comerciale, 
elaborate sub egida Camerei de Comerț Internațional de la 
Paris ; locul uzanțelor menționate a fost luat, în anul 1979, 
de Regulile uniforme privind incasourile, elaborate de ace
lași tor și difuzate sub denumirea Publicația 322.

Regulile uniforme privind incasourile. la capitolul ..Dis
poziții generale și definiții", fac următoarele precizări prin 
care se definesc unele noțiuni legate de această modalitate 
de plată :

1. (I) — „Incaso" înseamnă tratarea de către banei, po
trivit instrucțiunilor primite, a documentelor așa cum sînt 
definite la (II) de mai jos, în scopul :

a) — de a obține acceptarea și sau, după caz, plata sau
b) — de a remite documente comerciale contra accep

tării și/sau, după caz, contra plată sau
c) — de a remite documente în alte condiții-
(II) — Expresia „Documente" vizează documente finan

ciare și / sau documente comerciale ;
a) — expresia ..documente financiare- vizează cambii, 

bilete la ordin, cecuri, chitanțe de plată sau alte instru
mente analoge, utilizate pentru a obține plata sumelor de 
bani ;

b) — expresia „documente comerciale" vizează facturi, 
documente maritime, documente de proprietate sau alte 
documente analoge, sau orice alte documente, oricare ar fi, 
altele decît documentele financiare.

(III) — Expresia „incaso simplu" vizează incaso de docu
mente financiare neînsoțite de documente comerciale.

(IV) — Expresia „incaso documentar" vizează un incaso 
de :

a) — documente financiare însoțite de documente co
merciale :

b) — documente comerciale neînsoțite- de documente fi
nanciare.

Din textul redat rezultă că remiterea documentară poat» 
avea două funcții finale, ca modalitate de reglementare a 
raporturilor financiare născute dintr-un contract comercial 
internațional :

— plata mărfurilor livrate, a prestărilor de lucrări sau de 
servicii, contra documentelor care atestă efectuarea lor ;

— acceptarea titlurilor de credit, de regulă cambii, contra 
remiterii documentelor, în cazul vînzărilor pe credit.

Potrivit Regulilor uniforme privind incasourile (Publi
cația 322), participanții la un incaso. denumiți în document 
„părți interesate''1, sînt în număr de patru și anume :
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— ordonatorul, adieă clientul care încredințează opera

țiunea de incaso băncii sale ; în cadrul contractului co
mercial, acesta este vînzătorul, respectiv prestatorul ser
viciilor ;

— banca remitentă, adică banca căreia ordonatorul îi 
încredințează operațiunea de incaso ;

— banca însărcinată cu încasarea, adică orice bancă, alta 
decît banca remitentă, intervenind în operațiunea de incaso ; 
această bancă poartă denumirea de banca prezentatoare, 
dacă este însărcinată cu prezentarea documentelor trasului ;

— trasul este acela căruia trebuie să-i fie făcută prezen
tarea, potrivit ordinului de încasare.

Art. 3 din Regulile uniforme menționate prevede urmă
toarele cu privire la alegerea băncii însărcinate cu încasa
rea : „în scopul de a executa instrucțiunile ordonatorului, 
banca remitentă va utiliza ca bancă însărcinată cu 
încasarea :

(I) — banca desemnată de către ordonator sau, în absența 
unei astfel de desemnări

(II) — orice bancă, la alegerea sa sau aleasă de către 
o altă bancă, în țara unde are loc plata sau acceptarea, 
după caz.

Documentele și ordinul de încasare pot fi trimise la 
banca însărcinată cu încasarea direct sau prin intermediul 
altei bănci.

Băncile utilizînd serviciile altor bănci, pentru a da 
urmare instrucțiunilor ordonatorului, o fac pentru contul și 
pe riscurile acestuia din urmă.

Ordonatorul își va asuma toate obligațiunile impuse de 
legile sau uzanțele străine și va fi obligat să garanteze 
băncile contra oricărei responsabilități ce ar putea să 
rezulte din aceasta.“

Așadar, în funcție de prevederile din contractele comer
ciale încheiate, vînzătorii au dreptul să indice în ordinul 
de încasare banca din țara cumpărătorului care urmează 
să fie însărcinată de către banca remitentă cu încasarea 
valorii documentelor de livrare.

Natura juridică a incasoului documentar este dată de ra
portul contractual născut din contractul încheiat de client 
cu banca remitentă care, la rîndul ei, încheie un contract 
comercial cu banca încasatoare. Ca urmare, regula este că 
costurile serviciilor bancare sînt suportate de vînzător 
(prestator), el fiind cel care solicită aceste servicii. Evi
dent, prin contractul comercial se poate conveni ca aceste 
costuri să fie suportate de debitor (cumpărător, beneficiarul 
prestațiilor etc.). în legătură cu suportarea costurilor, Re
gulile uniforme, la art. 22, prevăd următoarele : „Dacă or
dinul de încasare menționează că spezele de încasare și sau 
comisioanele vor fi suportate de către tras și dacă trasul 
refuză să le plătească, banca prezentatoare poate elibera 
documentul (le) contra plată sau acceptare, după caz, fără a 
percepe nici speze de încasare nici comisioane, afară de 
cazul cînd ordinul de încasare nu indică expres că nu este 
posibil a renunța la aceste speze de îhcasare și/sau comi
sioane. în caz de refuz de plata spezelor de încasare și/sau 
comisioane, banca prezentatoare trebuie să informeze despre 
acesta banca care i-a trimis ordinul de încasare.

De fiecare dată cînd se renunță astfel la spezele de 
încasare și/sau comisioane, ele vor fi atunci în sarcina 
ordonatorului și vor putea fi deduse din sumele încasate.

Atunci cînd un ordin de încasare interzice renunțarea la 
spezele de încasare și/sau comisioane, nici banca remitentă, 
nici banca însărcinată cu încasarea, nici banca prezenta
toare nu vor fi responsabile de întîrzierile și de spezele 
ce ar rezulta din această intrdicți. în continuare, art. 23 
din aceleași Reguli uniforme, prevede că ,’,în toate cazurile 
în care, conform termenilor înșiși ai unui ordin de încasare 
sau în virtutea prezentelor reguli, comisioanele și/sau 
spezele de încasare, și/sau alte speze, vor trebui să fie 
suportate de către ordonator, banca(le) însărcinată(e) cu 
încasarea va avea (vor avea) dreptul de încasare rapidă a 
valorii spezelor și comisioanelor sale (lor) de la banca ce a 
expediat ordinul de încasare și banca remitentă vă avea 
dreptul de a încasa rapid de la ordonator, în afara oricăror 
sume astfel plătite, propriile sale speze și comisioane, inde
pendent de soarta incasoului".

b) Mecanismul incasoului documentar. Inițiativa deru
lării plății prin incaso documentar aparține creditorului și 
se realizează schematic astfel :

— vînzătorul expediază mărfurile pe adresa cumpărăto
rului, fără să aibă garanția că va încasa prețul lor, fapt ce 
prezintă un prim dezavantaj ;

— factura împreună cu documentele prevăzute în con
tract sînt remise Băncii Române de Comerț Exterior, care 
nu este ținută să verifice conformitatea lor, ci potrivit 
Regulilor uniforme privind incasoul, art. 2, îi revine numai 
obligația „să verifice dacă documentele primite apar ca 
corespunzînd celor enumerate rn ordinul de încasare și tre
buie să avizeze imediat partea care le-a adresat ordinul 
de încasare de orice document lipsă. Obligația de examinare 
a documentelor de către bănci nu depășește această limită" ;

— după încasarea valorii documentelor (prin plată sau 
creditare în cont), B.R.C.E. decontează vînzătorului suma 
corespunzătoare în lei ;

— așa fiind, este evident că plata prin incaso documentar 
este domiciliată, în toate cazurile, în țara cumpărătorului, 
ceea ce reprezintă un al doilea dezavantaj prin întîrzierea 
încasării valutei, fapt care scade eficiența exportului res
pectiv.

Regulile uniforme prvind incasourile prevăd în capitolul 
„Dispoziții generale și defniții", lit. C, că „orice docu
ment trimis la incaso trebuie să fie însoțit de un ordin de 
încasare conțînînd instrucțiuni complete și precise. Băncile 
nu sînt autorizate să acționeze decît potrivit instrucțiunilor 
date în acest ordin de încasare și conform prezentelor! 
reguli. Dacă o bancă nu poate, pentru un înoțiv oarecare, 
să se conformeze instrucțiunilor date în ordinul de încasare 
pe care l-a primit, ea trebuie să avizeze imediat despre 
aceasta, partea care i-a adresat ordinul de incaso".

In cuprinsul ordinului trebuie să se indice o serie de 
elemente fără de care încasarea nu s-ar putea face în con
diții bune și anume: elemente de identificare, respectiv 
număr de ordine, valoarea incasoului, adresa trasului ; in
strucțiuni cu privire la condițiile de eliberare a documente
lor (contra plată sau contra acceptare) etc. Regulile uni
forme în materie, la art. 7, prevăd că în situația în care 
„adresa este incompletă sau inexactă, banca însărcinată cu 
încasarea va putea, fără obligație sau responsabilitate din 
partea sa, să caute adresa exactă**.



c) Plata. Cu privire la plată, Regulile uniforme privind 
incasourile prevăd că „în cazul documentelor plătibile in 
valuta țării unde se tace plata (moneda locală) banca pre
zentatoare nu va trebui, în afara instrucțiunilor contrare 
din ordinul de casare, să remită documentele trasului decît 
contra plat'ă, de '.'are se va putea dispune imediat, conform 
instrucțiunilor date în ordinul de încasare1* (art. 11). „In 
cazul documentelor plătibile într-o valută, alta decît aceea 
a țării unde se face plata (monedă străină) -banca prezen
tatoare va trebui, cu excepția instrucțiunilor contrare din 
ordinul de încasare, să remită documentele trasului numai 
contra plată in' moneda specifică, de care se va putea 
dispune imediat conform instrucțiunilor din ordinul de în
casare" (art. 12).

Regulile uniforme amintite prevăd, la art. 13, alin. 2 că 
„plățile parțiale nu pot fi acceptate decît dacă acestea sînt 
expres autorizate în ordinul de încasare. Totuși, cu excepția 
instrucțiunilor contrare, banca prezentatoare nu va elibera 

, documentele trasului decît după primirea integrală a 
plății".

Acordîndu-se importanța cuvenită decontării sumelor în
casate de către banca însărcinată cu încasarea, către banca 
remitentă, Regulile uniforme prevăd că „sumele încasate 
(după deducerea spezelor, comisionului și/sau spezelor de 
încasare și/sau altor speze, dacă este cazul) trebuie să fie 
puse fără întîrziere la dispoziția băncii care a expediat 
ordinul de încasare, conform instrucțiunilor din ordinul de 
încasare".

în practica comercială, deseori, in țara cumpărătorului 
vînzătorul are un reprezentant care' acționează pe piața 
locală ca mandatar al acestuia. Pentru situația în care 

..vînzătorul dă mandat unui astfel de reprezentant cu privire 
la urmărirea derulării plăților prin incaso, Regulile uni
forme, la art. 18, prevăd următoarele : „Dacă ordonatorul 
desemnează un reprezentant (mandatar) pentru a acționa în 
caz de neacceptare și/sau de plată, ordinul de încasare 
trebuie să,indice împuternicirile sale de o manieră clară și 
precisă. în absența unei asemenea indicații, băncile nu vor 
accepta nici o instrucțiune din partea reprezentantului 
ordonatorului".

Menționăm că potrivit practicii Băncii Române de Co
merț Exterior, circuitul bancar în cazul adoptării prin con
tract a modalității de plată prin incaso documentar se efec
tuează : pentru Europa în 35 zile ; pentru Africa de Nord 
(Algeria, Tunisia, Maroc, Libia, Sudan, Egipt, Etiopia) în 
45 de zile ; pentru restul Africii în 50 zile ; pentru Asia, 
Orientul Apropiat (Siria, Liban, Iordania, Irak, Arabia 
Saudită, Kuweit), în 40 zile ; pentru restul Asiei, în 50 zile ; 
pentru America de Nord in 35 zile ; pentru America de 
Sud în 45 zile; pentru Australia în 45 zile. Așadar, pe 
toată perioada de curier între vînzător și cumpărător se 
creează, implicit, o relație de credit, primul fiind creditorul 
iar secundul beneficiarul acestui credit, pentru care deși este 
în postura de debitor, nu plătește dobîndă.

• MODALITĂȚI de atenuare a riscurilor 
DE NEPLATA

Cu toate dezavantajele pe care le prezintă modalitatea 
de plată prin incaso documentar, sînt situații în care între
prinderile noastre de comerț exterior nu pot promova cre-
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di tul documentar ; de regulă, asemenea situații pot fi : cum
părătorul extern prezintă o bonitate recunoscută pe plan 
internațional ; marfa care face obiectul exportului este mai 
puțin solicitată pe piața externă ; legislația din țara cum
părătorului impune, pentru unele mărfuri, utilizarea incaso- 
ului ca modalitate de decontare etc. Ca urmare, se impune 
a fi promovate unele căi de înlăturare, sau cel puțin de 
atenuare a riscurilor de neplată. Practica dovedește că 
riscul de neplată care există în cazul folosirii ca modalitate 
de plată a incasoului poate fi înlăturat, sau cel puțin 
substanțial atenuat prin combinarea mecanismului primar 
prezentat mai sus cu unele elemente privind alte modali
tăți de plată, sau pur și simplu prin modificarea mecanis
mului expus. Printre cele mai frecvente și eficiente căi de 
evitarea riscului de neplată arătăm : garanția bancară, folo-: 
sirea cambiei și vinculația.

a) Scrisoarea de garanție bancară, pe care am analizat-o 
pe larg într-un număr precedent, poate consolida substan
țial mecanismul incasoului documentar, sub condiția ca în 
cuprinsul ei să se prevadă expres că banca emitentă a 
scrisorii se obligă să plătească prețul, renunțînd la bene
ficiul de diviziune și discuțiune, dacă documentele atestă 
îndeplinirea întocmai a obligațiilor contractuale ale vîn- 
zătorului.

Observăm că incaso documentar dublat de o scrisoare 
de garanție bancară se apropie ca eficiență de creditul docu
mentar, sub forma scrisorii comerciale de credit. Evident, 
la promovarea în contractele comerciale internaționale a 
acestei modalități combinate de plată, comercialiștii din 
întreprinderile noastre de comerț exterior pot întîlni opu
nerea partenerilor străini, motivată pe împrejurarea că 
prețul mărfii crește cu comisioanele pe care le percep 
băncile pentru emiterea scrisorilor de garanție.

b) Cambia poate fi cu succes folosită la consolidarea in
casoului documentar, sub următoarea formă : odată cu re
miterea către Banca Română de Comerț Exterior a docu
mentelor de plată, întreprinderea de comerț exterior expor
tatoare trage o cambie asupra cumpărătorului extern, egală 
cu valoarea debitului de încasat. Utilizarea cambiei sporește 
considerabil siguranța în ce privește achitarea contravalorii 
mărfii de către cumpărător, cunoscut fiind faptul că un refuz 
de acceptare sau de plată a cambiei declanșează procedura 
prevăzută în legislația cambială (protest, executare silită 
etc.), inclusiv efectele psihologice colaterale, pe care orice 
firmă comercială caută să le evite pentru a nu-și prejudicia 
reputația.

Subliniem că pentru folosirea cu succes a cambiei în 
cadrul modalității de plată de care ne ocupăm este impe
rios necesar ca, în baza cunoașterii temeinice a dreptului 
cambiei aplicabil raportului comercial respectiv, să se dea 
instrucțiuni precise băncii în legătură cu o sumă de aspecte 
hotărîtoare cu privire la întinderea mandatului dat.

Legat de utilizarea cambiei în cadrul incasoului docu
mentar, încă o precizare se impune : inserarea în cadrul 
contractului comercial internațional a dreptului ce revine 
vînzătorului de a prezenta cumpărătorului, prin banca co
respondentă, odată cu documentele de expediere a mărfii 
și cambia trasă asupra lui facilitează folosire acestei 
formule, partenerul extern fiind legat prin raportul fun
damental izvorît din contractul comercial internațional de
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c) Plata. Cu privire la plată, Regulile uniforme privind 
incasourile prevăd că „în cazul documentelor plătibile în 
valuta țării unde se face plata (moneda locală) banca pre
zentatoare nu va trebui, în afara instrucțiunilor contrare 
din ordinul de casare, să remită documentele trasului decît 
contra plată, de care se va putea dispune imediat, conform 
instrucțiunilor date în ordinul de încasare**  (art. 11). „în 
cazul documentelor plătibile într-o valută, alta decît aceea 
a țării unde se face plata (monedă străină) banca prezen
tatoare va trebui, cu excepția instrucțiunilor contrare din 
ordinul de încasare, să remită documentele trasului numai 
contra plată in' moneda specifică, de care se va putea 
dispune imediat conform instrucțiunilor din ordinul de în
casare" (art. 12).

Regulile uniforme amintite prevăd, la art. 13, alin. 2 că 
„plățile parțiale nu pot fi acceptate decît dacă acestea sînt 
expres autorizate în ordinul de încasare. Totuși, cu excepția 
instrucțiunilor contrare, banca prezentatoare nu va elibera 

, documentele trasului decît după primirea integrală a 
plății".

Acordîndu-se importanța cuvenită decontării sumelor în
casate de către banca însărcinată cu încasarea, către banca 
remitentă, Regulile uniforme prevăd că „sumele încasate 
(după deducerea spezelor, comisionului și/sau spezelor de 
încasare și/sau altor speze, dacă este cazul) trebuie să fie 
puse fără întîrziere la dispoziția băncii care a expediat 
ordinul de încasare, conform instrucțiunilor din ordinul de 
încasare".

In practica comercială, deseori, în țara cumpărătorului 
vînzătorul are un reprezentant care*  acționează pe piața 
locală ca mandatar al acestuia. Pentru situația în care 

.vînzătorul dă mandat unui astfel de reprezentant cu privire 
la urmărirea derulării plăților prin incaso, Regulile uni
forme, la art. 18, prevăd următoarele : „Dacă ordonatorul 
desemnează un reprezentant (mandatar) pentru a acționa în 
caz de neacceptare și/sau de plată, ordinul de încasare 
trebuie să,indice împuternicirile sale de o manieră clară și 
precisă. în absența unei asemenea indicații, băncile nu vor 
accepta nici o instrucțiune din partea reprezentantului 
ordonatorului".

Menționăm că potrivit practicii Băncii Române de Co
merț Exterior, circuitul bancar în cazul adoptării prin con
tract a modalității de plată prin incaso documentar se efec
tuează : pentru Europa în 35 zile ; pentru Africa de Nord 
(Algeria, Tunisia, Maroc, Libia, Sudan, Egipt, Etiopia) în 
45 de zile ; pentru restul Africii în 50 zile ; pentru Asia, 
Orientul Apropiat (Siria, Liban, Iordania, Irak, Arabia 
Saudită, Kuweit), în 40 zile ; pentru restul Asiei, în 50 zile ; 
pentru America de Nord în 35 zile ; pentru America de 
Sud în 45 zile; pentru Australia în 45 zile. Așadar, pe 
toată perioada de curier între vînzător și cumpărător se 
creează, implicit, o relație de credit, primul fiind creditorul 
iar secundul beneficiarul acestui credit, pentru care deși este 
în postura de debitor, nu plătește dobîndă.

• MODALITĂȚI DE ATENUARE A RISCURILOR 
DE NEPLATA

Cu toate dezavantajele pe care le prezintă modalitatea 
de plată prin incaso documentar, sînt situații în care între
prinderile noastre de comerț exterior nu pot promova cre-
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ditul documentar ; de regulă, asemenea situații pot fi : cum
părătorul extern prezintă o bonitate recunoscută pe plan 
internațional ; marfa care face obiectul exportului este mai 
puțin solicitată pe piața externă ; legislația din țara cum
părătorului impune, pentru unele mărfuri, utilizarea incaso- 
ului ca modalitate de decontare etc. Ca urmare, se impune 
a fi promovate unele căi de înlăturare, sau cel puțin de 
atenuare a riscurilor de neplată. Practica dovedește că 
riscul de neplată care există în cazul folosirii ca modalitate 
de plată a incasoului poate fi înlăturat, sau cel puțin 
substanțial atenuat prin combinarea mecanismului primar 
prezentat mai sus cu unele elemente privind alte modali
tăți de plată, sau pur și simplu prin modificarea mecanis
mului expus. Printre cele mai frecvente și eficiente căi de 
evitarea riscului de neplată arătăm : garanția bancară, folo-: 
sirea cambiei și vinculația.

a) Scrisoarea de garanție bancară, pe care am analizat-o 
pe larg într-un număr precedent, poate consolida substan
țial mecanismul incasoului documentar, sub condiția ca în 
cuprinsul ei să se prevadă expres că banca emitentă a 
scrisorii se obligă să plătească prețul, renunțînd la bene
ficiul de diviziune și discuțiune, dacă documentele atestă 
îndeplinirea întocmai a obligațiilor contractuale ale vîn- 
zătorului.

Observăm că incaso documentar dublat de o scrisoare 
de garanție bancară se apropie ca eficiență de creditul docu
mentar, sub forma scrisorii comerciale de credit. Evident, 
la promovarea în contractele comerciale internaționale a 
acestei modalități combinate de plată, comercialiștii din 
întreprinderile noastre de comerț exterior pot întîlni opu
nerea partenerilor străini, motivată pe împrejurarea că 
prețul mărfii crește cu comisioanele pe care le percep 
băncile pentru emiterea scrisorilor de garanție.

b) Cambia poate fi cu succes folosită la consolidarea in
casoului documentar, sub următoarea formă : odată cu re
miterea către Banca Română de Comerț Exterior a docu
mentelor de plată, întreprinderea de comerț exterior expor
tatoare trage o cambie asupra cumpărătorului extern, egală 
cu valoarea debitului de încasat. Utilizarea cambiei sporește 
considerabil siguranța în ce privește achitarea contravalorii 
mărfii de către cumpărător, cunoscut fiind faptul că un refuz 
de acceptare sau de plată a cambiei declanșează procedura 
prevăzută în legislația cambială (protest, executare silită 
etc.), inclusiv efectele psihologice colaterale, pe care orice 
firmă comercială caută să le evite pentru a nu-și prejudicia 
reputația.

Subliniem că pentru folosirea cu succes a cambiei în 
cadrul modalității de plată de care ne ocupăm este impe
rios necesar ca, în baza cunoașterii temeinice a dreptului 
cambiei aplicabil raportului comercial respectiv, să se dea 
instrucțiuni precise băncii în legătură cu o sumă de aspecte 
hotărîtoare cu privire la întinderea mandatului dat.

Legat de utilizarea cambiei în cadrul incasoului docu
mentar, încă o precizare se impune : inserarea în cadrul 
contractului comercial internațional a dreptului ce revine 
vînzătorului de a prezenta cumpărătorului, prin banca co
respondentă, odată cu documentele de expediere a mărfii 
și cambia trasă asupra lui facilitează folosire acestei 
formule, partenerul extern fiind legat prin raportul fun
damental izvorît din contractul comercial internațional de 



rea valorii produselor importate), trebuie admisă și în alte 
cazuri de neexeeutare a aceluiași contract și anume, în si
tuația nesosirii la timp a produselor din import.

In ceea ce ne privește credem că, așa cum a stabilit prac
tica arbitrate anterioară Legii nr. 3/1979, nici în acest din 
urmă caz nu sînt aplicabile penalitățile la care s-a făcut 
referire. întreprinderea de comerț exterior nu are calitatea 
de unitate furnizoare, ci aceea de unitate comisionară. în
datorirea ei constă, în cazul nerespectării termenului ds 
livrare de către furnizorul extern, în transmiterea pena
lităților și daunelor obținute de la acest furnizor în cota 
egală care i se cuvine unități comitente. Numai în cazul 
neîndeplinirii acestei obligații s-ar pune o problemă de 
răspundere, dar nu cu penalități, ci cu daune.

H. MATEI

Contractarea produselor provenite din import
în capitolul III, consacrat contractelor de comerț exte

rior și de cooperare economică internațională, Legea nr. 
71/1969, modificată și completată prin Legea nr. 3/1979, re
glementează regimul contractelor externe în mod distinct, 
de acela al contractelor interne.

Astfel , cu referire la contractarea produselor provenite 
din import, art. 55 prevede că unitățile de comerț exterior 
vor urmări „asigurarea echilibrului între importuri și ex
porturi prin analiza comparativă și negocierea ofertelor 
partenerilor străini sau prin emiterea de comenzi, ținînd 
seama de prospectarea pieței externe.

Pentru încheierea contractului se va da prioritate, în con
dițiile prevăzute de lege, ofertei care asigură satisfacerea 
optimă a cerințelor dezvoltării economiei naționale și a 
relațiilor economice externe".

Mai departe se consacră cerința încheierii, cu precădere, 
a contractelor externe pe termen lung.

în sfîrșit, art. 57 dispune că la anumite produse, în spe
cial, mașini, utilaje și instalații complexe, la care, asigu
rarea calității produselor, a performanțelor tehnice și com
portarea în exploatare sînt hotărîtoare pentru păstrarea 
piețelor externe, unitățile de comerț exterior vor încheia, 
concomitent cu contractul extern de livrare, contractul de 
„service" și vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigu
rarea acestei activități și a pieselor de schimb necesare.

Dintre clauzele pe care — potrivit dispozițiilor art. 63 
■— trebuie să le conțină contractele externe, ne-aii reținut 
atenția. în chip special, cele privind răspunderea con
tractuală a părților.

Această prevedere legală obligă unitățile de comerț ex
terior, în opinia noastră, să nu accepte încheierea unor 
contracte externe din care lipsesc clauze corespunzătoare 
privind răspunderea furnizorului străin pentru nerespecta- 
rea obligațiilor asumate.

Ne referim, în mod deosebit, la situația în care acel 
furnizor nu respectă termenul de executare prevăzut în 
contractul extern, ceea ce prejudiciază, deseori, interesele 
economiei naționale și ale unităților beneficiare ale pro
duselor din import. ,

Cît privește contractele interne, reglementările din Le
gea nr. 71/1969, modificată și completată, privesc, îndeosebi, 
contractele care se încheie privitor la exportul de produse. 
Puține sînt dispozițiile' care reglementează condițiile în 
care se contractează și se realizează importul de produse.

Nu face însă îndoială faptul că și aceste contracte se 
încheie în formă scrisă, așa cum prevede art. 24 din men
ționata lege.

Problema care se pune este aceea dacă. în cazul impor
tului de produse, poate fi folosită, în mod valabil, aceea 
formă simplificată de contractare care este comanda ur
mată de confirmare.

Primul arbitru de stat, prin Decizia nr. 1244/1979, a re
zolvat această problema in sens negativ, considerând că, în 
acest domeniu, este obligatorie încheierea contractului în 
forma înscrisului unic.

Deși soluția de mai sus s-a dat anterior modificării și 
completării Legii nr. 71/1969, considerăm că ea își păs
trează și astăzi actualitatea pentru următoarele conside
rente :

1. Legea Contractelor economice prevede, în art. 25 lit. b, 
obligativitatea confirmării comenzilor în 30 zile, termen pe 
care întreprinderile de comerț exterior importatoare, cu 
rare excepții, nu-1 pot respecta.

2. Confirmările de comandă emise de aceste întreprin
deri cuprind, întotdeauna, o serie de elemente în plus față 
de fișa tehnică țâre este considerată comandă. Or, potrivit 
practicii arbitrate constante, procedeul comenzii urmate de 
confirmare se poate utiliza numai în cazuLcînd se acceptă 
comanda astfel cum a fost formulată.

3. Operațiunile de import implică îndeplinirea unor con
diții speciale legate de verificarea necesității și oportunității 
realizării fiecărui import în parte.

Aceste considerente ne îndeamnă să pledăm pentru folo
sirea exclusivă a înscrisului unic pentru contractarea pro
duselor care se aprovizionează din import.

In prezent, practica de a se încheia contracte de comision 
cadru cu unitățile efectiv beneficiare de prodiise din im
port în condițiile în care fișele tehnice sau solicitările con
crete se elaborează de către alte organe — în subordinea 
cărora se află aceste unități — dă naștere la o seamă de 
neajunsuri, mai ales în ceea ce privește decontarea va
lorii utilajelor importate.

I. ICZKOVITS

transporturi

Acționarea cărăușului pentru transporturile 
in trafic internațional

Pretențiile derivînd din contractele de transport in tra
fic internațional se valorifică în condiții speciale, deroga
torii de la dreptul comun. Aceste condiții rezultă din con
vențiile internaționale — S.M.G.S. sau C.I.M. — care sînt 
incidente în cazul transporturilor reclamate.

O primă problemă vizează partea împotriva căreia trebuie 
valorificate pretențiile. Astfel, reclamațiile ca și acțiunile 
se formulează față de Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor. De asemenea, numai acest minister este în
dreptățit să Valorifice drepturile rezultînd din contractele 
de transport în trafic internațional.

Așa cum s-a reținut prin Decizia primului arbitru de 
stat nr. 1570/1979, acțiunile introduse de către regionalele 
de căi ferate pentru pretenții derivînd din contracte de 
transport în trafic internațional urmează să fie respinse. 
..împrejurarea că în speță — se arată în cuprinsul deci
ziei — M.T.Tc, a încasat din contul regionalei de căi ferate 
contravaloarea taxelor de imobilizare, nu justifică acționa
rea pîrîtei de către regionala de căi ferate".

Acțiunea ar fi fost, valabil introdusă dacă regionala de 
căi ferate ar fi obținut în prealabil de la M.T.Tc., cesiu
nea dreptului la acțiune.

Un alt aspect privește termenul de prescripție al acțiu
nii îndreptate împotriva căii ferate.

Convențiile la care s-a făcut referire conțin reglemen
tări proprii privitoare la prescripția extinctivă, ceea ce de
termină inaplîcabilitatea dispozițiilor corespunzătoare din 
Decretul nr. 167/1958.

Astfel, potrivit art. 30. par. 1 din Convenția S.M.G.S., re- 
clamațiile și acțiunile împotriva căii ferate i.zvorîte din 
contractul de transport pot fi prezentate în decurs de 9 
luni, termen care începe să curgă din ziua eliberării trans
portului.

Paragraful 3 al aceluiași articol prevede că prezentarea 
reclamației scrise de către calea ferată suspendă curgerea 
termenului de prescripție, suspendare care, conform art. 26, 
par. » din convenția citată, poate fi de maximum 180 zile, 



termen în care calea ferată este obligată să rezolve recla- 
mația.

„In speță — se arată în Decizia primului arbitru de stat 
nr. 1574/1979 — avînd în vedere data eliberării transpor
tului — 30.XI.1977 — acțiunea urma să fie formulată, în 
raport de termenul de prescripție și de suspendarea sus-ci- 
tată, pînă la 28 februarie 1979, astfel că sesizarea arbitra
jului la 29 aprilie 1979 este tardivă".

In cadrul convenției de mai sus nu este posibilă repune
rea în termenul de prescripție, deoarece — așa cum s-a re
ținut prin aceeași decizie — pentru pretențiile izvorîte din- 
tr-un contract de transport în trafic internațional supus 
convenției S.M.G.S., nu-și găsește aplicația instituția re
punerii în termen.

Intr-adevăr, menționata convenție nu conține nici o dis
poziție de natură să permită repunerea în termenul de 
prescripție a unității care, din motive temeinic justificate 
nu și-a valorificat in termen pretențiile.

Cu privire la acțiunile introduse împotriva M.T.Tc. în 
condițiile Convenției S.M.G.S., este de subliniat că potrivit ! 
art. 29. par. 2 din această convenție, acțiunea poate fi in- I 
tentată numai după prezentarea reclamației și numai atunci 
cînd calea ferată nu a respectat termenul de tratarea recla
mației prevăzută de art. 28. par. 8 din convenție.

Introducerea acțiunii fără formularea reclamației ad
ministrative sau înainte de a se fi împlinit termenul de re
zolvare a reclamației determină respingerea acțiunii ca 
prematură.

Astfel, prin Decizia primului arbitru de stat nr. 325/ 
1979, s-a reținut că reclamația administrației fiind „for
mulată la 8 iulie 1978. reclamanta era îndreptățită să for
muleze acțiunea numai după expirarea termenului de 180 

zile prevăzut de art. 28, par. 8 din Convenția S.M.G.S. 
pentru rezolvarea acesteia, respectiv 8 Ianuarie 1979.

întrucît acțiunea a fost introdusă după 100 zile de la for
mularea reclamației, respectiv la 20 octombrie 1978. arbi
trajul a fost îndreptățit să o respingă ca prematură".

Menționăm, în încheiere, că pentru valorificarea dreptu
lui la despăgubiri față de M.T.Tc., partea care reclamă are 
obligația să prezinte scrisoarea de trăsură în original, fac
tura care a însoțit transportul și procesul verbal comercial.

Astfel, în conformitate cu art. 16, par. 3 din Convenția 
S.M.G.S., calea ferată, în situația în care, ca rezultat al 
verificării mărfii din proprie inițiativă sau la cererea des
tinatarului va stabili pierderea totală sau parțială ori ava
rierea mărfii, are obligația să întocmească un proces verbal 
comercial și să înmîneze o copie destinatarului.

In cazul produselor care se importă, factura care însoțește 
transportul este factura furnizorului extern. Pentru stabi
lirea despăgubirilor datorate este nevoie de această factură, 
iar nu de factura internă, adică factura emisă de întreprin
derea de comerț exterior.

Frecvent, ca destinatar în scrisorile de trăsură în trafic 
internațional apar unitățile beneficiare de import. In a- 
eeastă calitate, unitățile menționate valorifică împotriva 
M.T.Tc. pretențiile derivînd din constatarea unor lipsuri 
cantitative sau calitative. Facturile externe fiind în pose
sia exclusivă a întreprinderilor de comerț exterior, acestea 
au obligația să le pună la dispoziția beneficiarilor de im
port, sau în cazul unui litigiu angajat — la dispoziția ar
bitrajului.

I. IVAN

întrebări și răspunsuri
@ DUMITRU BOGHIȚOIU, Iași în

treabă dacă asociația locatarilor are 
drept la un sediu separat de locuința 
unuia din membrii săi și dacă persoa
nele care au îndeplinit voluntar lucrări 
de administrare și bună gospodărire au 
drept la recompensa anuală de maxi
mum 500 lei prevăzute de lege.

Cu privire la sediul asociației, ară
tăm că acesta poate fi atît separat, cît 
și în locuința unui membru al aso
ciației, cu consimțămîntul său expres.

în orice caz organele locale ale ad
ministrației de stat nu au obligația de 
a acorda un sediu separat asociației 
de locatari, care își poate amenaja un 
spațiu corespunzător în clădirea sau 
clădirile pe care le administrează.

Recompensa anuală a cărei limită 
maximă este stabilită prin art. 15 
alin. 3 din statut, nu constituie ui 
drept al persoanei care a îndeplinit 
voluntar unele lucrări de administrare 
și bună gospodărire, ci o simplă fa
cultate. Ea poate fi acordată de adu
narea generală ; acordarea acesteia nu 
constituie însă o obligație a organului 
de conducere al asociației.

• PROFIRA AANEI. Pitești. în
treabă : cum se calculează numărul 
de membri al unei asociații de loca
tari. respectiv, dacă ea are în vedere 

-numărul de apartamente, numărul de 
familii sau numărul total de persoane 
ce locuiesc în clădire ; care este in
demnizația la care are dreptul potrivit 
legii, administratorul unei asociații a 
locatarilor.

în conformitate cu art. 3 alin. 1 
din statut, sînt membri de drept ai 
asociației titularii contractelor de în
chiriere : persoanele care locuiesc în 
apartamentele ce le aparțin în pro
prietate personală ; in caz de proprie
tate comună a membrilor unei familii 
asupra unui apartament, unul dintre 
coproprietari desemnat de aceștia ; 
persoanele juridice.

în cazul la care vă referiți, trebuie 
să considerați ca membri ai asociației 
pe toți cei ce sînt titulari ai unui 
contract de închiriere, pe toți proprie
tarii ce locuiesc în apartamentul pro
priu (iar dacă proprietatea lor este 
comună, unul dintre coproprietari), 
precum și unitățile socialiste care de
țin suprafețe locative cu orice titlu în 
clădire.

Indemnizația fixată de lege pentru 
administrator este variabilă, în raport 
de numărul de membri ai asociației și 
nu în funcție de numărul total al lo
catarilor.

O VASILE CÎMPIANU, Săftica-Il- 
fov, întreabă dacă se poate imputa 
persoanei încadrate echipamentul de 
protecție acordat, în cazul cînd a fost 
uzat înainte de termenul prevăzut în 
normative și la ce valoare.

Uzarea înainte de termen a echi
pamentului de protecție de către per
soana ce-1 folosește presupune culpa 
acesteia, fapt care dă naștere la răs
punderea sa materială. În cazul cînd 
cel în cauză. în cadrul litigiului de 
muncă, va arăta că uzura echipamen
tului înainte de termen se datorează 

unor cauze străine de sine (precum 
condiții sau locuri neprevăzute de nor
mele de tehnica securității muncii sau 
că distrugerea a fost cauzată de acci
dente sau calamități) va fi exonerat 
de plată. în cazul însă cînd uzura se 
datorează faptei sale, valoarea echi
pamentului se va calcula la prețul cu 
care figurează în evidența contabilă 
a unității, în conformitate cu H.C.M. 
nr. 304/1975.

ASOCIAȚIILE DE LOCATARI NR. 
1 ȘI 2 DIN MICRORAIONUL 3 LU
GOJ întreabă, dacă în cazul în care 
s-au operat unele dezafectări totale 
sau parțiale la sistemele de încălzit 
în interiorul apartamentelor de către 
unii locatari, se poate proceda la re
ducerea corespunzătoare a cheltuielilor 
privind energia termică. În continuare 
sesizează unele nereguli constatate în 

> activitatea E.G.C.L. Lugoj.
La prima întrebare răspunsul este 

negativ. Nu se pot opera reduceri fără 
un temei legal, după voința fiecărui 
deținător de suprafață locativă. Trimi
tem peptru amănunte la lucrarea „Ad
ministrarea imobilelor" (editură de re
vista noastră), pag. 85.

în ce privește neregulile constatate 
în activitatea unității deservente (căl
dură, apă rece și caldă etc.), acestea 
trebuie aduse la cunoștința conduce
rii E.G.C.L. Lugoj spre a lua măsurile 
cuvenite, iar în cazul în care ele se 
vor repeta sau continua, urmează a 
sesiza organele de control muncitoresc 
al activității economice și sociale, în- 



trucît faptele relatate de dv. reprezintă 
încălcări ale legii.

© MARIN PATRAN, București, în
treabă : dacă prevederile statutului a- 
sociației. locatarilor aprobat prin De
cretul Consiliului de Stat nr. 387/1977, 
sînt sau nu obligatorii; dacă pentru 
întreținerea și curățenia părților de 
folosință comună, asociația locatarilor 
poate folosi serviciile unităților socia
liste specializate și în caz afirmativ 
care este suma ce trebuie achitată a- 
cestora ; de la ce dată trebuiau utili
zate registrele și formularele aprobate 
prin Ordinul comun nr. 54978 ; dacă 
se pot considera ca oficiale explicații
le date în lucrarea „Administrarea i- 
mobilelor".

Răspundem la solicitările dv. în or
dinea mai sus enumerată :

— desigur că prevederile statutului 
aprobat printr-un act normativ cen
tral sînt obligatorii, ca orice altă nor
mă de drept. Neaplicarea acestora sau 
încălcarea lor atrage sancțiuni spe
cifice fiecărei fapte, în funcție de ca
racterul ei ;

— potrivit prevederilor art. 14, alin. 
4 din statut, asociația poate recurge 
la serviciile unităților socialiste spe
cializate, plata pentru serviciul pres
tat făcîndu-se pe baza facturii emise 
de respectiva unitate. Personalul în
cadrat la aceste unități socialiste pres
tează activitatea sa în cadrul asocia
țiilor de locatari, fiind retribuit în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
57/1974 și nu în baza celor ale statu
tului asociației. Desigur că retribuția 
acestora este superioară Indemnizații
lor stabilite prin statut;

— registrele și formularele prevă
zute în Ordiinul comun nr. 5/1978 tre
buiau utilizate de la data intrării în 
vigoare a acestui ordin, ele fiind puse 
la dispoziția asociațiilor de locatari de 
către circumscripțiile financiare ;

— explicațiile ca și întreaga lucrare 
„Administrarea imobilelor" nu au ca
racter oficial — în afara anexelor — 
deoarece este semnată de doi autori, 
persoane fizice care și-au asumat răs
punderea pentru conținutul acesteia.

în ce privește neregulile pe care ni 
le sesizați vă arătăm că Revista eco
nomică, fiind un organ de presă, nu 
poate lua direct măsuri de remediere 
sau de intrare în legalitate. Vă re
comandăm a sesiza Consiliul popular 
al sectorului fi București, iar pentru 
faptele cu caracter infracțional, or
ganele de urmărire penală (procuratu
ră, miliție).

© ZAHARIA MARIA, Roman, în
treabă dacă în conformitate cu pre
vederile art. 60 din Legea nr. 5/1973, 
avea obligația a închiria o suprafață 
locativă, arătîndu-ne că deține în pro
prietate personală o singură cameră, 
o bucătărie, o baie și un mic hol.

în conformitate cu prevederile art. 
60 din Legea nr. 5/1973, proprietarul 
poate închiria o parte din suprafața 
ce o deține și Ia care are dreptul po
trivit prevederilor de sub lit. a ; pro
prietarul este obligat a închiria su
prafața locativă ce depășește nevoile 

șale de locuit stabilite conform pre
vederilor din art. 60, lit. a din lege.

în cazul relatat de dv. deși nu a- 
veați obligația a închiria, deoarece spa
țiul locativ deținut de dv. nu depă
șește limita legală, totuși dacă organe
le locale au constatat că ați încasat 
chirie, aveați obligația de a declara 
acest venit spre a plăti cuvenitul im
pozit.

• CLEJAN VASILE, Oradea, so
licită lămuriri cu privire la aplicarea 
prevederilor din Hotărîrea C.P.C.P. nr. 
24973 referitoare la consumul de apă. 
în conformitate cu prevederile ordi
nului citat, la pct. 2a se stabilește că 
în cazul în care baia sau dușul de
servește mal multe apartamente se ia 
în considerare integral numărul de 
persoane care locuiesc în fiecare apar
tament. Față de această prevedere ex
presă, care lămurește integral nedu
merirea dv. nu credem că mai este 
cazul a solicita modificarea actului 
normativ respectiv.

ASOCIAȚIA DE LOCATARI nr. 10 
Orșova, întreabă dadcă în calculul 
cheltuielilor comune pentru încălzire 
intră și contravaloarea echipamentu
lui de protecție și de uzură pentru 
muncitorii ce deservesc centralele ter
mice sau numai costul echipamentului 
cuvenit fochistului. în conformitate cu 
pct. 5 din Hotărîrea C.P.C.P nr. 2/ 
1973 se include costul echipamentului 
de uzură și de protecție, „pentru mun
citorii ce deservesc centralele termi
ce". Din cele de mai sus rezultă că 
în costul încălzirii centrale se inclu
de și contravaloarea echipamentului 
celor ce deservesc centralele termice, 
cu mențiunea expresă că un asemenea 
echipament (de uzură și de protecție) 
nu se acordă oricărei persoane ce de
servește centrala termică, ci numai a- 
celora care, prin activitatea ce o pres
tează sau meseria ce o exercită, au 
dreptul potrivit legii (H.C.M. nr. 304/ 
1975).
• ALMAȘI IOAN și FODOR IU- 

LIANA ne întreabă dacă, după apari
ția Decretului Consiliului de Stat nr. 
387/1977, prin care se aprobă statutul 
asociației locatarilor, pot exista și alte 
asociații cu același scop (colaborarea 
în legătură cu buna funcționare a păr
ților și instalațiilor comune, promo
varea și respectarea relațiilor de con
viețuire socialistă între locatari) și 
dacă ele pot funcționa cu încălcarea 
prevederilor statutului aprobat prin 
Decretul sus citat.

Răspunsul este negativ. Orice ase
menea asociații sînt obligate a se con
forma prevederilor statutului aprobat 
printr-un act normativ central. Cu 
privire la neregulile sesizate, vă re
comandăm a reclama cele ce ne-au 
fost arătate, organelor de urmărire pe
nală (procuratură, miliție). întrucît 
faptele prezintă caracter infracțional.
• CIORNOAVA GHEORGHE. Bucu

rești, întreabă dacă pentru persoane
le care, deși fac parte din familie, lip
sesc de la domiciliu, fiind încadrate In 
altă localitate, se scade o cotă parte 

din cheltuielile comune, și dacă pose
sorii de autoturisme sînt obligați a 
achita o sumă în plus pentru consu
mul sporit de apă.

Toate întrebările dv. își găsesc răs
punsul in lucrarea „Administrarea i- 
mobilelor" editată de Revista econo
mică și anume la pag. 96, pct. 4, 3 și 
la pag. 188, pct. 2, lit. c. Aci vă ară
tăm următoarele : persoanele care lip
sesc din imobil una sau mai multe 
luni și dacă au anunțat în scris des
pre aceasta, comitetul asociației, nu 
participă în lunile respective la plata 
cheltuielilor aferente consumului de 
apă, taxei de canalizare, consumului 
energiei electrice necesare funcționă
rii crematoriului, combustibilului ne
cesar preparării apei calde. ridicării 
gunoaielor menajere și vidanjării ; 
posesorii de autovehicule care folosesc 
pentru uzul acestora apa din conduc
tele de alimentare aferente clădirii, 
suportă plata consumului de apă și ca
nal potrivit cu baremul legal stabilit.

© ASOCIAȚIA DE LOCATARI nr. 
1, DRAGAȘANI întreabă ce sumă 
este obligată asociația să o plătească 
cooperativei din localitate pentru ser
viciile prestate de către persoanele 
ce întrețin și curăță părțile de' folo
sință comună, ce sînt încadrate în 
respectiva cooperativă.

Decontarea are loc pe bază de fac
tură în care se includ retribuția per
sonalului. impozitul pe retribuție, con
tribuția de asigurări sociale, alte chel
tuieli și beneficiul cooperativei.

Sumele incluse în factură nu pot re
prezenta însă pentru coperativă bene
ficii oculte, ci trebuie ca să fie efec
tiv cheltuite. Din relatarea dv se 
desprinde însă că sumele de 437 lei 
și 218 lei par a fi exagerate. Solici
tați lămuriri și justificarea sumelor 
încasate de la conducerea cooperativei, 
iar în lipsa unui răspuns adresați-vă 
Uniunii județene a cooperativelor meș
teșugărești.

© NENIȚESCU ROMULUS. Piatra 
Neamț întreabă care este criteriul 
după care se suportă cheltuielile pri
vind încălzirea, în situația în care, 
în momentul construirii clădirii, 
unii proprietari au sporit suprafețele 
de radiere a dispozitivelor de încălzire 
fată de proiect, prin adăugarea unor 
elemenți sau montare de radiatoare, 
iar la- alții s-au instalat elemenți mai 
puțini decît se prevede în proiect.

Răspunsul se desprinde din însăși 
întrebarea dv. și din modul în care 
aceasta a fost formulată.

Cheltuielile pentru încălzire se vor 
suporta în raport cu suorafața efecti
vă a radiatoarelor, în plus sau în mi
nus față de proiect. Orice altă modali
tate de calcul reprezintă o daună a- 
dusă celor care deși nu consumă e- 
nergie termică sînt obligati să con
tribuie la plata acesteia.

tn cazul în care la unele aparta
mente nu s-a instalat numărul de e- 
Iemenți sau de radiatoare prevăzut în 
proiect, se impune a interveni la con
structor pentru respectarea documen
tației tehnice.
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INSTALAȚII SANITARE
— Brățări2 1/2” — 3” buc. 150
— Boiler 250 1. buc. 4
— Cot Olandez nr. 2 1” buc. 83
— Baterii încălzire ICMA buc. 1
— Idem nr. 2 1 1/2” buc. 96
— Curbe 61 3/8 buc. 339
— Idem nr. 2 1 1/2” buc. 112
— Idem nr. 2 2” buc. 262
— Cot PVC simplu 16 buc. 158
— Idem 50 buc. 183
— Idem 63 buc. 28
— Cot PVC cu filet 50 buc. 259
— Clapet reținere 50 buc. 16
— Idem 125 buc. 2
— Idem 150 buc. 5
— Cazan presiune 315 1. buc. 1
— Etajeră semicristal 600X500 

buc. 106
— Corp încălzire tablă import 5 de

menți buc. 200
— idem 3 demenți buc. 347
— idem 10 demenți buc. 91
— idem 12 demenți buc. 85
— Mufe PVC cu filet 50 buc. 667
— Mufe PVC cu filet 63 buc. 210
— Manșon tip B crepină buc. 940
— Piese Jiboult 125 buc. 64
— idem 400 buc. 37
— Piesă RSM 8-80-90 buc. 4
— idem 125-80-90 buc. 1
— idem 200-100-90 buc. 3
— Piesă MT 80 buc. 38
— idem 400 buc. 1
— idem CM 400 buc. 3
— Piesă îmbinare 1000 buc. 10
— Piulițe crepine buc. 900
— Piesă îmbinare 600 buc. 2
— Pompă AER 50-32 buc. 1
— Robinet trecere îngropat */ 2 

buc. 57
— idem FE-ț-Pb % buc. 74
— Robinet cu pirghie 1 l/< buc. 5
— idem ventil presiune 25A/80 buc. 2
— Racord olandez nr. 1 '/? buc. l13
— Racord olandez m 2*/ 4 buc. 22
— Reducții PVC tip G 20/16 buc. 1700
— idem 25'16 buc. 460
— idem 63 10 buc. 148
— idem 63'50 buc. 50
— Ramificații PVC tip U 125—5—45 

buc. 40
— idem 125—100—45 buc. 33
— Receptor plintă PVC buc. 46
— Registru încălzire buc. 1
— Site crepine buc. 900
— Sifon țeavă nichelat 1 buc. 17
— Țeavă PVC tip M 210 ml. 252
— Teurî PVC cu filet tip G diame

tru 50 buc. 240
— Tub fontă presiune 125X4000 

buc. 28
— idem 250X4000 buc. 9
— idem 250X500 buc. 23
— idem 400X4000 buc. 2
— Tijă crepine MD2 buc. 900
— Tăvi spălare buc. 8
— Vană cu mufă diam. 250 buc. 2
— Ventil reținere 050 buc. 18
— Ventilator centr. 08000 H 660, 

75 kw buc. 1
— idem Q 6400 H 503 kw buc. 2
— idem axial Q 9000 H 15 buc. 4
— idem VS ALA buc. 15

MATERIALE PENTRU INSTALAȚII 
ELECTRICE

— Bane siguranță aeriene buc 896
— Capac cutie terminală interior 

buc. 30
— Cleme derivație tip 0 16 buc. 30
— idem tip capac 0 25 buc. 282
— idem 0 70 buc. 40
— idem 0 95 buc. 123
— Cleme leg. 3 buloane 0 16 

buc. 444
— idem 0 25 buc. 199
— idem 0 35 buc. 105
— idem 0 50 buc. 99
— idem 0 95 buc. 159
— idem 0 120 buc. 99
— Cleme antigron buc. 540
— Cutii terminale interior 0 16/35 

buc. 35
— idem 0 50/70 buc. 34
— idem 0 95/120 buc. 41
— Furcă cu tijă 315 A buc. 372
MATERIALE PENTRU INSTALAȚII 
ELECTRICE
— Soclu siguranță LS 63 A buc, 490
— Tub bergman 0 23 buc. 1956
— Bandă transportoare 650X12X3 

kg. 70
— Cirlige macara buc. 29
— Marmoroc kg. 300
— Nituri kg. 127
— idem 45,500
— idem kg. 84
— Pămint colorat albastru kg. 100
— idem violet kg. 200
— idem roșu kg. 100
— idem oranj kg. 400
— Porți metalice kg. 102
— Tablă perforată kg. 29,10
— Tablă alamă kg. 66
— Ciocane lipit 0,400 kg. buc. 11
— Clește mops tip A buc. 45
— Clește mops tip B buc. 23
— Cuțite rindele buc. 530
— Distanțiere pentru poziționat mus

tăți de armături kg. 4000
— Fir cu plumb buc. 28
— Furci fier buc. 99
ȚIGLINGURI
— Bocanci talpă lemn per. 25
— Căști din oțel buc. 20
— Măști vopsitor buc. 40
— Ochelari tip A per. 150
— Șorțuri doc buc. 75
— idem buc. 68
— Uși metalice kg. 450
— Uși tablă pentru coșuri buc. 342
— Burghie CFR buc. 809
— Rame fontă cu capac 77 kg buc. 2
— idem 210 kg. buc. 5
— Becuri vapori Hg 250 W buc. 36
— Rozcte tablă ptr. aerisire buc. 120
— Cărămidă glazurată buc. 2500
— Profile PVC kg. 120
— Plăci travertin mp. 55
— Ventilator VAFT — 630, 1500 

buc. 1
— Cuie 2,5X40 mm. kg. 1319
— Dale Nevada buc. 2246
— Combinezoane doc buc. 15
— Șorțuri prelată buc. 10
— Șorțuri doc buc. 20

PIESE SCHIMB
— Manșon cauciuc protector DAC 

buc. 15
— Pinion cilindric DAC buc. 4
— idem buc. 6
— Pinion mers inapoi DAC buc. 1
— Pinion cilindru DAC buc. 10
— Placă intermediară DAC buc. 2
— Rulment R.NU 218 buc. 4
— idem 318 buc. 1
— idem 32 352 buc. 2
— idem 943/45 buc. 1
— idem 1207 buc. 3
— idem 1605 buc. 1
— idem (208) 51120 buc. 2
— idem 6313 buc. 27
— idem 7307 buc. 8
— idem 2211 buc. 2
— idem 6409 buc 4
— idem 1211 buc. 1
— idem 22222 buc. 3
— idem 22228 buc. 2
— idem 22326 buc, 2
— idem 50308 buc. 8
— idem 32020 buc. 10
— idem 32201 buc. 3
— idem 51112 buc. 1
— idem 51216 buc. 1
— idem 92208 buc 2
— idem 98206 buc. 6
— idem 3903117 buc. 1
— idem 390609 buc. 4
— idem 530206 buc. 7
— idem 904700 buc. 5
— idem 977904 buc. 1
— idem 1209 buc. 1
— Plutitor carburator buc, 6
— Pinion planetar DACIA buc. 2
— Motor ștergăt. parbriz Dacia 

buc. 1
— Port far Dacia buc. 4
— Racord cu trei căi DACIA b«
— Sită carburator DACIA buc. 2
— Rezervor benzină Dacia buc. I
— Telescoape DACIA buc. 2
— Ușă față-spate Dacia buc. 3
— Bare față-spate Dacia buc. 2
— Bobină rotor (MOLOTOV) bu
— Capotă față spate Dacia buc.
— Cutie viteză Dacia buc. 1
— Carburator Molotov buc. 1
— Cărbuni capac Deicou Dacia 

buc. 5
— Culbutori motor Dacia buc. 4
— Electromotor Dacia buc. 1
— Filtru aer Dacia buc. 1
— Dinam Dacia buc. 1
— Fulie arbore motor Dacia bt
— Ghid supapă Dacia buc. 16
— Ax came utilaje buc. 1
— Axă intermediar cu pinion uti 

buc. 1
— Arbore intermediar esc. 05 b
— Arc refulare utilaje buc. 3
— Bucșe . esc. 03 utilaje buc. 2
— Anticamere utilaje buc. 5
— Arc D 32 utilaje buc. 1
— Butuc sincron utilaje buc. 4
— Braț articulație utilaje bue. 1
— Braț utilaje. 8
— Bielă auxiliar utilaje buc. 2
— Capete bară arc utilaje bne. 9
— Cap butelie utilaj bne. 2
— Carter disp angrenaj utilaj t
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— Cilindru pneumatic util. buc. 1
—• Cuțit mijloc buldoexcv. util. buc. 1
— Cilindru hidraulic utilaje buc. 1
— Camă ambreiaj utilaje buc. 3
— Contact spate utilaje buc. 4
— Cuzineți palier utilaje buc. 2
— idem buc. 1
— Cameră frinare esc. utilaje buc. 2
— Cuzineți 2 buc. utilaje buc. 1
—- Cruce cardan utilaje buc. 1
— Bolț piston cilindru compresor 

buc. 2
— Cuzineți palier utilaje buc. 7
—- Cuplă betonieră utilaje buc. 1
— idem pompă utilaje buc. 2
— Cbiuloasă multic. utilaje buc. 2
— Carcasă cuplare utilaje buc. 1
— Carcasă satelit esc. utilaje buc. 5
— Cremalieră utilaje buc. 1
— Disc 115 utilaje buc. 2
— Cap interior automacara util, 

buc. 4
— Distribuitor automacara — util, 

buc, 1
— Filtru combustibil buc. 2
— Fulie utilaje buc. 2
— Disc 16/306 buc. 10
—- Disc, proiectat-mortar buc, 2
— Garnitură C5 809 utilaje buc. 33
— Furtun frină spate utilaje buc. 245
— Furcă utilaj buc. 1
— Garnitură chiuloasă U 650 buc. 3
— Inel etanșare C5 3004 utilaj buc. 1
— Inel ferodou utilaje buc. 1
— Inel etanșare 11 utilaje buc. 1
— idem C52905 utilaj buc. 2
— Piston etajai utilaje buc. 5
— Pompă ulei UTOS utilaje buc. 2
— Pompă ulei multicar buc. 1
— Papuci șenilă 3650 utilaj buc. 14
— Pinion distribuitor utilaj buc. 1
— Pirtion diesel utilaj buc. 1
— Pinion 3II.IV — utilaje buc. 1
— idem vit. I — diesel buc. 1
— Pinion intermed, utilaje buc. 1
— Pinion vit. II — utilaje buc. 1
— Pinion multicar. utilaje buc. 2
— Piston utilaje buc. 1
— Pinion cuplare electromotor buc. 1
— Pistoane mari 1500 utilaje buc. 1
— Pinion 300 30 13 utilaje buc. 4
— Pompă ulei C90 30 20 utilaj buc. 2
— Pompă apă utilaje buc. 1
— Pompă apă utilaje buc. 2
— Pinion aparat zugrăvit utilaje 

buc. 4
— Pinion utilaje buc. 1
— Plăcuțe duză aparat zugrav, util,

buc. 30 i
— Pinion 113 207 utilaje buc. 1
— Pinion vit. 1—2 utilaje buc. 1
— idem 3—4 utilaje buc. 1
— Pinion ESC 03 utilaje buc. 2
—' Pinion ESC — utilaje buc. 1
— Pinion C5 utilaje buc. 1
— Pompă alimentator-multicar buc. 2
— Supapă 157000 utilaje buc. 2
— Regulator Dilo utilaje buc. 1
— Racord direct U650 utilaje buc. 4
— Roată «se. utilaje hue. 1
— Roată lanț gal utilaje buc. 2
— Roată lanț bet. utilaje hue. 1

— Sabot ansamblat utilaje buc. 8
— Sertar acționare utilaje buc. 2
— Supapă trecere 0,4 utilaje buc. 1
— Supapă motocompresor utilaje 

buc. 1
— Tambur de presiune utilaje buc. 2
— Tambur CSC 0,5 utilaje buc. 1
— Trompă sprachet utilaje buc. 2
— Scaun supapă utilaje buc. 1
— Bielă motor TATRA buc. 1
— Pinion vit. I sec. TATRA buc. 1
— Pinion vit. II sec. buc. 1
— Piston motor TATRA buc. 1
— Pastile cruce cardanică TATRA 

buc. 4
— Stator electromotor TATRA buc. 1
— Segment cromat TATRA buc. 22
-— idem ungere TATRA buc. 10
— Ax cu carne KRAZ buc. 1
— Pinion distrib. KRAZ buc. 1
—• idem buc. 2
— idem regulator KRAZ buc, 1
— Semicuplaj pompă injecție KRAZ 

buc. 1
— Supapă pompă alini. KRAZ buc. 2
— Cuzineți palier KRAZ buc. 2
— idem bielă KRAZ buc. 1
— idem ax compresor KRAZ buc. 2
— Ansamblu regulator KRAZ buc. 1
— Ax tren fix SR 116 buc. 45
— Aripă cabină IMS-SR buc. 1
— Bobină stator dinam SR buc. 13
— Capac pinion mers înapoi buc. 11
— idem C/V tren fix față SR buc. 3
— Corp pompă ulei SR211 buc. 6
— Cilindru servo SR buc. 30
—- Cuzineți cu guler SR buc. 9
— Carcasă casetă dir. SR buc. 2
— Culisanta arbore direcție buc. 8
— Capac placă presiune SR buc. 2
— Dinam buc. 2
— Dispozitiv blocare-automacara 

buc. 2
— Dispozitiv 4 căi automacara buc. 2
— Ecuson SR huc=24
— Flanșe ex direcție SR buc. 4
— idem cu nituri Pinion atac buc. 2
— Ghid tachet SR buc. 114
— Inel cuzineți — palier buc. 8
— Indicator nivel benzină SR buc. 27
— Levier fuzetă buc. 25
— Piston cilindru SR buc. 78
— Pinion ax intermediar — mers îna

poi buc. 4
— Pîrghie fuzetă TU SR buc. 1
— Set fișe bujii M461—SR buc. 1
— Bucșe culbutor SR buc. 20
— Carcasă pompă inj. DAC buc. 1
— Pinion mers înapoi DAC buc. 10
— Razem arc spate DAC buc. 6
— Suport prt. braț asamblat buc. 4
— Suport ax DAC buc. 5
— Articul. axă plutitoare față U 650 

buc. 2
— Ax sec. CV. U650 buc. 2
— Bielă motor U 650 buc. 1
— Corp U 650 — 100 buc. 1
— Cruce cardan U 650 buc. 3
— Carcasă sateliți U650 buc. 2
— idem canică U650 buc. 2
— Cilindru presiune U650 bur. 1
— Furcă cardan direcție U650 buc 2
— Grup conic U650 buc. 2
— Geantă roată U650 buc. 2

— Manșon cuplare U650 buc. 2
— Pinion planetar U650 buc. 4
— Pastile cardan U650 buc. 8
— Reductori U650 buc. 1
— Șurub U650 buc. 13
— Șurub întindere U650 buc. 1
— Semicuzineți cu guler U650 buc. 12
— Ax conductă pompă ulei S80 buc. 1
— Arc supapă S80 — 100 buc. 2
— Opritor ulei S 80—100 buc. 1
— Bloc S 80—100 buc. 1
— Pinion 0335 6880—100 buc. 1
— Pinion 09241 S 80—100 buc. 1
— Segmenți compresor S 100 buc. 12
— Șaibă fulie arbore motor S 80—40 

buc. 1
— Siguranță 0411—9 S 80—10(1 buc. 4
— Ax 12—152 S 80—100 buc. 1
— Ax 01463 S 80—100 buc. 1
— Ax furcă S 80—100 buc. 1
— Taler supapă S 80—100 buc. 4
— Corp rulment 12—442—S 80—100 

buc. 1
— Corp rulment S 80—100 buc. 1
— Disc 739 S 80—100 buc. 1
— Disc apărare S 80—100 buc. 1
— Garnitură colector S 80—100 

buc. 1
— Garnitură colector S 80—100 buc. 2
— Ambreiaj complet S 1500 buc. 6
— Bazin radiator S 1390—1500 buc. 1
— Capac rolă S 1300—1500 buc. 9
— Coroană dințată S 1300—1500 

buc. 1
— Conducte S 1300—1500 buc. 4
— Distribuitor S 1300—1500 buc. 1
— Coroană dif. cxn. S 1300—1500 

buc. 1
— Foi arc S 1300—1500 buc. 2
— Disc cuplare mic S 1300—1500 

buc. 1
— Garnitură dif. S 1300—1500 

buc. 12
— Filtru S 1300—1500 buc. 9
— Pompă ulei S 1300—1500 buc. 1
— Rotor PP apă S 1300—1500 buc. 1

IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL

— Facturi fără disp. (scurte) carnete 
11

— Bon flotant pentru cantină 
carnete 100

— Foi parcurs autoturisme carnete 127
— idem carnete 4
— Facturi cu talon carnete 7

CC M.C. — GRUPUL 4 Sanitare —
BUCUREȘTI str. Gh. Cristescu, 20

— Panouri pentru plafon suspendat 
din elemente de tablă ambutisală 
(tip fagure) mp 1473

— Tablă perforată de 0.75 mm, 380 
foi de 2X1 mp 458

— Arzătoare gaze de 100 mc 
buc. 2105

— Idem 2000 mc buc. 95
— Chei fixe 27X32 buc. 130
Y Idem 30X32 buc. 220
— Idem 30X38 buc. 80
— Masă pliantă zugrav Imc. 25
— Masă metalică buc. 8
— Crilorom kg. 3000
— Pislari per 7
— Cisme șold per 12
— Umerare buc. 112
— Genuehere bw. 4S6



TABLA DE MATERII A 
SUPLIMENT,

• prezentare cronologică, pe rubrici

• Generalizarea experienței înaintate IN 
unitățile economice
Probleme ale noului mecanism economico-financiar 1

— Calculul, analiza și raportarea producției nete
— Metodă directă de calcul pentru urmărirea operativă 

a realizărilor
— Analiza îndeplinirii planului privind volumul pro

ducției nete
— Aplicație pe calculator
— O soluție specifică pentru industria navală
— Maximizarea producției nete prin perfecționarea con

ducerii unităților
Studii și aplicații de ergonomie in industria ușoară 5

— Conceptul sisteimic de abordare integratoare a acti
vității de ergonomie
Pregătirea și utilizarea rațională a forței de muncă 9

— Influența progresului tehnic asupra complexității 
muncii

— Condiții și efecte ale calității muncii
— Acordul global — adaptat la specificul organizării
— Determinarea structurii timpului de lucru
— Fiziologia și, normarea muncii
•— Monografii profesionale
— Satisfacția și productivitatea la nivelul formațiilor

de muncă
— Cadre pentru noile capacități
— Atmosfera intragrupală și stabilitatea muncitorilor la 

locul de muncă
— Comisii obștești de selecție, orientare și inițiere profe

sională
— Aptitudini, atitudini, motivații

Descrierea, evaluarea și analiza funcției (postului) 13
— Instrumente eficiente în munca de conducere
— Exemple de fișe aplicate cu rezultate bune în unități

Cibernetica — factor de creștere a eficienței / 17
— Cercetarea in sprijinul producției
— Sistem informatic pentru proiectarea tehnologică șl 

construcția navelor
— Aspecte ale programării și urmăririi producției din- 

tr-un combinat metalurgic
— Analiza și proiectarea sistemică a programării și 

urmăririi producției într-o întreprindere de echipa
ment electrotehnic

— Sistem informatic pentru urmărirea și conducerea 
operativă a activității de comerț exterior la ISCE 
ROMCHIM
Maistrul — organizator și conducător al formației de 
lucru j 21

— Priorități în definirea și exercitarea rolului maistru
lui

— Metode de conducere a formației
— Programarea operativă în producția de serie
— Căi de acțiune pentru mărirea randamentului tnași- 

nilor și utilajelor

„REVISTEI ECONOMICE" - 
PE ANUL 1979
și titluri 9 indicele alfabetic pe autori

— Stabilirea cauzelor unui defect de calitate
— Necesitatea unui buget de cheltuieli al maistrului
— Programul ,Zero accidente"
— Sarcini în activitatea de integrare socio-profesională 

a noilor lucrători
— Perfecționarea pregătirii — un proces neîntrerupt

Tehnica de calcul și nevoile unei conduceri eficiente 23
— Biblioteca teritorală ded programare, o formă de 

valorificare și introducere a sistemelor informatice 
în unitățile economice

— Sistem informatic pentru conducerea prin costuri
— Maximizarea producției nete printr-o programare 

superioară a producției
— Urmărirea costurilor și calculul producției nete a 

întreprinderilor de industrie alimentară
— Exploatarea eficientă a sistemelor informatice
— Calculatoarele electronice în conducerea proceselor 

tehnologice
Accentuarea laturilor calitative in dezvoltarea econo- 
mlco-socială in profil teritorial. Județul Sibiu 27

— Creația tehnico-științifică originală — factor de eco
nomisire a materiilor prime și energiei, de sporire a 
eficienței

— Cercetarea producției și producția cercetării
— Studii și acțiuni în sprijinul creșterii eficienței eco

nomice
— Opțiuni pentru o agricultură modernă, intensivă
— Finalitatea social-umană a creșterii economice

Soluții moderne de ambalare, manipulare și depoxi- 
tare a mărfurilor 33

— Reducerea consumurilor de resurse prin utilizarea 
modelării matematice în alegerea și dimensionarea 
ambalajelor

— Containere flexibile pentru produse pulverulenta
— O tehnologie avansată în sistemul de expediere a în

grășămintelor chimice
— Raft mobil pentru depozitarea materialelor

Perfecționarea pregătirii cadrelor de conducere 37
— O necesitate a dezvoltării economico-sociale
— Un program experimental pentru cadre medii de 

conducere
— Perfecționare prin autoinstruire

Valorificarea potențialului creator — resursă nelimi
tată a creșterii economice 41

— Optimizarea corelației nevoi-eforturi-efecte
Autoconducerea muncitorească in acțiune 43

— Un concept original, cu profunde implicații în dez
voltarea democrației noastre socialiste

— Stilul și metodele de muncă : exemple din practică 
și valoarea lor de principiu

— Modalități eficiente de Instruire a președinților 
C.O.M.



— Climatul relațiilor la locul de muncă și influența sa 
asupra comportamentului colectiv

i *Transportul intern șl depozitarea : tehnică, organi
zare 50

— importante rezerve de reducere a cheltuielilor de 
producție

• RELAȚII FINANCIAR-VALUTARE ȘI COMERCIALE
INTERNAȚIONALE
Ghidul lucrătorului de comerț exterior

— Codul vamal al R.S.R. 2
—■ Determinarea eficienței economice a operațiunilor

comerciale pe credit 4
— Determinarea eficienței economice a investițiilor tn

cooperare 6, 8
— Accesul la resursele financiare necesare dezvoltării 8
— Indicatorii rentabilității financiare a proiectelor de

investiții în cooperarea economică internațională 10
— Balanța de import-export a întreprinderii 12
— Balanța de export-import a centralei industriale 14
— Determinarea prețului în valută la export și impor

tul de mașini și utilaje 16
— Determinarea prețului în valută la exportul și im

portul de mașini și utilaje 18
— Tendințe de adaptare la schimbările conjuncturale

a contractelor de comerț internațional pe termen 
lung 20

— Rezultate preliminare ale „Rundei Tokio" de nego
cieri comerciale multilaterale GATT 22

— Posibilități de perfecționare a indicatorilor de calcul
a eficienței exportului 24

— Momentul conjunctural optim 26
— Evaluarea prețurilor de export 31
— Cursurile valutare străine în România 36
— Promovarea exporturilor 38
— Strategia acțiunilor de marketing în operațiunile de

reexport 40
— Programull de export pe produs 42
— Metode de comparare a prețurilor de comerț exte

rior ale mașinilor și utilajelor 48
— Considerente privind metodologia determinării efi

cienței exporturilor de instalații complexe 49

Drept și uzanțe internaționale
— Reclamațiile privind livrările de mărfuri neconforme

calitativ 2
— Căi de rezolvare a reclamațiilor privind calitatea

mărfurilor livrate 4
— Modalități de soluționare a litigiilor 6
— Forța majoră în contractele comerciale de vinzare

internațională 8
— Practica arbitrală internațională privind forța majoră 10
— Noțiunea de clauză „hardship" 10
— Consecințele neexecutării obligațiilor—rezilierea con

tractelor 12
— Prescripția extinctivă 14
— Dizolvarea societăților comerciale prin f diment. 16
— Prescripția în dreptul unor state 19
— Ipoteca în comerțul internațional 18

— Reglementări privind marca de fabrică de comerț
și de servicii 20

— Marca de calitate — marca de fabrică 22
— Tratatele internaționale — instrumente de promo

vare a schimburilor economice 24
— Acorduri comerciale internaționale — clauze fun

damentale comune , 26
— Finanțarea comerțului internațional — Băncile co

merciale 29
— Convenția UNCITRAL privitoare la vînzarea comer

cială internațională 29
— Contracte speciale de finanțare 31
— Contracte privind operațiuni comerciale internațio

nale complexe pentru aport valutar 34
— Contractul de exporturi complexe. Concept 36
— Contractul de exporturi complexă. Forma globală și

la cheie 38
— Riscul în contractele comerciale internaționale 40
— Aurul monetar : coordonate istorice ale funcțiilor

sale 40. 42
— Riscul privind negocierea neurmată de încheierea

contractului , 42
— Costurile bancare privind plățile internaționale 48
— Noțiunea de schimburi economice și de plăți comer

ciale internaționale 48
— Valutele în plățile internaționale 49

Conjunctura pc piețele valutare și de capital

— Evoluția cursurilor de schimb — Retrospectivă 1978 4
— Evoluții ale ratei dobînzii pe piețele occidentale de

capital 6
— Piețele internaționale de capital : tendințe în 1978 ți

perspectivele pentru 1979 10
— Noul sistem monetar vest-european 12
— Lichiditatea oficială internațională 14
— Fenomenul „diversificării" rezervelor 16
— Poziția pe termen lung a dolarului S.U.A. 18
— Yenul japonez, francul elvețian și marca vest-ger-

mană ' 20
— Sistemul Monetar European. Mecanismul de credite 26
— Majorarea ratei dobînzilor pe piețele naționale și in

ternaționale de capital 36
— Utilizarea excedentelor plăților curente 38
— Incertitudinile persistă pe piețele internaționale de

schimb valutar și de capital 44
— Evoluții în funcționarea Sistemului Mone'ni ■ ru

pea n 48

Vademecum
— Integrarea funcției de marketing 34
— Procurarea informațiilor de marketing 36
— Lansarea unui produs de marcă (studiu d.. . i 40\
— Adaptarea la actuala conjunctură prin promovai ea

leasing-ului 42
— Designul, ca factor de producție și ^xport de inteli

gență 44
— Promovarea exportului de inteligență NOVEX 48
— Licencia 48



i
— Proiecte de dezvoltare 48
— Cooperare 48
— Marketingul produselor noi 49

Fișier
— Sistemul de asigurare și mobilizare a creditelor de

export- Republica Federală Germania 2
— Sisteme de asigurare și mobilizare a creditelor la

export 4, 6
— Determinarea eficienței economice a operațiunilor

comerciale pe credit 6
— Factorii competitivității exporturilor japoneze 8
— Regimul operațiunilor valutare in India 12
— SELA 16
— Prevederi de import și reglementări valutare 18
— Comisia Trilaterală 20
— Societăți de comerț internațional 20
— Piața R. F. Germania 22
— Sistemul japonez de finanțare a exporturilor și in

vestițiilor în străinătate pentru asigurarea cu materii 
prime 24

— Proiectul de dezvoltare „Guiana" 28
— Structuri competitive în exportul de mașini și uti

laje 49
— Rolul camerei de comerț în diseminarea informațiilor

de piață 49
Noțiuni, termeni, operațiuni

— Clasificări vamale 2
— Sistemul generalizat de preferințe vamale
— Franchising 6
— Gestiunea societăților comerciale 8, 10
— Marketing în cooperare 12
— Finanțarea societăților cotnerciale prin acțiuni șl

obligațiuni 14
— Pragul de rentabilitate 16
— Analiza ciclului de viață al produsului 18
— Analiza scalară a pieței 20
— Indicii prețurilor internaționale 24
— Economia de scară 20
— Stabilirea prețului la export în valută 29
— Design — Marketing \ 29
-r- Operațiunile de arbitraj de dobîndă 36
— Merchandising 49
— Societăți mixte în străinătate create de țări socia

liste 49

în actualitate
— Transporturile internaționale și problema energiei 2
— Anuarul comerțului internațional 6
— Bancă de date pentru exportatori 6
— Informații de politică comercială 10
— Vînzarea comercială internațională în discuția O N.U. 10
— Eforturi pentru stabilirea pieței vinului 16
— Premiul de creativitate pentru mobilă 18
— Măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor de export 20
— Convenția UNCITRAL privitoare la vînzarea comer

cială internațională 22
— Tîrgul de primăvară — Budapesta. 1979 22

— Promovarea serviciilor inginerești la export 24
— Distanțele geografice nu limitează extinderea expor

tului de construcții 24
— Tendințe ale consumului pe piața mobilei 24
— Marketingul și riscul inovației 26
— Reglementarea relațiilor financiar-valutare 31
— Reevaluarea calului-putere 34
— Societăți mixte 36
— Societatea de comerț internațional „DAL“ 40
— Concursurile de publicitate pentru export 40
— Mach 80 42
— Centralele de cotnerț exterior cu autofinanțare 44

• CURIER ECONOMIC LEGISLATIV 
Autoconducere — autogestiune — organizare

— Tipologia centralelor. Trustul 1
— Noi atribuții ale organelor de conducere 2
— Răspunderea membrilor comisiilor de recepție pentru

^obiective de investiții 3
— Precizări privind atribuțiile adunărilor generale ale

oamenilor muncii 3
— Noi forme organizatorice în economia națională 6
— Reorganizarea unităților socialiste de stat 14
— Delegarea competenței de emitere a deciziei de im

putare 15
— Conceptul de administrare directă 20
— Patrimoniul întreprinderii 23
— încetarea funcționării unităților economice de stat 26
— Atribuțiile organelor de conducere colectivă a uni

tăților economice în domeniul activităților de per
sonal 28

— Conducerea colectivă în unitățile economice de stat 31
— Statutul juridic al membrilor organelor de conducere

colectivă . 32, 42
— Funcționarea consiliului oamenilor muncii și biroului

executiv 33
— Atribuțiile organelor de conducere colectivă în do

meniul financiar-contabil 33
— înfăptuirea regimului special de supraveghere eco-

nomico-financiară a întreprinderilor deficitare 35
— Calitatea — imperativ al autogestiunii
— Repararea pagubelor produse terenurilor a"-' ’ 48

Contract economic
— închirierea utilajelor de construcții 1
— Limitele penalităților de întîrziere 2
— Consecințele livrării unor ambalaje necorespu a 2
— Reglementări privind calitatea produselor 3
— Relația furnizor-cărăuș-beneficiar. Precizări 3
— Efectele cazului de forță majoră 4
— Neîndeplinirea obligațiilor de livrare. Consecințe 5
— Vicii aparente ale produselor livrate 6
— Probleme privind contractul de transport 7
— Aprecierea unor cauze care determină neexecuțai

obligațiilor contractuale 7
— Obligația de remediere 8
— Aspecte din practica arbitrală privind contractele -’e

depozit 9
— Decontarea lucrărilor de proiectare 10
— Livrarea utilajelor destinate investițiilor 11



Apropierea exportatorilor de producători — măsuri 
de întărire a controlului calității produselor destinate 
exportului 11
Obligația de predare a documentației tehnice 12
Livrarea utilajelor cu întîrziere. Precizări 14
Reglementarea calității în contractele economice de 
import 15
Precizări privind încheierea contractelor economice 15 
Răspunderea pentru calitate în contractele de coope
rare 16
Precizarea calității produselor la contractare 16
Deziderate la Legea contractelor economice 17
Valorificarea dreptului la penalități 18
Furnizările în tranzit 19

• Consecințele livrării produselor cu vicii de calitate 20
• Contractele de furnizare a energiei electrice și ter

mice 22
- Consecințele livrării unor produse necorespunzătoare

calitativ 24
■ Precizări privind comanda urmată de executare 25
- Trăsăturile forței majore 27
- Precizări privind decontările 28
- Precizări privind îndeplinirea obligațiilor de livrare 32
- Livrarea produselor cu întîrziere 33
- Obligațiile întreprinderii de comerț exterior comi

sionare 34
— Răspunderea priyind decontarea valorii produselor 

din import
— Livrarea produselor cu anticipație
— Contracte economice, instrumente fundamentale ale 

autoconducerii și autogestiunii unităților economice
— Reclamațiile privind produsele exportate
— Consecințele neîndeplinirii obligației de ridicare a 

produselor
— Precizări privind aplicarea penalităților
— Refuzul de primire a ambalajelor restituibile
— Forța majoră. Caracterizare, efecte, confirmare
— Obligația de plată a prețului în contractul de cer

cetare științifică
— Consecințele neomologării produselor
— Cazurile de nulitate a contractului de furnizare
— Livrarea utilajelor destinate investițiilor
— Consecințele lipsei omologării și a prețului
— Prescripția daunelor
— Reclamarea viciilor ascunse

34
37

39
40

40
41
42
43

43
4-1
45
45
45
46
48

— Precizări privind aplicarea penalităților 49
— Modificarea contractului de antrepriză 50
— Precizări privind regimul ambalajelor
— Plata asistenței tehnice în cercetarea științifică

51
51

Investiții
— Răspunderea unităților de proiectare 16
— Efectele recepției preliminare 41
— Reprogramarea termenelor de predare 49

Transport
— Transporturile feroviare în portul Constanța 8
— Desfășurarea confirmării procesului de transport

auto. Sancțiuni 10
— Aplicarea unor penalități în transporturi 10
— Răspunderile expeditorului în relațiile cu calea 

ferată 10

— Unele aspecte reieșite din practica în materia loca
țiilor 19

— O nouă reglementare a transportului maritim de
mărfuri 20

— Răspunderea pentru integritatea mărfurilor în timpul
transportului 22

— Planificarea și executarea transporturilor pe calea
ferată 25

— Răspunderea pentru repunerea vagoanelor la dispo
ziție 26

— Aplicarea prescripției în raporturile cu cărăușul 32
— Unele aspecte ale locațiilor pe calea ferată 44
— Prescripția în contractul de transport 48
— Răspunderea limitată a cărăușului. Consecințe 51

Comerț exterior
— Precizări privind bonificațiile 1
— Reglementări ale condițiilor generale de livrare a

mărfurilor privitoare la controlul calitativ al produ
selor în țara cumpărătorului 2

— Rolul mostrelor în raporturile de comerț exterior 4
— Răspunderea pentru calitatea necorespunzătoare a

produselor din import 6
— Unele caracteristici ale vînzării comerciale interna

ționale pe bază de mostre 8
— Obligația respectării standardelor convenite prin con

tract la verificarea mărfii în țara cumpărătorului 9
— Obligațiile întreprinderii comisionare importatoare 9
— Transportul internațional al exporturilor complexe 10
— Atribuțiile participanților la transporturile inter

naționale 12
— Convenția Uncitral privitoare la vînzarea comercială

internațională 14
— Derularea transporturilor internaționale de mărfuri 15
— Aplicarea legii pavilionului în contractele de navlo

sire 19
— Semne distinctive altele decît marca de fabrică 21
— Funcțiile economice ale mărcilor de fabrică 23
— Contractul internațional de reprezentare în materia

vînzării de mărfuri 24
— Intermedierea în comerțul internațional — contracte

comerciale utilizate 25
— Calitatea produselor destinate exportului 26
— Finanțarea comerțului internațional. Organic.,ie fi-

nanciar-bancare specializate 28
— Tendințe contradictorii în evoluția economiei mon

diale 29
— Modalități de finanțare — creditul bancar 30
— Asigurarea și garantarea creditelor 32
— Contracte de transfer de tehnologie, de consulting

engineering 35
— Dreptul aplicabil contractelor comerciale internațio

nale 40
— Bonitatea partenerilor comerciali — modalități de

verificare 41
— Riscul privind scumpirea materiilor prime și a ma

noperei 43
— Schimburile economice internaționale ale României 44
— Garantarea investițiilor străine 45
— Riscul privind neexecutarea obligațiilor contractuale 46
— Creditul documentelor — elemente definitorii 50
— Categorii de credite documentare 51
— Obligarea la plata contrastaliilor 51



CURIER
Financiar

— Plăti provizorii și decontări definitive
— Condițiile de validitate a deciziei de imputare
— Răspunderea în cazul faptelor penale amnistiate
— Răspunderea materială pentru despăgubirile plătite 

cu ocazia reintegrării
— Răspunderea materială pentru calitatea necorespun

zătoare
— Formele răspunderii materiale în domeniul calității
— Condițiile de aplicare a plafonării unor rnworări de 

întîrziere
— Acceptarea la plată a instrumentelor de decontare
— Formele cointeresării materiale aplicate în domeniul 

bugetelor locale
— Vărsarea la buget a debitelor prescrise
— Regimul juridic al fondurilor bănești ale unităților 

economice socialiste
— Rolul bugetului de venituri și cheltuieli
—• Condițiile stabilirii răspunderii materiale in subsidiar
— Fondurile primite de întreprinderi de la societate. 

Acardate, restituire.
— Urgentarea decontării onorariilor cuvenite exper- 

ților contabili
— Regimul juridic general al creditării bancare
—- Calcularea despăgubirilor cuvenite celor reintegrați 

în funcție
— Angajament de plată și învoială de plată
— Răspunderea materială pentru nesolicitarea penali

tăților
— Restituirea cheltuielilor de școlarizare

Asigurări
— Principalele caracteristici ale asigurării facultative 

a clădirilor
— Principalele caracteristici ale asigurării facultative 

a autovehiculelor
— Asigurarea facultativă a bunurilor, pentru cazurile 

de pagube produse în timpul transportului terestru
— Sarcinile organizațiilor socialiste în legătură cu sta

bilirea și plata primelor la asigurarea prin efectul 
legii de răspundere civilă auto

— Sarcinile organizațiilor socialiste privind activitatea 
de asigurări

— Asigurările facultative de bunuri și de răspundere 
civilă ce se încheie de către organizațiile socialiste 
de stat de subordonare locală

— Sarcinile organizațiilor socialiste deținătoare de auto
vehicule în legătură cu anunțarea accidentelor pro
duse și stabilirea despăgubirilor pe baza înțelegerii 
dintre părți la asigurarea prin efectul legii de răs
pundere civilă auto

— Recuperarea de la conducătorii auto a despăgubirilor 
plătite de ADAS

—• Avantajele încheierii de convenții de mandat pen
tru acordarea protecției prin asigurările facultative 
personalului muncitor al organizațiilor socialiste

— Asigurările facultative de autovehicule practicate de 
ADAS

—• Asigurarea facultativă de răspundere civilă a pro
priilor conducători auto ai organizațiilor socialiste

1 A _________ .......
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25

28
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37
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Raporturi de muncă

— Aspecte de interpretare și aplicare a unor dispoziții 
legale cu privire la executarea și desfacerea con
tractului de muncă

— Aspecte concrete cu privire la răspunderea mate
rială a gestionarilor

— Vinovăția, condiție esențială a răspunderii materiale
— Conținutul actului adițional la contractul de muncă
— Aplicarea sancțiunilor disciplinare personalului C.T.C
— Considerații privind contractul în acord global
— Efectele delegării și ale detașării
— Legătura faptei ilicite cu munca
— Aspecte privind schimbarea funcției
— Despăgubirile cuvenite persoanei reintegrate
— Promovarea 'egalității în litigiul de muncă
— Termene administrative și procedurale în raporturile 

de muncă
— Aspecte practice privind transferul în interesul ser

viciului
— Termenul de emitere a deciziei de imputare
— Sesizarea organelor de jurisdicție a muncii
— Suportarea cheltuielilor de școlarizare în cazul trans

ferului în interesul serviciului
— Termenele de 3 ani și de un an pentru constatarea 

pagubelor
— Termenul în care se pot recupera sumele plătite cu 

titlul de pensie necuvenită
— Interdicția legală cu privire la desfacerea contrac

tului de muncă
— Soluționarea contestațiilor privind acordarea pre

miilor și participarea la beneficii
— Contractul de muncă în perioada stagiului
— Condiția „avizului" în contractul de muncă
— Modificarea unilaterală a contractului ; redistribuirea

personalului ,
— Aspecte privind răspunderea tnaterială a gestionari

lor de bunuri
— Legalitatea stabilirii abaterii disciplinare și aplicării 

sancțiunii prevăzute de lege
— Consecințele eliberării și îndepărtării din învățămînt 

asupra contractului de muncă
— Aspecte privind reglementarea abaterii disciplinare 

Practică arbitrală internațională
— Unele consecințe ale defectelor mărunte ale mărfii 

vîndute
— Inadmisibilitatea compensării în cadrul unor rapor

turi juridice diferite
— Determinarea cîștigului nerealizat

Practică arbitrală
— întîrzieri în decontarea prețului. Consecințe
— Constatarea lipsurilor cantitative cu participates 

cărăușului
— Eșalonarea și punerea vagoanelor la dispoziție
— Transporturile auto. Precizări
— Practica arbitrală privind calitatea
— Consecințele reprimirii produselor din import
— Răspunderea pentru neefectuarea decontărilor 1; 

termen
— Cazuri de limitare a răspunderii
— Termen de prescripție în contractul de transport



— Restituirea și reintroducerea acțiunilor arbitrale 32
— Stabilirea penalităților datorate pentru întîrzierile în

livrări 38
— Precizări privind nulitatea contractelor economice 43
— Executarea contractelor economice încheiate cu uni

tățile CAP 46
— Penalizarea depășirilor de consum la energia elec

trică 51
Jurisdicția muncii

— Litigii de muncă precontractuale 4
— Soluțiile pronunțate de organele de junsdidție a

muncii 7

— Desființarea hotărîrilor comisiei de judecată 8
— Cuantumul despăgubirilor datorate de unitate față

de persoanele încadrate 14
— Soluționarea litigiilor privind recuperarea premiilor

acordate necuvenit 40

Recenzii

— O lucrare utilă lucrătorilor din domeniul comerțului
exterior 41

— Dreptul muncii vol. II 42
— Asociația locatarilor 43

INDICE ALFABETIC PE AUTORI
ALEXANDRU Florin....................

ALEXE. C..................................2
ANDRONE, N. ..... 2, 45
BARBULESCU, N.....................5
BERBECARU, IULIAN ... 37
BILCIU, C....................................17
BLAGA, Nicolae . . . . 27
BOLDUR, Gheorghe .... 17 
BRÎNDUȘEA. Gheorghe . . . 8, 9, 15,
BUDEANU, Aristide .... 37
BUSUIOC, D............................... 33
CĂPĂTĂ, Mihai  ..................1
CAPAȚINA, 0............................ 2, 4, 8,

9, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 29, 40
CARAGEA, Niță........................ 46
CATANA, Mircea....................37
CATUȚ, Mircea ....................43
CHIȚU, Radu . . . . . 23 
CIOBANU. Vasile....................27 .
CIUDIN, Aurel........................ 50
CIUMAGEANU Ana .... 5 
CONDOR. 1................................ 18, 28,

30. 32, 37. 40, 43
CONDREA, Dan........................ 46
CONSTANTIN. Petre .... 48
CONSTANTINESCU, Adrian . 20 
CONSTANTINESCU. Dorin . 1, 5, 9,

13, 17, 21, 23, 27, 33, 37, 41, 46, 50 
CARAS, Mircea ....................2, 4, 6,

22
CORIN. Maria ...... 5 
COSTIN, I..................................2, 3, 7,

12. 14. 24
CRAVCIUC, Olimpiu . '. .20 
CRĂCIUN Sorin....................21
CRISTEA, Gheorghe . . . . 8, 10 
DANIELOPOLU, Gheorghe . 36 
DAVID. Emil............................ 27
DEMETRESCU, Radu .... 15, 17.

20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 
35, 39. 41, 43, 44

DETEȘAN, AL........................... 2, 3, 4,
6. 8 10. 11, 12, 14, 15. 16, 17, 18, 20,
21. 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 
31 32, 34, 35. 36. 38 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 46, 48, 49, 50, 51

DEREVICI, Elena ...... "I 
DOBRE, I.........................  . . 17
DOOTZ. Rudolf........................27
dumbrava, ionel . : ; . i
DUMITRU. Eugenia . i . . 45
DUMITRESCU, Traian 1 1 . 21
FCONOMU, Radu . . 1 ; . 7, 10
FILIP. Ion....................: . 33
FLOREA. Stefan ..... 23 
FOCSENEANU, Mihai ț . . 33 
FOLEA, Ioan ... I t . 27 
fusaru d. 17

GAVRIL Constantin . . . . 29, 42
GEORGESCU, 1.......................... 2, 4, 6,

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
31, 34, 36, 38, 40, 42. 48, 49

GEORGESCU, P........................ 17
GEORGESCU, Paula .... 33 
GHIBUȚIU, Aurel .... 22 
GIONEA, Vasile........................ 10, 15
GORAN. Ion . . . . . . .37
GRIGOROVICI, V...................... 17
HERA, G.....................................17
HORJA, LIVIA...................... 5
HOSU, Alexandru....................10, 12,

15
HUBER, Gh................................ 26
HUTIRA, TAMAȘ....................9
ICZKOVITS, I. ...................... 1, 2, 3.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 15, 16, 18,
19, 20, 22, 24, 25, 26. 28, 29, 32, 33,
34 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44. 45, 46, 
48, 49, 51

ILIE, Constantin....................27
ILIE, E. . . .......................... .25
1NDREICA, Măria....................27
IONIȚA, Cristea..................1
IORDACHESCU. A.................... 6, 8, 10
ISAC. Petre......................... .13
ISARESCU, M............................. 4, 6, 8,

10, 12, 14, 1*.  18, 20, 36, 38, 40, 42, 
44

IVAN, I. 32, 51
JOIȚA. PAUL . . '. . . .21
JORNESCU, C..................................3, 4,

7. 9, 10, 12 15, 16,' 17, 19, 23, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 
45, 46, 49

KAHN, Gelu...................... 1
KORKA, M.

24, 31
LADISLAU. Vitican . 
LAZAROVICI, Hari 
LAZARESCU, V. . . 
LESIANU, Vasile . . 
MATEI, H....................

5, 6, 10, 16, 25. 26, 
41, 46, 51

MIHAIL Mircea . .
45, 46, 48, 49, 50, 51 

MIHAILESCU, Mircea 
MIHAILESCU. Paul . 
MIRCESCU, C. . . .

49
MOISIUC, Constantin 
MOROIANU, Irina . 
MUREȘAN, G. . . . 
MUREȘAN. L. . . . 
NEACȘU. Vasile . . 1 
NEAGU, Florea . . .

12, 14,

. . . 24 
.... 1 
... 17 
... 5
. . . 1, 3, 4,
28, 32, 34, 40,

. . . 42, 43,

... 22 
... 25 
... 16, 36,

i 1 . 29 
... 15
. . . 7
... 44 
... 33
1 . . 37

ALEXANDRU Florin ... 51
NICOLA, G................................ 23
NICOLAE, P............................... 49
NICULESCU Nicolae ... 37
NISTOR, Gheorghe .... 48
OANCEA, Traian................. 23
OLARU, Adrian......................9
OLĂNESCU, Grigore . . . -41
OLTEANU, Ion ................. 16, 18,

26
OPREA, Nicolae ... 1 .. 13, 37
PASCU. M.....................................2, 27
PATRUBANI, A........................17
PAVEL, Ștefan........................ 19
PATRAU Ion........................23
POGONARU. Florin .... 20, 40,

49
POP Napoleon, ................... 4, 6, 8,

10, 24, 49
POPESCU Gheorghe .... 23
POPESCU, Mircea .... .9
POROJAN. D.............................H, 40,

41. 42, 43. 44, 46
PRUNEA, Petre........................9- 46
PUNGULESCU, Eugen ... 50
PUȘCARCIUC, Alexandru . . 48
PUZDREA, Dumitru .... 21
RADIVOI. Titus........................37
RADU. Vasile........................*, 6
RAREȘ Petru........................48
RADULESCU, Petre, A. . .49
RECE M.....................................15
REINDL, Otto........................15
RUJAN, 0....................................... 12
RUSU, Adrian ...... 46
SCHWARCZ. Alexandru . . 5
SOTIR. Alexandru ..... 23
STANCTU. Sabin ..... 21
SURCEL, Traian....................17
STETIU. Grațian....................27
TEISANU, Vasile................... 21
TEODOR I..................... ; . . 17
THFODORU. Lucian . . . . 7, 8, 19, 

44. 48
TODOR, Liviu . . . I J • . 5
TO*'AN Stefan........................21
ȚTCĂERU Gheorghe .... 19
UPS. Tosif. R. ...... 1. 2. 4.

5. 11. 14 16. 17. 19. 20. 22. 25. 29,
31 32. 33 38. 40 42, 43, 44

VARLAAM Lucian .... 28
VENCU. Mariana ..... 41
VTRTACI. Stefan . 1 1 . . 18
VOTCU, Victor ..:... 9
VULPESCU, V............................6, 43
ZLATESCU, Victor Dan . . . 1, 6, 14, 

26, 35



Coloană de distilare pentru combinatele petrochimice

^^^^<frdfc<fcA.AAAAAAAAAAAAAAAAi>i

întreprinderea de utilaj
TEHNOLOGIC DIN BUZĂU

In 1976, municipiul Buzău a ani
versat 1600 de ani de atestare do
cumentară. Dar numai în ultimele 
decenii Buzăul a devenit un puter
nic centru economic.

Una dintre cele mai prestigioase 
unități, care nu de mult a sărbă
torit 50 de ani de activitate, este 
întreprinderea de utilaj tehnologic.

SchimbîndU-și substanțial profi
lul și structura activității producti
ve, întreprinderea asimilează, înce- 
pînd cu 1974, utilaje tehnologice și 
metalurgice complexe, cum sînt :

• schimbătoare de căldură
• coloane reactoare
• poduri racloare
• cuptoare
• mașini de încărcat minereuri
• reductoare
• filtre de tip cu tambur
• valțuri pentru compensatori
• dispozitive cu role libere
• standuri de încercări cu raze 

X sau standuri de încercare pneu
matică a rezervoarelor

în momentul de față întreprinde
rea fabrică produse de înaltă teh
nicitate, în premieră pe țară, pen
tru industria metalurgică, chirpică 
și energetică. Amintim de vasele 
cu agitator, răcitoare, coloane cu 
talere, buncăre. filtre cu saci, cup Ion VASH.ESCU

Serpentina cuptorului pentru izomerizare în industria chimică

toare pentru rafinării, rezervoare 
subterane, capete de distribuție 
pentru gaze lichefiate, compensa
tori pentru montaj și pentru dila- 
tații, reactoare, căi cu role ele.

Produsele întreprinderii de uti
laj tehnologic din Buzău sînt fa
bricate în peste 800 de tipodimen- 
siuni și se bucură de o înaltă a- 
preciere in rindul beneficiarilor in
terni și externi. La Buzău au fost 
realizate utilajele complexe de la 
rafinăria BANIAS — Siria (inau
gurată anul acesta), precum și uti
lajele pentru o nouă rafinărie ce 
se construiește de specialiști ro
mâni în Turcia (Anatolia).

La sfîrșitul acestui cincinal 
I.U.T. — Buzău va făuri cele mai 
mari combinate de utilaje grele din 
țară, în 1985. producția de utilaj 
tehnologic crescînd cu 80%.

Succesele înregistrate de harnicul 
colectiv de muncă buzoian se da- 
toresc reorganizării fluxurilor teh
nologice, debitării centralizate a 
materialelor, introducerii unor 
procedee moderne de construcție, 
extinderii mecanizării muncilor 
grele cu mare volum de manoperă, 
dotării secțiilor cu macarale pivo- 
tante, mese și dispozitive ergono- 
mice etc.
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• cuptoare de tratament termic 
pentru detensionarea vaselor și sub- 
ansatnblelor cu mari dimensiuni

• prese hidraulice de 900 t iar
tă.


