
Autoconducerea muncitoreasca in acțiune

EDUCAȚIE —
RESPONSABILITATE -
PARTICIPARE

MĂSURILE stabilite prin Legea privind participarea, cu 
părți sociale, a oamenilor muncii din unitățile economice 
de stat la constituirea fondurilor de dezvoltare economică 
aduc Înnoiri de esență în conținutul principiilor de pro
prietate, de organizare socială, al principiilor noului me
canism economic, ale autoconducerii și autogestiunii mun
citorești, legînd mai strîns interesele individuale de cele 
ale microcolectivității și ale întregii societăți.

Amintim câteva din prevederile noului act normativ, cu 
implicații directe pe planul autoconducerii :

— partea socială pe care fiecare om al muncii urmează 
să o constituie, pe baza liberului consimțământ, prin de
puneri în bani — și în raport cu care el poate beneficia 
de venituri suplimentare — reprezintă proprietatea lui, 
dar se integrează în fondul de dezvoltare el unității, uti
lizat de aceasta pentru investiții productive (iar în mod 
excepțional și pentru completarea mijloacelor circulante). 
De aici interesul pe cane oamenii muncii, ca proprietari 
colectivi și individuali, trebuie sări manifeste pentru des
tinația ce se dă sumelor depuse ou titlu de parte socială 
și pentru rezultatele abținute ;

— veniturile pe care oamenii muncii le obțin din be
neficii vor depinde altît de mărimea depunerilor indivi
duale, cît și de volumul absolut al beneficiilor realizate de 
către unitate, comparat cu cel planificat. Deci, obiectivul 
de muncă ai fiecărei unități este, o dată mai mult, direct 
interesat în îmbunătățirea rezultatelor economico-financia- 
re ale acesteia, în creșterea veniturilor și beneficiilor ;

— adunarea generală a oamenilor muncii, forul suprem 
al proprietarilor și producătorilor din fiecare unitate eco
nomică, urmează să hotărască asupra volumului anual al 
depunerilor cu titlu de părți sociale pe ansamblul unității, 
asupra participării la constituirea de părți sociale ă oame
nilor muncii din alte unități, asupra modului de folosire 
* sumelor depuse. în mod firesc, participarea largă la 
actul de decizie, în general la conducere este și mai mult 
stimulată, autoconducerea capătă noi valențe, responsabi
litatea pentru bunul mers al activității — rămînînd o coor
donată esențială a conștiinței înaintate a producătorilor — 
dobîn dește dimensiuni sporite de ordin material.

■ Jlni acest context apare într-o nouă lumină esența apli
cării în viață a principiului autoconducerii muncitorești — 
iideea participării ca act de voință, în cunoștință de cauză, 
după modelul bunului gospodar care își chibzuiește chel
tuielile și veniturile urmărind să obțină un raport cît 
mai favorabil între ele. Căci autoconducerea presupune nu 
numai drepturi, ci și obligații, iar implicarea în actul de 
decizie înseamnă și implicarea în procesul de înfăptuire a 
acesteia.

Eficiența participării depinde într-uin grad înalt de exis
tența unor condiții favorizante de manifestare — condiții 
care se creează nu numai prin cadrul organizatoric, nu 
numai prin efectul actelor normative, ci prin acțiunea 
conștientă, direcționată și continuă a consiliilor de condu
cere și a înseși colectivelor de muncă din unitățile eco
nomice. Entitatea pe care o constituie colectivul de muncă 
se .află într-un permanent proces de devenire, de auto
reglare, de perfecționare, calitatea și intensitatea acestuia 
fiind hotărâtoare pentru adaptarea la obiectivele tot mai 
exigente ale activității.

Printre factorii care, în funcție de moduil cum sînt luati 
în considerație și stimulați, pot încuraja sau inhiba par
ticiparea aș enumera :

© dezvoltarea unei noi atitudini față de muncă și a 
conștiinței socialiste. . Atît timp cît conștiința nu se ridică 
la nivelul organizării, participarea este limitată sau acordă 
prioritate satisfacerii numai a unor interese personale ;

® nivelul de cultură și de pregătire profesională. în 
ultimele decenii un număr mare de oameni al muncii au 
schimbat munca agricolă cu munca de tip industrial. Acest 
schimb s-a realizat în multe cazuri în condițiile unei pre
gătiri excesiv de specializate, fără cunoașterea meseriei 
în complexitatea ei, iar uneori pe fondul unui nivel ideo
logic și cultural scăzut, mediu prielnic concepției că par
ticiparea au- însemna a da cît mai puțin și a primi cît 
mai mult. O fațetă a acestei atitudini profund retrograde 
este fuga de răspunderea pe care o implică participarea ;

® factorii motivaționali. Mai sînt, în înibrepriiriderile 
noastre, conducători orientați mal mult spre baza mate
rială, spre produs și mai puțin spre oameni. Noua calitate 
pornește de la utilizarea și . gospodărirea cît mai bună a 
tuturor resurselor, inclusiv a celei umane. Resursa umană 
nu este o masă amorfă, un simplu număr mediu scriptic, 
ci o colectivitate vie, formată din indivizi cu personalitatea, 
cerințele și aspirațiile lor,, cane trebuie cunoscute și valo
rificate ; conducerea trebuie să găsească posibilități mereu 
noi de motivare, pentru a trezi interesul și, în final, par
ticiparea oamenilor muncii la elaborarea și aplicarea de
ciziilor ce privesc gospodărirea eficientă a întreprinderii. 
Paralel cu dezvoltarea bazei materiale trebuie organizată 
și dezvoltarea ,,facultăților umane". Viitorul aparține celor 
care vor ști să utilizeze mai bine resursa umană, să for
meze și consolideze personalitatea omului nou, participant 
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activ la toate procesele economice și sociale, cu opinie pro
prie, ambiție, demnitate, orientat spre muncă șl creație;

& stilul de muncă al cadrelor de conducere. Acolo uinde 
conducătorul se interesează de oameni și creează — în 
cadrul relațiilor de muncă — condițiile necesare formării 
șț manifestării unor personalități puternice, apare mai 
pregnantă șl participarea, cu toate efectele ei pozitive ce 
reflectă consensul, unitatea de voință și acțiunea oamenilor 
muncii pentru atingerea obiectivelor propuse.

Adîncirea autoconducerii muncitorești și exercitarea el 
cu un grad ridicat de eficiență pretind, deci, intensificarea 
procesului de modelare a omului, care, indiferent de locul 
pe care îl ocupă în ierarhia întreprinderii, trebuie să în
țeleagă participartea ca o necesitate.

Este nevoie de multă educație, fiindcă integrarea noilor 
concepte ce privesc locul și rolul lucrătorului în între
prinderea socialistă se face pe fondul existenței încă a 
rămășițelor unor factori inhibitori ce țin de stilul de 
muncă autoritar, de lipsa de inițiativă sau de frînarea ei, 
de teama față de risc, de blocarea canalelor de comunica
ție, de ezitarea în a pune omul potrivit la locul potrivit. 
Educația, privită în complexitatea ei, conduce la stimu
larea producției de idei, a creativității, la afirmarea și uti
lizarea capacităților de care dispun oamenii, incuriajînd 
participarea și responsabilitatea.

dr. Remus MlCU

Climatul de emulație și disciplina
INTR-O ABORDARE simplistă care impune limitele 

modulul în care, sînt considerate și interpretate fenomenele, 
starea de ordine și disciplină dintr-o întreprindere este a- 
preciată prin doi indicatori statistici : gradul de utilizare 
a fondului total de timp disponibil și nivelul fluctuației 
personalului muncitor.

O astfel de viziune tinde să atribuie altor determinări 
simptotne -la fel de semnificative cum sînt: gradul de mo
bilizare pentru rezolvarea unor sarcini, deosebite, situația 
propunerilor de inovații și raționalizări, spiritul de întra
jutorare în cadrul microcolectivelor și de colaborare între 
acestea, sensibilitatea la întrecerea socialistă, impactul ini
țiativelor, variațiile ritmului de lucru, procentul de re
buturi și remanieri din vina executanților, frecvența ce
rerilor de schimbare a locului de muncă în cadrul uni
tății, participarea la formele de pregătire și perfecționare 
profesională, chiar și accidentele tehnice și de muncă pro
vocate de neatenție — în sfîrșit, dar nu pe ultimul Iqc ca 
importanță, conținutul dezbaterilor în adunările generale, 
numărul și valoarea propunerilor. Toate aceste elemente 
caracterizează o stare de spirit ce trebuie sesizată în timp 
util pentru a-i amplifica efectele, dacă este pozitivă, sau 
pentru a-i elimina cauzele, dacă ea vădește o anumită 
stane de insatisfacție.

Intre cauzele posibile ale acestei din urmă eventualități 
pot fi Identificate, pe planul conducerii : atribuirea unor 
obiective individuale sau colective fără acoperire cu con
diții de realizare (ceea ce este cu totul altceva decît ce 
trebuie înțeles prin „sancțiuni mobilizatoare* 1) defecțiuni în 
aprovizionare. în servirea locului de muncă, apli
carea unor criterii eronate în alcătuirea microcolecti- 
velor și în promovarea cadrelor, abținerea de la" eon- 
sultare și neglijarea propunerilor oamenilor muncii, un 
sistem informațional greoi, birocratizat, slaba; utilizare a 
posibilităților de stimulare morală și materială, folosirea 
lucrătorilor neuniformă cu capacitatea și înclinațiile lor, 
suprasolicitarea lor pentru acțiuni adăugate sarcinilor de 
bază, relații neprincipiale, tolerarea chiulului (sau. și mai 
grav, tolerarea lui numai cînd e vorba de anumite per
soane). mușamalizarea unor greșeli care dereglează activi
tatea întreprinderii, indiferența față de nevoile sociale și 
de problemele personale. Enumerarea ar putea continua.

Simptomele stării ' de emulație, ordine și disciplină din 
întreprindere ar trebui să se afle la loc de cinste pe ta
bloul de bord al conducerii șl pe ordinea de zi a anali
zelor în organele colective.

Consultarea, coeziunea - determinante 
ale performanțelor brigăzii

IN MINERITUL subteran, rezultatele economice obținute 
— procentul de îndeplinire a planului de producție, pro
ductivitatea muncii, consumurile specifice, parametrii de 
exploatare a utilajelor etc. — diferă sensibil de la un 
front d« lucru la ahtul- Atunci cînd condițiile de zăcămînt, 
mijloacele tehnice utilizate, amenajarea locului de muncă, 
principiile de organizare a muncii, aprovizionarea etc. sînt 
în linii mari identice, rezultă firesc concluzia că deose
birile de performanță provin din gradul diferit al aportu
lui adus de factorul uman.

Poate mai mult ca în alte sectoare de activitate, munca 
formației de lucru din abataj implică un contact strîns și 
permanent între membrii brigăzii (echipei), spirit de co
laborare și întrajutorare, unirea eforturilor individuale 
pentru îndeplinirea obiectivelor comune. Iar tocmai aceas
tă coeziune necesară cere ca sarcinile din programul de 
lucru să fie stabilite cu consultarea celor ce urmează să 
le realizeze, atît pentru înțelegerea și însușirea lor, cît și 
pentru a beneficia de experiența colectivă. Participarea la 
decizie la nivelul micnocblectivității, conștiința implicării 
reprezintă un factor de cea mai mane însemnătate pentru 
obținerea unor rezultate cît mai apropiate de limita su
perioară a posibilităților.

Pirin programul lunar de activitate al brigăzii se dimen
sionează cantitatea de minereu extrasă, volumul de ram
bleu, se precizează căile de acces ce trebuie executate 
(breșe, suitori etc), modul de rezolvare a aerajului și alte 
elemente. Tehnologia de lucru este, de la o lună la alta, 
în general aceeași ; pentru realizarea sarcinilor de pro
ducție trebuie înșă ales dintre multiple variante. Alegerea 
nu se poate face fără a ține seama de opinia minerilor 
înșiși ; căci ei știu cel mai bine care este cea mai simplă 
și mai eficace modalitate de a asigura, în condițiile spe
cifice date, producția cerută — în ce fel se prezintă zăcă- 
mfntul, conținutul acestuia în substanță minerală utilă, 
elementele geometrice, ce lucrări s-au executat și cum 
sînț dispuse etc. Pe baza consultării șefilor de brigadă 
(schimb) și a celorlalți membri ai formațiilor, cadrele de 
conducere var avea certitudinea că programul este cel 
mai corespunzător, are un caracter unitar și de continui
tate, Iar realizarea lui prezintă cel mai mic risc

O metodologie adecvată poate fi următoarea :
— în intervalul 16—21 ale lunii anterioare cele! pentru 

care se face planificarea, un colectiv format din inginerul- 
sef al exploatării, specialiști din compartimentele func
ționale (producție, geo-topo. normare) si șeful de secție 
(see>or) analizează condițiile fiecărui front de lucru, con- 
sultîndu-i pe șefi! și membrii brigăzilor (echipelor) asuora 
posibilităților și greutăților existente și stabilesc, cu par- 
+ic'nanea acestora, programele de lucru, astfel dimensio
nate încît prin însumarea lor să se obțină cel puțin ni
velul de producție planificat pe întreaga exploatare;

— în următoarele 3 zile se lucrează la întocmirea do
cumentațiilor (schitelor) necesare realizării acestui program;

— în perioada 26—27 ale luni! se efectuează repartiza
rea sarcinilor individuale pe membrii formațiilor de lucru, 
cu participarea șefului de brigadă (schimb).

O asemenea procedură democratică ridică pe o treaptă 
superioară răspunderea individuală și colectivă a tuturor 
membrilor brigăzii pentru îndeplinirea obiectivelor la a 
căror definire au contribuit, le accentuează spiritul de 
prevedere șl inițiativa, fi cointeresează în mai mare măsu
ră în rezultatele muncit lor, întărește disciplina, stimu
lează întrajutorarea.

Prezintă, de asemenea, o importanță deosebită luarea în 
considerație a preferințelor minerilor la stabilirea componen
tei formației de lucru. Concluzii interesante a oferit o in
vestigație asupra a două brigăzi de la mina Băișoara, 
în cadrul căreia 1 s-a cerut fiecărui membru să exprime 



preferințele și rejecțiile față de cei cu care lucrează. Din 
sociogramele întocmite a rezultat că una dintre brigăzi 
ește foarte omogenă, iar șeful ei are un număr de pre
ferințe și reciprocități apropiat de maximum. Nu întîm- 
plător, acest colectiv este stabil și își realizează cu regu
laritate programul de lucru, adesea cu depășiri- Situația 
era inversă în cedrul celeilalte brigăzi, caracterizată prin 
fluctuație efectivă și intențională și prin rămâneri în urmă 
față de plan ; numărul mare al respingerilor exprimate 
față de șeful de brigadă denotă dorința majorității mem
brilor de a-1 exclude din colectiv, iar starea de tensiune 
provocată de această insatisfacție (de fapt, de stilul și me
todele de muncă ale șefului brigăzii) determina și o slabă 
cooperare între mineri.

• Asemenea aspecte nu trebuie să scape din atenția celor 
ce organizează și conduc procesul de producție în minerit 
Componenta umană a acestuia este nu mai puțin impor
tantă decît cea tehnico-materială, care poate fi optim 
pusă în valoare de către oameni puternic motivați, conști- 
«nți, uniți.

Virgil IGA
Cluj-Napoca

Organizarea și stimularea 
creației tehnico-științifice

INTRODUCEREA în ritm mai rapid a progresului tehnic 
în toate domeniile de activitate, cerință de bază — sta
bilită de cel de-al XII-lea Congres al P.C.R., de documen
tele ulterioare de partid și de stat — pentru trecerea 
României in rîndul țărilor cu o dezvoltare economică me
die, face necesară afirmarea deplină a creativității ma
selor, ca element principal și de esență al producerii și 
introducerii noului. Stimulată și promovată prin amplele 
acțiuni desfășurate în cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României", această creativitate își găsește teren de 
afirmare în unitățile economice ale județului Harghita, 
vizînd valorificarea cît mai bună a bazei tehnico-materiale 
modeme și a potențialului uman pentru realizarea de pro
duse, lucrări, servicii la un nivel de performanță cît mai 
ridicat

Comisia județeană de organizare a activității de creație 
tehnico-științifică, împreună c.u comisia județeană a Ingi
nerilor și tehnicienilor, au organizat în acest sens cons
fătuiri și schimburi de experiență pentru îndrumarea ac
tivității de creație a cercurilor de inventatori și inovatori, 
a comisiilor din întreprinderi în vederea creării de noi 
produse, subansamble, materiale și înlocuitori și introdu
cerii de noi tehnologii menite să ducă la reducerea con
sumurilor de materiale șl energie, diminuarea cheltuielilor 
de producție, valorificarea superioară a resurselor și creș
terea eficienței tehnlco-economice.

Amintim în acest sens : consfătuirile organizate la nivel 
județean cu inginerii și tehnicienii, privind stimularea par
ticipării maselor La creația științifică și tehnică ; sesiunea 
* IX-a de comunicări științifice; schimburile de experiență 
ce au avut loc la Gheorgheni (întreprinderea de tricotaje), 
Miercurea Ciuc (întreprinderea de tractoare, Filatura de 
lînă pieptănată), Odorhelu Secuiesc (Autobaza I.T.A.) ș.a.

Analizele ce au avut loc în toate unitățile economice, 
cu privire la activitatea desfășurată în semestrul I de co
misiile inginerilor și tehnicienilor și comisiile de coordo
nare a creației tehnico-științifice, au reliefat experiențe și 
inițiative interesante, metode ce ar trebui generalizate pen
tru a valorifica și mal bine Inteligența, spiritul novator 
al muncitorilor, cadrelor tehnice și de alte specialități.

In municipiile Miercurea Ciuc șl Odorhelu Secuiesc, în 

orașele Gheorgheni și Toplița au fost organizate consfă
tuiri la care au participat președinții acestor comisii, alte 
cadre tehnice și de specialitate, cu care ocazie au fost 
actualizate prevederile planului de acțiune la nivel jude
țean, în lumina recentelor indicații date lucrătorilor din 
economie de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comisiile județeană, municipale și orășenești de organi
zare a participării maselor la activitatea de creație știin
țifică și tehnică au sprijinit unitățile economice și comi
siile din întreprinderi în reorganizarea și lărgirea cercu
rilor de Inventatori și inovatori, formîndu-se astfel noi 
cercuri la nivelul marilor secții, precum și la unitățile e- 
oonomice recent intrate în funcțiune. în prezent activează 
circa 400 de cercuri, cu un total de aproape 15 000 de 
membri, număr echivalent cu a 6-a parte din personalul 
muncitor al unităților economice din județ- Prin interme
diul cercurilor, al comisiilor inginerilor și tehnicienlor, 
s-a organizat întrajutorarea inventatorilor, inovatorilor și 
raționalizaturilor în rezolvarea temelor, în concretizarea 
propunerilor și în întocmirea documentațiilor necesare.

Din totalul obiectivelor propuse spre rezolvare, peste 
150 au fost invenții și inovații, cu o eficiență eoonomică 
antecalculată de peste 80 milioane de lei. Au fost asimilate 
peste 450 de noi produse finite și subansamble, cu un vo
lum anual de producție în valoare de 500 milioane de lei- 
Rezultate bune pe această linie au fost obținute de între
prinderea de fier Vlăhița, I.M.P.F. Odorheiu Secuiesc, Fi
latura de lînă pieptănată și întreprinderea de tractoare 
din Miercurea Ciuc, întreprinderea mecanică și întreprin
derea de stofă de mobilă din Gheorgheni.

Dintre cele peste. 7000 de teme tehnice, studii, invenții 
și inovații selecționate pîsnă in prezent, peste 6000 au fost 
rezolvate șl aplicate în producție. De la începutul anului, 
în 37 de întreprinderi au fost organizate expoziții de rea
lizări tehnice ale colectivelor de muncă, cele mai valoroase 
dintre ele fiind prezentate la expoziția județeană „Tehno- 
Expo ’82".

A fost intensificată și propaganda tehnico-economică. în 
multe unități economice au loc expuneri, conferințe, mese 
rotunde în scopul studierii și aplicării în practică a nou
tăților în știință și tehnică. Evidențiem, printre rezulta
tele ridicării nivelului tehnlco-profesional al personalului 
muncitor, faptul că noul tractor pe șenile Universal 445 SV, 
realizat de colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri ’ 
de la întreprinderea de profil din Miercurea Ciuc în co
laborare cu cel de la „Tractorul" Brașov, a fost distins 
cu medalia de aur ’82 la Tîrgul Internațional Leipzig 1962. 
De la aceeași întreprindere remarcăm perfecționările teh
nologice obținute prin semiautomatizarea strungurilor pa
ralele, echiparea strungurilor cu dispozitive de copiat, 
creșterea ponderii prelucrării pe mașini cu comandă nu
merică și centre de prelucrare- La unitățile de Industria
lizare a lemnului, în urma introducerii unor noi tehnologii 
de prelucrare, au fost obținute progrese de seamă în pri
vința valorificării superioare a materiei prime, a materia
lelor refolosibile și reducerea cheltuielilor materiale de 
producție.

Organizarea și desfășurarea activității de creație tehni
co-științifică într-o concepție unitară, în spiritul autocon- 
ducerii și autogestiiunil, vor fi stimulate și mal mult prin 
instituirea dreptului oamenilor muncii de a contribui în 
bani, sub formă de părți sociale, la dezvoltarea întreprin
derilor și de a obține, în funcție de această participare, 
un venit suplimentar din beneficii. Astfel vor crește co
interesarea și răspunderea inventatorilor și inovatorilor 
pentru modernizarea fondurilor fixe productive și a teh
nologiilor, pentru utilizarea cît mai deplină a resurselor 
materiale și umane, mărind prin aceasta eficiența întregii 
activități economice.

dr. Alexandru BALAZS 
vicepreședinte al Comisiei județene 

Harghita de organizare a activității de 
creație tehnico-științifică



REVISTA ECONOMÎCĂ =========

Calitate — competitivitate — eficienfâ

Organizarea unui sistem 
de urmărire a fiabilității 
produselor în exploatare

PENTRU A SATISFACE nevoile economiei naționale in 
condițiile unei valorificări superioare a resurselor mate
riale, energetice și de muncă, pentru a-și menține și lărgi
— în condițiile actuale complexe ale economiei mondiale
— poziția cîștigată pe piața externă, industria românească 
este chemată la o adevărată „bătălie pentru calitate". 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat sintetic acest im
perativ : ,.Trebuie să înțelegem că esențialul îl reprezintă 
acum asigurarea condițiilor pentru a putea mînui la per
fecție utilajele de înaltă tehnicitate și pentru a realiza 
produse și utilaje competitive cu cele mai bune existente 
pe plan mondial. Aceasta este una din problemele vitale 
pentru asigurarea înfăptuirii Progresului partidului, a ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea privind noua calitate !“ La 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al PC.R. din 20—21 oc
tombrie &jc., secretarul general al partidului nostru insista 
asupra unor elemente cheie ale ridicării calității produse
lor: asigurarea și folosirea standurilor de probă și control 
pe faze,- a unui nivel tehnic și unei funcționări corespun
zătoare a mașinilor și utilajelor, întărirea controlului, a 
disciplinei tehnologice și în muncă, ridicarea nivelului de 
pregătire profesională a tuturor cadrelor.

Calitatea se manifestă ca un rezultat plurifaotorial : stu
dii și cercetări efectuate pentru realizarea de noi produse 
ori pentru îmbunătățirea nivelului tehnic al celor existente, 
proiectări, analize de laborator, verificarea materiilor pri
me, controlul respectării tehnologiei de fabricație, controlul 
tehnic de calitate pe toate fazele producției, recepția finală 
a produselor etc.

Conceptul de calitate presupune două laturi :
1 — o calitate Ia producător, definită ca o sumă de în

sușiri ce se creează în procesul de producție, în conformi
tate cu condițiile tehnice;

2 — o calitate Ia consumator, definită de însușirile ce 
apar în procesul de folosire a produsului.

Această a doua Latură producătorul o cunoaște prin ur
mărirea comportării în exploatare a produselor, sub di
ferite aspecte, printre care cele mai importante sînt reali
zarea parametrilor tehnico-funcționali (determinați la o- 
mologarea prototipului sau ceruți de beneficiar) și fiabili
tatea. Urmărirea fiabilității în exploatare a produselor in
dustriale constituie obiectul considerațiilor ce urmează.

Desigur, a studia fiabilitatea înseamnă a face apel la 
metodele controlului statistic. Una din cele mai spinoase 
probleme legate de introducerea lor în practică este cea 
a organizării și desfășurării acestei activități. Există o li
teratură extrem de bogată în domeniu, care exprimă o di
versitate de opinii. Analizînd situația reală din întreprin
deri, trebuie să se aducă în lumină necesitatea obiectivă 
(și nu „necesitatea" datorată metodei sau obligativității 
de a verifica anumiți parametri impuși artificial).

Influența modului de organizare a producției

Ținînd seama de noțiunile economice uzuale din dome
niul organizării producției în secțiile de bază ale între
prinderilor industriale din țara noastră în tabelul nr- 1 
este caracterizată producția intr-o unitate din ramura con
strucției de mașini ce se pretează cel mai bine acestui 
sistem de urmărire a fiabilității în exploatare

tabelul ar. 1 1
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Examinînd datele din tabel se desprind cîteva concluzii 
relative la activitatea de urmărire a comportării în esti
mare a parametrilor de fiabilitate :
a) avînd o nomenclatură largă de produse, urmărirea 
comportării în exploatare se poate organiza pe familii de 
produse reprezentative și de1 complexitate mare. Pentru 
celelalte produse, de complexitate redusă estimarea para
metrilor de fiabilitate se poate face experimental, prin în
cercări distructive (sau nedistruotive), în laboratorul uzinal;
b) în cazul loturilor relativ mici, estimarea parametrilor 
de fiabilitate în exploatare se poate extinde la nivelul În
tregului număr de produse fabricate în anul respectiv ;
c) este necesară o intensă activitate de service, începînd 
cu organizarea judicioasă a grupei de specialiști, a trans
portului operativ al materialelor și oamenilor la locurile 
de intervenție și continuînd cu efectuarea promptă a in
tervențiilor în caz de reclamați! în termenul de garanție, 
precum și cu culegerea sistematică a informațiilor despre 
comportarea în exploatare a produselor. Evident, organi
zarea activității grupei de service este direct determinată 
de distribuția teritorială a beneficiarilor, produselor res
pective, care în cazul analizat se presupune a fi densă 
Ca atare, grupa de service lucrează în colaborare cu re
prezentanțe tehnice în județe, spwtal irate în întreținere 
și reparații.

Concepte de fiabilitate

Potrivit STAS 81W1—77, fiabilitatea se definește ca 
fiind aptitudinea unui dispozitiv de a-șl îndeplini funcția 
specifică, în condiții date și de-a lungul unei durate date. 
(Termenul „dispozitiv" desemnează aici orice element com
ponent, bloc, ansamblu, echipament, subsistem sau sistem, 
ce poate fi considerat de sine stătător și care poate fi 
încercat individual).

Utilizînd conceptele:
— fiabilitate în exploatare (RE)
— fiabilitate inerentă (proprie) a echipamentului (RI),
— fiabilitate de utilizare (RU), reflectînd parametrii 

umani de servire și de operare,
vom avea relația : RE=RIXRU. Ea arată că fiabilitatea 
reală (în exploatare) — care se determină pe baza rezul
tatelor privind comportarea în exploatare, pe o anumită 
perioadă de timp, a unui număr mare de produse, efectiv 
utilizate de beneficiar — este influențată nu numai de fia
bilitatea inerentă a echipamentului, ci în aceeași măsură 
de pregătirea profesională de simțul de răspundere și dis
ciplina personalului de exploatare și întreținere. O indi
cație cantitativă asupra comportării omului în unele pro
cese de muncă o oferă tabelul nr. 2.

De asemenea, în fiabilitatea de utilizare se pot cuprinde 
și erorile de evidență și subiectivism în înregistrarea că
derilor și a cauzelor lor, la funcționarea produselor 1a be
neficiari. . (Precizăm că fiabilitatea în exploatare este stu
diată în cele de față, la nivelul produsului ca un întreg, 
Și nu pe subansamblele sau piesele lud componente).



După: Renert M.t Oprișan Gh.t Fiabilitatea utilajelor yi instalațiilor 
chimie». Id. tehnică, Bucurații, 1982
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Din punct de vedere matematic, fiabilitatea reprezintă 
o probabilitate ca un dispozitiv să nu iașă din funcțiune 
într-un interval de timp dat, în condiții normale de func
ționare (de obicei precizate prin norma internă de pro
dus) șl de mediu. Deci, indicatorii de fiabilitate în ex
ploatare nu au sens decît dacă au fost definite atît con
dițiile de funcționare (de exemplu, încărcarea, ca nivel și 
pa evoluție în timp) cît și condițiile de mediu (de exem
plu : temperatura ambiantă, efectul coroziv al. mediului 
etc-). Totodată este esențială definirea unui criteriu ferm 
privind ieșirea din funcțiune (defectarea). Ținînd seama 
de importanța funcționării normale a produselor la bene
ficiar, pentru fiecare din ele se stabilesc liste cu defectele 
ce le pot afecta parametrii nominali de funcționare.

Definirea fiabilității ca probabilitate ține seama de fap
tul (cunoscut din practică) că produsele tehnice nu pot 
fi realizate niciodată absolut identice și că ele sîn-t supuse, 
în. funcție de timp, unui proces de îmbăitrînire, în de
cursul căruia caracteristicile de utilizare se degradează 
treptat sau suferă căderi bruște. Prin această raportare 
la timp, conceptul de fiabilitate și cel de calitate .se deo
sebesc între ele. Legea calității produselor și serviciilor 
(hr. 7/1077) face și ea această distincție, precizînd : „Cali
tatea produselor se realizează prin respectarea cerințelor 
tehnice, economice, bonstructiv-funcționale, estetice și de 
fiabilitate în continuă perfecționare, care conferă acestora 
un grad. înalt de utilitate economică și socială".

Scopul sistemului

Orice studiu al fenomenelor aleatoare prin metodele teo
riei probabilităților se bazează pe datele experimentale, 
care se obțin , prin experiențe și observații. Se poate deci 
vorbi despre o fiabilitate experimentală (ale cărei date de 
lucru se obțin prin încercări accelerate pe standuri de ve
rificări) și despre o fiabilitate în exploatare (ale cărei da
te se obțin din urmărirea comportării în funcțiune la be
neficiar). Unul dintre aspectele importante pe care de 
obicei un beneficiar îl are în vedere atunci cînd achizi
ționează un anumit produs este și conformitatea acestuia 
cu o cerință minimă de fiiaibilitate imouisă (de cele mai 
multe ori, condiția timpului de funcționare prescris în 
normele tehnice de produs).

Controlul fiabilității nu îl face beneficiarul produsului, 
cu scopul de a verifica niște parametri prescriși în norma 
internă, ci îl face conștient producătorul, cu scopul de a 
trage concluzii utile în vederea îmbunătățirii calității, por
nind. de la aspecte practice legate de proiectarea (sau re- 
proiectarea) produsului și continuînd cu aspecte legate de 
disciplina tehnologică sau de disciplina controlului tehnic 
de calitate (final sau pe fluxul de fabricație). Deci, sis
temul de determinare a parametrilor de fiabilitate pe 
baza urmăririi modului în care produsele se comportă în 
exploatare are ca scop obținerea informațiilor necesare 
adoptării unor măsuri de către producător, în vederea 
măririi fiabilității noilor loturi de produse ce urmează a 
intra în fabricație. •

Descrierea sistemului

în fig. 1 este reprezentată schema logică propusă a sis
temului de estimare a parametrilor de fiabilitate în ex
ploatare.

Fig. 1

Gradul de generalitate al acestuia îi permite să fie ex
tins cu bune rezultate la multe întreprinderi industriale. 
Sistemul este pus de acord și cu STAS 10307-75, referitor 
la fiabilitatea produselor industriale. Totuși, avînd în ve
dere condițiile concrete de organizare și conducere a pro
ducției, o parte din blocurile prezentului sistem prezintă 
particularități pe care este necesar să le detaliem. Astfel : 
0 blocul I adoptă decizia de a se urmări comportarea în 
exploatare numai a familiilor de produse reprezentative ; 
pentru celelalte produse se pot efectua, eventual, în func
ție de necesități, încercări de fiabilitate în cadrul labora
toarelor (standurilor) din întreprindere ;
© blocurile II și III stabilesc numărul de exemplare ce 
alcătuiesc eșantionul supus observării, utilizînd metodele 
statistice consacrate și standardizate ;
• blocul IV constituie etapa în care se aleg în mod alea
tor, din lotul de fabricație ce pleacă la beneficiari, un 
număr „n“ de serii de fabricație, care vor fi urmărite la 
unitățile unde au fost repartizate — urmînd fie ca în
treprinderea să efectueze toate intervențiile la aceste pro
duse, fie ca beneficiarul să țină o evidență strictă (con
form unor fișe tip) a tuturor căderilor și a tuturor in
tervențiilor asupra acestor produse ;
• blocul V reprezintă etapa cea mai importantă a siste
mului : aceea de culegere a informațiilor de la beneficiar. 
Structura acestui bloc (mai complicată) este redată sche
matic în fig. 2. Fișele tip 1 sînt astfel concepute, încît 
centralizează sumar date numai despre un singur produs 
din eșantionul respectiv. Prin ele se ține în principal evi
dența privind : numărul observațiilor asupra produsului 
respectiv ; datele cînd au fost efectuate acestea ; cine le-a 
efectuat ; starea de funcționare sau de defectare a produ
sului. Fișele tip 1 pot rămîne temporar la beneficiar, care 
să facă însemnările în ele. în fișele tip 2, de forma unor 
procese-vOrbale încheiate cu beneficiarul, pot fi centrali
zate mai multe produse și serii de fabricație. Ele cuprind, 
în general, următoarele rubrici : considerații generale, ob
servații și propuneri ale beneficiarului asupra funcționării



Fig. 8
in general a gamei de produse; denumirea produsului ; 
seria și anui de fabricație ; data punerii in funcțiune ; 
nurpărul de ore de funcționare pînă la prima defectare 
și pînă la următoarele ; datele defectărilor; datele repa
rațiilor ; numărul mediu de ore de funcționare zilnică; 
cauzele defectelor ; natura defectelor ; cine a efectuat re
parațiile ; durata, reparațiilor; piesele și subansamblele 
înlocuite. (Observație : numărul de ore de funcționare în
tre defectări se poate aprecia simplu, cunoscînd numărul 
mediu de ore de funcționare zilnică și datele de activi
tate sau inactivitate ale produsului respectiv) ;
© blocurile VI și VII sînt utilizate la identificarea unei 
legi teoretice de repartiție, în funcție de distribuția empi
rică a defectelor la eșantionul supus observării. (Cele mai 
des întîlnite distribuții teoretice de repartiție sînt : Wei
bull, Royleigh, exponențială, gamma, Hi-pătrat). Sînt uti
lizate, în acest scop, frecvențele : absolute, absolut-cumu- 
late, relative, relativ-cumulate (cuprinse în tabelul de ob- 
servare), precum și următoarele grafice : histograma frec
vențelor relative, poligonul frecvențelor relative, parame
trii repartiției empirice ;
© blocul VIII. Avînd în vedere și rezultatele de la blo
curile VI—VII, precum și recomandările literaturii de 
specialitate, pentru majoritatea produselor industriale com
plexe se poate face ipoteza distribuției Weibull ;
© blocul IX — verificarea cu ajutorul testului Kolmo- 
gorov-Smirnov ;

@ blocurile X și XI reprezintă etapele de estimare gra
fică (pe o diagramă probabilistică Allan-Plait) a parame
trilor repartiției Weibull (parametrul de loc, Viața carac
teristică și parametrul de formă), precum și estimarea pa
rametrilor de fiabilitate (funcția de repartiție a timpului 
de funcționare, densitatea de probabilitate a timpului de 
funcționare, funcția de fiabilitate, intensitatea de defec
tare, media timpului de bună funcționare, dispersia și 
abaterea medie pătratică a timpului de funcționare). Tre
buie precizat că nivelul de încredere se adoptă — iiair toți 
parametrii enumerați mai sus se estimează — la un mo
ment anume din viața produsului : atunci cînd acesta a 
funcționat un timp egal cu media timpului de bună func
ționare, la care se adaugă corecția dată de parametrul de 
loc. Acest moment cprespunde unei funcții de repartiție a 
timpului de funcționare F(t)—63%.

Pentru a mări operativitatea de lucru a grupei de fiabi- 
litate-service, se poate tipiza și multiplica formularul de 
raportare a fiabilității in exploatare la loturile de pro
duse, cuprinzînd : date despre eșantion ; tabelul de ob
servare ; o diagramă probabilistică (de obicei diagrama 
Allan-Plait) ;. un capitol despre identificarea și testarea 
legii de repartiție ; un capitol despre estimarea grafică a 
parametrilor repartiției ; , un capitol despre estimarea pa

rametrilor de fiabilitate; concluzii; bibliografie obligato
rie. Acest raport este semnat de responsabilul grupei de 
fiabilitate, controlat de șeful compartimentului C.T.C. și 
aprobat de directorul întreprinderii.

Rezultate

Ultimele două blocuri — XII și XIII — din sistemul 
prezentat se referă la rezultatele obținute și utilizarea lor 
de către compartimentele de concepție, de producție șl de 
control. Dintre rezultatele obținute prin urmărirea com
portării în exploatare a produselor industriale se disting :

— compararea parametrilor de fiabilitate în exploatare 
cu cei impuși și analizarea cauzelor ce au determinat e- 
ventualele diferențe dintre aceștia ;

— clasificarea defectelor întîlnite, pe familii de produse; 
studiul frecvențelor apariției lor și al cauzelor ce le-au 
determinat, în vederea luării tuturor măsurilor ce se im
pun pentru a le înlătura. Acest rezultat constituie de fapt, 
din punct de vedere metodologic, prima etapă in cadrul 
acțiunilor de realizare, respectiv asigurare și valorificare 
a pieselor de schimb necesare beneficiarilor în activitatea 
de întreținere. Se pot, de asemenea, trage concluzii asu
pra raportului dintre întreținerea „preventivă" și cea „Co- 
rectivă" ;

— compararea fiabilității loturilor de produse din dife
riți ani de fabricație ;

— punerea în discuție a unor probleme de economici
tate, pe mai multe planuri : a) determinarea unei fiabili
tăți optime; b) analiza raportului fiabilitate-beneficii ; c) 
includerea costului defectărilor în analiza gestiunii cali
tății la nivelul fiecărei familii de produse ;

— stabilirea raporturilor dintre fiabilitate și protecția 
personalului ce lucrează cu sau utilizează produsele res
pective.

în încheiere, subliniem că sistemul prezentat are două 
avantaje importante :
© posibilitatea de a face concomitent înregistrări și de 
a obține rezultate la mai multe Ioturi de produse și fa
milii de produse ;
• un grad ridicat de accesibilitate pentru specialiștii din . 
producție.

Mihail ZAMFIR 
Petra ȘUTRU

Perfectionarea tehnologiilor de fabricafie

Spor de productivitate: 40 &
ÎN PRIMELE 7 luni din acest an, productivitatea mun

cii (calculată la producția netă) pe un lucrător a înre
gistrat, la întreprinderea de echipamente periferice 
(IEPER) București, un nivel ce depășește cu 8,79% cifra 
planificată și cu 40,63% realizările din perioada cores
punzătoare a anului trecut. Aceasta, cu toată influența 
negativă exercitată de schimbările în structura producției, 
în natura și volumul cooperărilor cu alte întreprinderi. 
Pe 9 luni, sarcina de plan la productivitatea muncii a fost 
îndeplinită în proporție de 110,2%, ceea ce a contribuit 
la menținerea IEPER pe primul loc în întrecerea socia
listă între unitățile din industria electronică și tehnică 
de calcul, echipamente pentru telecomunicații și automa
tizări.

După cum ne informează președintele consiliului oa
menilor muncii, Tudor Mitu, acest salt considerabil a fost 
determinat de aplicarea prevederilor referitoare la crește
rea productivității muncii din planul unitar de măsuri 
pe 1982. în aportul lor global, considerat (ca 100%. pon
derea principalelor grupe și subgrupe de măsuri a fost 
următoarea (în procente) :

G



• promovarea progresului tehnic 35,9
din care :

— introducerea tehnicii noi ți îmbunătățirea tehnicii
existente 11,8

■— perfecționarea tehnologiilor de fabricație ți introducerea
de produse noi 24,1

• perfecționarea organizării 36,4
din care :

— organizarea conducerii 5,1
— organizarea producției 12,4
— organizarea muncii 18,9
O calificarea, perfecționarea și creșterea tndeminărll

executanților 8,8

Analizînd orientarea concretă a acestor măsuri, consta
tăm gradul lor ridicat de intercondiționare.

Astfel, dotarea întreprinderii cu mașini moderne a fost 
pregătită și valorificată prin îmbunătățiri de ordin teh
nologic, organizatoric și pe planul specializării operato
rilor care le servesc. Operațiile de frezare pe mașini- 
unelte universale au fost înlocuite prin prelucrarea pe 
mașini-unelte cu comandă numerică. Atelierul de pro
iectare tehnologică a conceput în acest scop un flux ra
țional, care a permis extinderea poliservirii mașinilor. 
Prin automatizare, prin mărirea gradului de ocupare a 
executanților productivitatea muncii a crescut simțitor; 
totodată, noua tehnologie asigură, datorită preciziei de 
prelucrare, o economie anuală de 2,3 tone de' laminate 
finite.

O altă perfecționare tehnologică a vizat trecerea la 
prelucrarea SDV-urilor pe mașina de electroeroziune cu 
fir. Față de procedeul de frezare complexă, ea reduce 
considerabil consumul atît de muncă, cît și de materiale 
(circa 1,2 tone de laminate pe an). Aplicarea procedeului 
a fost pusă la punct de specialiști din biroul de pregătire 
tehnologică a fabricației.

Perioada scursă de la începutul anului a marcat pro
grese și în lărgirea tipizării subansamblelor utilizate la 
fabricarea elementelor periferice. In cadrul atelierului de 
proiectare de sisteme electronice s-a găsit posibilitatea 
de a folosi sursa cu care este dotat aparatul DAF-2010 
și la alte produse: terminalul cu disc flexibil (TDF) șl 
sistemul de introducere de date cu minicalculator (SIDM). 
în acest mod se mărește seria de fabricație a subansam- 
blului respectiv, ceea ce influențează favorabil produc
tivitatea.

Privind în perspectivă, colectivul de conducere și spe
cialiștii de la IEPER consideră că revoluția științifico- 
tehnică va oferi industriei noastre electronice noi și im
portante posibilități de economisire a manoperei, atît prin 
îmbunătățirea concepției produselor (și, deci, a raportului 
performanță în exploatare/consum de muncă în execuție), 
cît și prin adoptarea tehnologiilor de vîrf. în această 
ultimă direcție se propune ca și în această subramură 
să fie creați și introduși roboți industriali, cu funcții spe
ciale pentru manipulare — prelucrare șl chiar pentru 
asamblare. (A. R.)

Relația productivitate - beneficiu
ÎN LOGICA economică elementară, creșterea producti

vității muncii constituie, prin reducerea cheltuielilor de 
producție, e sursă de rentabilitate. Cum poate fi însă 
?uantificată această influență — cu alte cuvinte, care 
iste „sensibilitatea" beneficiului la productivitate ?

Un studiu efectuat în Anglia a abordat problema prin 
netoda analizei pragului de rentabilitate, pernirjd de la 
>roductivitatea fizică (producția pe om-oră) și considerînd 
salariile ca variind în funcție de producția realizată.

în schema alăturată, 
avînd pe abscisă volu
mul producției și pe or
donată Costurile și ve
niturile, sînt notate cu : 
V — volumul produc
ției, în unități fizice ; 
R — veniturile din des
facerea producției ; P
— prețul de desfacere 
unitar; C — costurile 
de producție totale; F
— beneficiul ; W — 
costurile cu munca vie

pe unitatea de produs ; M — costurile materiale pe uni
tatea de produs ; I — costurile indirecte, fixe ; B — 
volumul de producție corespunzător pragului de rentabi
litate. Se folosesc de asemenea, în analiză, următoarele 
notații : S — sensibilitatea beneficiului la productivitate ; 
H — manopera ^directă (om-ore) ; D — productivitatea 
(producția pe om-oră) ; f — beneficiul ca % din încasări ; 
i — costurile indirecte ca % din încasări ; m — retribuția 
ca % din preț ; m — materialele ca % din preț ; k — 
marja volumului (vqlumul efectiv/volumul corespunzător 
pragului de rentabilitate).

Considerînd productivitatea D = V/H,' o modificare a 
productivității înseamnă o modificare a volumului pentru 
aceeași cantitate de om-ore ; dD = dV/H. Deci, dD/D = 
dV/DH = dV/V. Analiza standard a rentabilității arată că 
F = R — C = (P— M—W) V — I, de unde dF/DV = 
(P—M—V). Sensibilitatea beneficiului la productivitate 
este rata de modificare a beneficiului comparată cu rata 
de modificare a productivității : S = (dF/F) : (dD/D), deci 
S = (dF/F) : (dV/V) «= (dF/dV) : (V/F), sau S = 
/(P—M—W) V/ : F. Altfel spus, sensibilitatea este egală 
cu diferența dintre veniturile din desfacerea produselor și 
costurile variabile, raportată la beneficiu ; sau, mai sim
plu, suma beneficiului și a costurilor fixe, raportată la 
beneficiu, ori 1 + raportul dintre costurile fixe și be
neficiu.

Prin urmare, sensibilitatea beneficiului la productivitate 
poate fi determinată cunoscînd numai nivelele beneficiu
lui și costurilor fixe.

Cînd costurile sînt exprimate procentual, aceste expresii 
pot fi reformulate astfel : S = (1—m—w) : costurile va
riabile în % din preț, raportate la beneficiu ca % din 
volumul desfacerii ; sau S = (f +■ i) : f.

Aceste formule exprimă sensibilitatea ca proporție din 
diferitele componente ale costului. Ea poate fi exprimată 
și ca volum, în special ca raport între volumul efectiv 
și cel al pragului de rentabilitate: B = I/(P—M—W). 
Considerînd volumul efectiv V = kB, atunci S este egal 
cu (P—M—W) kB raportat la (P—M—W) kB — I, adică 
S = k/(k — I). Relația apare mal evident luînd în con
siderație următoarele valori pentru K mai mare ca 1 : 
k : 1,05 1,1 1,15 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 3,0 5,0 00
S : 00 21 11 7,67 6,0 4,33 3,0 2,25 2,0 1,5 1,2 1

Se poate constata că sensibilitatea este întotdeauna mai 
mare ca 1 și crește pe măsură ce volumul efectiv scade 
spre nivelul corespunzător pragului de rentabilitate. De 
exemplu, o întreprindere care produce cu 20% peste 
volumul corespunzător pragului de rentabilitate va avea 
o sensibilitate egală cu 6, ceea ce înseamnă că o creștere 
cu 10% a productivității va duce la o creștere a benefi
ciului cu 60%.



Calificare prin ucenicie
• ÎNVĂȚĂMÎNTUL general obliga

toriu de 10 ani din R. D. Germană 
(organizat în 3 cicluri, respectiv cla
sele 1—3, 4—6 și 7—10) are în vedere 
o pregătire generală și politehnică lar
gă, în care formarea deprinderilor 
pentru munci practice deține. un rol 
important. Elevii din ultimul ciclu 
efectuează practica în producție în 
întreprinderi unde, îndrumați de mun
citori calificați și de maiștri, execută 
lucrări utile. 86% (în anul 1981) din 
absolvenții a 10 clase se orientează 
apoi spre învățământul profesional. 
Nomenclatorul meseriilor ’dă bază cu
prinde 300 de profesiuni, cu număr 
mare de specializări, dintre care la 
30 nu au acces și fetele. Ținînd seama 
de structura economiei locale, fiecare 
regiune oferă, în medie, o selecție de 
60 de meserii.

Pentru realizarea echilibrului ■ între 
nevoile de muncitori calificați de di
ferite specialități și preferințele tine
rilor, a fost creată o rețea de centre 
de orientare profesională, care-și des
fășoară activitatea în rîndul elevilor 
învățămîntului general încă în cadrul 
ciclului mediu (clasele 4—6). Stabi- 
lindiu-și opțiunea, absolvenții a 10 
clase se îndreaptă fie către centrele 
de ucenicie, fie către școlile profe
sionale.

Pentru ucenicie, încă din luna mar
tie 1981 au fost difuzate în școli liste 
cu locurile disponibile pentru 1982 în 
întreprinderile din orașul și regiunea 
respectivă — lista cuprinzînd infor
mații detaliate despre specificul dife

ritelor meserii ; în decembrie, peste 
80% din elevii ultimei clase semna
seră contracte cu întreprinderile pen
tru perioada de ucenicie de doi ani 
care a început în luna septembrie 
1982. Pe această perioadă ucenicii pri
mesc o retribuție lunară care crește 
treptat de la 120 la 220 de mărci. 
Nelocalnicii — în medie o pătrime din 
numărul ucenicilor — sînt găzduiți în 
cămine (a căror capacitate totală a 
ajuns în prezent la peste 140 mii de 
locuiri ; ei -plătesc pentru cazare și 
masă 1,10 mărci pe zi, diferența pînă 
la cheltuielile efective fiind acoperită 
de stat printr-o subvenție ce repre
zintă 8,70 mărci/zi.

în ce privește școlile profesionale, 
ele au o durată de 3 ani, la încheierea 
cărei absolvenții primesc certificatul 
de muncitor calificat și susțin exame
nul de bacalaureat, ceea ce deschide 
accesul și la învățămîntul superior.

Cu începere din anul universitar 
1982—1983, pentru tinerii cgre, avînd 
10 clase, certificatul de muncitor ca
lificat și un anumit stagiu în produc
ție, doresc să urmeze învățămîntul su
perior (la zi sau seral) sînt organizate 
cursuri pregătitoare cu durata 'de un 
ian.

@ ÎN SISTEMUL de ucenicie din
R. F. Germania sînt cuprinși în mod 
curent peste 1,6 milioane de tineri, 
care se pregătesc pentru profesii din 
cele mai diverse.

O lege din 1969 a guvernului federal 
reglementează orientarea și funcționa
rea acestui sistem, urmărind ca for
marea profesională să se facă într-un 
spectru destul de larg și la un nivel 
calitativ ridicat, pentru a .permite an
gajarea noilor muncitori într-o varie
tate de industrii. Se prevăd durata 
uceniciei, nivelul de cunoștințe și în- 
demînare ce trebuie atins pentru fie
care profesie, normele de examinare.

Ucenicii au un program de lucru de 
40 de ore săptămînal, care cuprinde 
pregătire teoretică în școli și practică 
în producție la organizațiile (firmele) 
cu care ei înșiși sau, în cazul mino
rilor, susținătorii lor legali au încheiat 
contract. Școlile — instituții de stat 
— răspund de predarea nu numai a 
unei părți din cunoștințele teoretice 
necesare exercitării profesiei, ci și a 
unor materii de cultură generală. Pen
tru instruirea practică, firmele care 
organizează pregătirea ucenicilor sînt 
obligate să asigure personal de îndru
mare calificat (la nivel de maistru, cu 
atestare specială), material didactic, 
materiale și scule.

Contractele de ucenicie prevăd o 
perioadă de probă de maximum 3 
luni, în care cele două părți își pot 
reconsidera decizia; după încheierea 
acestei perioade și pînă la sfîrșitul 
uceniciei, contractul nu mai poate fi 
reziliat decît în situații deosebite, spe
cificate în lege.

înaltul profesionalism asigurat de 
această formă de pregătire este con
siderat ca principala explicație a fap
tului că procentul șomerilor în rîndul 
tinerilor calificați prin ucenicie este 
ceva mai mic decît cel care afectează 
ansamblul populației active.

doc u rne ut ar extern
Noutăți in domeniul atelierelor flexibile

Alături de laserele industriale, interesul major la ex
poziția internațională de mașini-uhelte ce a avut loc la 
începutul toamnei la Chicago (S.U.A.), l-au concentrat 
atelierele flexibile. în domeniul de acum clasic al celu
lelor pentru așchierea metalelor s-a remarcat, de pildă, 
asocierea unui centru de prelucrare»cu un robot de 
manipulare, care poartă piesele succesiv de la complexul 
de prelucrare la un post de debavurare și un post de 
spălare.

Au apărut și primele ateliere flexibile pentru prelucra
rea tablelor. Unul dintre ele se compune dintr-un centru 
de pregătire a programelor, un încărcător automat de 
tole, o mașină de perforat, un post de transfer și o ghilo
tină de tăiat în unghi drept, toate servite de o bandă de 
transport și conectate la un calculator pentru comandă 
numerică directă. Sistemul, care se pretează deopotrivă 
la fabricarea de unicate și de piese de serie, suprimă 
stocurile tampon între diferitele fare de prelucrare.

Firma japoneză Yamazaki a creat un atelier flexibil 
de mari dimensiuni ce grupează 120 de mașini-unelte 
diferite., printre care centre de prelucrare, centre de fre- 
zare, strunguri cu comandă numerică prin calculator, 
precum și cărucioare automotoare și roboți de manipu
lare ; se estimează, ca avantaje, reducerea duratei ciclului 
și creșterea productivității muncii cu 50%. O soluție mai 

modestă, dar mai abordabilă sub raportul costului o 
reprezintă mici celule flexibile care asociază 1—2 strun
guri cu comandă numerică și un robot ; unele tipuri sînt 
prevăzute și cu sistem de control al cotelor cu ajutorul 
laserului. Problema întreruperilor pentru schimbarea scu
lelor uzate a fost rezolvată, la o celulă flexibilă, prin 
echiparea fiecărui (Strung cu un magazin de 84 de scule ; 
alimentarea cu o sculă nouă se face automat, fără inter
venția operatorului, cînd cea aflată pe mașină atinge 
durata de folosire programată.

Roboți pentru operații de ambalare

Pe baza proiectului elaborat în cadrul unei instituții 
de învățămînt superior din U.R.S.S., la fabrica de auto
mate pentru industria alimentară din orașul lituanian 
Kapsukas a început producția de serie a unui robot des
tinat operațiilor de ambalare a produselor. El execută 
confecționarea din folie de polietilenă a pungilor, amba
larea cantității determinate de produs, lipirea etichetei, 
marcarea datei ; întregul ciclu durează cîteva secunde. 
Supus unui test comparativ, robotul s-a dovedit mai 
rapid decît o echipă de zece muncitori. El poate fi pro
gramat pentru o gamă largă de produse alimentare.

Redactor coordonator: Dorin CONSTANTINESCU
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raporturi de muncă

Determinarea competenței de soluționare 
a contestațiilor îndreptate împotriva 

sancțiunilor disciplinare 
.< Jurisdicția muncii se realizează, de reguilă, prin inter
mediul comisiilor de judecată, organe care exercită o du
blă funcție de influențare și de soluționare a litigiilor date 
în competența lor. Deși legiuitorul le-a recunoscut comi
siilor de judecată plenitudine de jurisdicție în domeniul 
litigiilor de muncă, ele nu reprezintă singurele organe că
rora le revin asemenea atribuții. Există unele neînțelegeri 
între părțile raportului juridic de muncă care vizează mo
dul de exercitare a dreptului de sancționare disciplinară 
de către organele competente ale unității. Asemenea litigii 
exced competența comisiilor de judecată fiind date spre 
soluționare, duipă caz, organelor colective de conducere sau 
organului ierarhic superior.

Legiuitorul a apreciat că de vtreme ce aplicarea unei 
sancțiuni disciplinare implică o cercetare sau apreciere din 
partea organelor competente ale unității, este firesc ca e- 
venitualele contestații să fie soluționate de organele ad
ministrative cu atribuții jurisdicționale. în continuare ne 
propunem să formulăm cîteva considerații asupra determi
nării competenței de soluționare a contestațiilor îndrepta
te împotriva sancțiunilor disciplinare de organele admi
nistrative cu atribuții jurisdicționale.

Potrivit art. 175 din Oodul muncii, sînt de competența 
organului administrativ ierarhic superior sau organului de 
conducere colectivă, potrivit legii, „contestațiile împotriva 
sancțiunilor disciplinare care prin codul de față sau prin, 
altă dispoziție legală nu au fost date în competența jude
cătoriei sau altor organe". ăceastă dispoziție legală are 
semnificația de a consacra o regulă în materie disciplinară: 
plenitudinea de jurisdicție a organelor de conducere co
lectivă și a organelor administrative ierarhic superioare- 
Prin urmare, pentru ca un alt organ de jurisdicție să 
aibă căderea de a soluționa o contestație împotriva sanc
țiunii disciplinare este necesară o dispoziție specială care 
să-i confere această atribuție. Așa, de pildă, art. 174, lit. 
b din Oodul muncii, conferă instanțelor judecătorești com
petența de a soluționa contestațiile îndreptate împotriva 
desfacerii contractului de muncă (cu excepția celor făcute 
de persoanele cu funcții de conducere numite de organele 
ierarhic superioare, precum și de directorii, directorii ge
nerali și asimilați! acestora din organele centrale).

Art. 175 ail. 1 din Codul muncii consacră — dar numai 
aparent — o alternativă între competența organelor de 
conducere colectivă și cea a organelor administrative ie
rarhic superioare. Normele de competență, Ia care ne re
ferim. au însă un caracter absolut de vreme ce ele sta
tornicesc o delimitare de atribuții pe linie verticală. Cu 
alte cuvinte, ne aflăm în prezența unor norme de com
petență materială de la care nu se poate deroga prin vo
ința părților ori printr-o investire greșită a organelor de 
jurisdicție.

Iată de ce se impune să determinăm competența orga
nelor de conducere colectivă față de atribuțiile jurisdicțio- 
niafle ce sînt recunoscute de lege organelor administrai ive 
ierarhic superioare. Pentru a 'delimita atribuțiile orga
nelor colective de conducere față de cele recunoscute or

ganelor superioare este necesar să^ recurgem și la pre
vederile cuprinse în art 18 al. 2 din Legea nr. 1/1970.

Potrivit art 18 al. 2 din Legea nr. 1/197'0 : „Plîngerea 
împotriva sancțiunii disciplinare se soluționează, în ter
men de 30 de zile de către :

a) persoana care ocupă funcția ierarhic imediat supe
rioară celui care a aplicat sancțiunea;

b) organul colectiv de conducere pentru sanpțiunea a- 
pîicată de conducătorul unității ;

c) organul ierarhic imediat superior, pentru sancțiunea 
aplicată de organul colectiv de conducere al unității ;

d) judecătoria, dacă sancțiunea constă în desfacerea dis
ciplinară a contractului de muncă".

în problema care face obiectul investigației noastre ne 
vor reține atenția primele trei ipoteze vizate de art. 18 al.
2 din Legea nr. 1/1970. Textul menționat urmează să fie 
coroborat eu dispozițiile și principiile ce determină persoa
nele sau organele cărora le revine sarcina de a exercita 
acțiunea disciplinară. Astfel, potrivit art 101 al. 1 din 
Codul muncii : „Sancțiunea disciplinară se stabilește și se 
aplică de organul de conducere colectivă sau, după caz, 
de conducătorul imitații sau compartimentului de mun
că, în condițiile legii".

Așadar, potrivit suscitatelor dispoziții legale sancțiunile 
disciplinare se pot aplica și de conducătorul unității sau 
al compartimentului de muncă. Prevederile art. 101 din 
Codul muncii se întregesc cu cele ale art 14 din Legea 
nr. 1/1970. Potrivit art- 14 din Legea nr. 1/1970: „Sanc
țiunea disciplinară se stabilește de organul de conducere 
colectivă sau de directorul unității.

Sancțiunile prevăzute la art. 13 lit. a și b pot fi apli
cate și de maiștri, precum și de șefii unor compartimen
te din unitate, potrivit regulamentului de ordine interioară.

Pentru salari ații numiți cu aprobarea organului superior, 
sancțiunea disciplinară se aplică de acel organ"1.

Din prevederile legale mai sus citate rezultă că primele 
două sancțiuni disciplinare — mustrarea și avertismentul 
— pot fi- aplicate și de maiștri, precum și de șefii unor 
compartimente din unitate. Dispoziția înscrisă în art. 14 
al. 2 din Legea nr. 1/1970 deși pare a avea o redactare 
alternativă este în concordanță cu art 101 al. 1 din Oo
dul muncii. Această din urmă dispoziție legală are o re
dactare imperativă în sensul că determină în mod limi
tativ organele și persoanele care au căderea de a aplica 
sancțiuni disciplinare.

Art. 101 al. 1 din Oodul muncii precizează însă că 
sancțiunile se aplică în condițiile legii. Este evident că o 
atare normă de trimitere are în vedere nu numai' dispo
zițiile cuprinse în Oodul muncii, ci și în alte acte norma
tive. în primul rind, art., 101 din Codul muncii urmează 
să fie coroborat cu prevederile anterior menționate și care 
sînt consacrate de Legea nr. 1/1970. Pe de altă parte ară
tăm că și regulamentele de ordine interioară cuprind dis
poziții în legătură cu aplicarea sancțiunilor disciplinare. 
Astfel, potrivit îndrumarului nr. 66427/1973 (modificat în 
anul 1975) pentru întocmirea regulamentelor de ordine in
terioară în unitățile socialiste de stat ,i pentru încheierea 
contractelor de muncă în formă scrisă, sancțiunile disci
plinare se stabilesc de organul de conducere colectivă sau 
de conducătorul unității ori compartimentelor de muncă, 
îndrumarul precizează că în regulamentele de ordine in
terioară „se vor indica șefii compartimentelor din unitate 
care pot aplica sancțiunile mustrare și avertisment". O 
situație specială privind aplicarea sancțiunilor disciplinare 
este determinată de adoptarea Legii nr. 6/1977. Potrivit 
art. 13 din Legea nr. 6/1977 maistrul are dreptul să apli
ce următoarele sancțiuni: mustrare, avertismentul și re
tragerea unei trepte de retribuție pe o durată de pînă la
3 luni.



Prezentarea dispozițiilor legale mai sus-menționate nu 
este întîmplătoare, întrucît ea ne oferă posibilitatea de a 
determina cu mai multă rigurozitate, după părerea noastră, 
organele competente să soluționeze contestațiile îndreptate 
împotriva sancțiunilor disciplinare. Și aceasta. îndeosebi, 
datorită faptului că dispozițiile cuprinse în art. 175 din 
Codul muncii nu sînt, întru totul, concordante cu preve
derile art. 18 al. 1 din Legea nr. 1/1970.

în acest sens arătăm, mai întâi, qă art. 175 lit. a din 
Codul muncii stabilește principiul potrivit căruia contes
tațiile împotriva sancțiunilor disciplinare se soluționează 
de organul administrativ ierarhic superior sau de orga
nele de conducere colectivă. La rîndul său, art. 18 al. 2, 
lit. a din Legea nr- 1/1970 acordă competența de a solu
ționa contestațiile împotriva sancțiunii disciplinare și per
soanei . .care ocupă funcția ierarhic imediat superioară 
celui care a aplicat sancțiunea".

Simpla lectură a dispozițiilor legale menționate ne im- 
bun© să răspundem la următoarea întrebare : mai sînt în 
vigoare prevederile art. 1'8 lit. a din Legea nr. 1/1970 
sau acestea au fost abrogate implicit odată cu Intrarea 
în vigoare a Codului muncii.

Intr-adevăr, Codul muncii — determinând competența 
de soluționare a contestațiilor îndreptate împotriva sanc
țiunilor disciplinare — nu indică, printre organele de ju
risdicție și „persoane care acupă funcție ierarhic imediat 
superioară celui care a aplicat sancțiunea". Tocmai în 
considerarea unei asemenea reglementări s-au exprimat 
opinii diferite. Astfel, într-o primă opinie s-a susținut că 
dispozițiile art. 18 al. 2 lit. a din Legea nr. 1/1970 au în 
continuare aplicare, ele nesuferind nici’-o modificare după 
Intrarea în vigoare a Codului muncii3. în sprijinul acestei 
opinii s-a arătat că expresiei „organul administrativ ie
rarhic superior", folosită de art. 175 al. 1 din Codul mun
cii. urmează să i se confere un înțeles larg3. Așadar, po
trivit. opiniei enunțate, calitatea de organ jurisdicțional 
poate reveni și persoanei care ocupă funcția ierarhic ime
diat superioară chiar dacă aceasta este diferită de direc
torul sau conducătorul unității.

într-o.altă opinie s-a susținut că „dacă sancțiunea este 
stabilită de șeful compartimentului de lucru sau de 
conducătorul unității, plîngerea împotriva ei se adresează 
organului de conducere colectivă al unității"4. Se apreciază 
astfel că art. 13 lit a din Legea nr. 1/1970 a suferit o 
modificare implicită. Din opinia prezentată se degajă și o 
altă concluzie și anume că nici directorul unității nu are 
calitatea de organ cu atribuții jurisdicționale5.

în ce ne privește, considerăm că prin art. 17'5 din Co
dul muncii s-au adus importante modificări — este ade
vărat nu în mod expres — cu privire la competența de 
solutionarea contestațiilor îndreptate împotriva sancțiuni
lor disciplinare. Este adevărat însă, că sancțiunile disci
plinare pot fi aplicate, în condițiile legii, și de alte per
soane decît directorul sau conducătorul unității, ori or
ganele colective de conducere. în schimb, art. 175 din 
Codul muncii acordă. în materie disciplinară., calitatea de 
organe jurisdicționale doar organelor de conducere colec
tivă. Susținerea noastră se întemeiază, în esență, pe unele 
argumente deduse din conținutul și semnificația princi
piului conducerii obiective, precum și din prevederile ac
telor normative care determină competența organelor ju- 
risd'lcțl'onale și atribuțiile organelor de conducere din u- 
nitățile socialiste de stat.

Modificarea implicită a art. 18 lit. a din Legea nr. 1/ 
1970 decurge, în primul rînd, din generalizarea principiu
lui .muncii și conducerii colective la toate nivelele, precum 
și din conținutul lipsit de echivoc al art. 175 din Codul 
muncii. Aplicarea consecventă a principiului muncii și 
conducerii colective exclude posibilitatea soluționării unor 
litigii de muncă de persoanele ce ocupă funcții superioare 
celor care au aplicat sancțiuni disciplinare. Așa cum s-a 
relevat în literatura de specialitate8 persoanele ce ocupă 
funcții superioare celor care au aplicat sancțiuni discipli
nare (mustrarea sau avertismentul) nu au calitatea de 
organe jurisdicționale. Rezolvarea unui „litigiu" de o sin

gură persoană nu ar putea avea, în cazul analizei, decît 
semnificația unei decizii administrative. Pe de altă pante, 
așa cum arată și P- Marica, redactarea art. 175 al. 1 din 
Codul muncii nu lasă vreo îndoială în privința organelor 
competente să soluționeze contestațiile îndreptate împotriva 
sancțiunilor disciplinare7. Din redactarea art. 175 al. 1 
rezultă că litigiile enumerate în acest text urmează să 
fie soluționate de organul administrativ ierarhic superior 
sau de organele de conducere colectivă. După opinia noas
tră — și în considerarea limitării atribuțiilor jurisdicțio- 
nale la cele două organe indicate de art. 175 din Codul 
muncii — nici conducătorul unității nu are căderea de a 
soluționa vreunul din litigiile de muncă prevăzute de a- 
cest text.

în literatura de specialitate s-a susținut că expresia 
„organ administrativ ierarhic superior" nu poate fi in
terpretată decît într-o accepțiune restrictivă, respectiv de 
„organ al persoanei juridice". Prin urmare, în această o- 
pinie, calitatea de organ jurisdictional poate reveni și 
directorului unității. în deplin acord cu opinia. potrivit 
căreia noțiunea de „organ administrativ ierarhic supe
rior" trebuie înțeleasă într-o manieră restrictivă formu
lăm, totuși, rezerve față de concluzia exprimată de .auto
rul la care ne-am referit.

Ne exprimăm părerea că prin expresia „organ adminis
trativ ierarhic superior" legiuitorul a înțeles organul su
perior unității care a aplicat sancțiunea disciplinară (în 
funcție de competențele prevăzute de lege). Este adevărat 
că directorul este investit cu calitatea de organ al per
soanei juridice fără a întruni însă atributele unui „organ 
administrativ ierarhic superior" în sensul prevederilor art. 
175 din Codul muncii. Opinia ce o promovăm este, apre
ciem noi, în concordanță și cu practica instanței supreme 
care a statuat că organele administrative ierarhic supe
rioare atunci cînd exercită atribuții jurisdicționale (în do
meniul litigiilor de muncă) fac parte, sub acest aspect, 
din același sistem cu instanțele judecătorești8. Accepțiu
nea la care ne referim este avută în vedere de Tribuna
lul Suprem și atunci cînd statuează asupra modului de 
rezolvare a conflictelor de competență dintre instanțele 
judecătorești, pe de-o parte, și organele administrative ie
rarhic superioare, pe de altă parte9- Or, este de neconceput, 
în opinia noastră, existența unui conflict de competență 
între o instanță judecătorească și o persoană fizică care 
nu are nici cel puțin calitatea de organ al persoanei ju
ridice.

De asemenea, se poate remarca cu ușurință că Legea 
nr. 1/1970 nu a pus semnul egalității între persoana care 
ocupă funcția ierarhic superioară și organul ierarhic ime
diat superior, reglementînd distinct, la data redactării 
actului normativ menționat, competența acestora (art. 18 
al. 2 lit. a și c). Pe de altă parte, observăm că art 41 
din Legea nr. 5/1978 nu include printre atribuțiile direc
torului de întreprindere și pe acelea cu caracter juri's- 
dicțional. Potrivit art. 41 din Legea nr. 5/1978 „Directorul 
întreprinderii asigură conducerea curentă a întreprinderii, 
aduce la îndeplinire hotărîrile consiliului oamenilor mun
cii și , biroului executiv al acestuiș, precum și sarcinile 
stabilite de organul căruia îi este subordonată între
prinderea. .. “•

Acestea sînt motivele ce ne îndreptățesc să apreciem că 
numai organul colectiv de conducere al unității are ca-, 



lltetea de a soluționa contestați Me îndreptate împotriva 
Sancțiunilor disciplinare aplicate de conducătorul unității 
sau compartimentului de muncă.

Art. 17S al. 1 din Codul muncii și art. 18 al. 2 lit. b 
din Legea nr. 1/19-70 se referă in terminis la organele co
lective . de conducere. Or, în cadrul unităților socialiste, 
organele colective de conducere sînt: adunarea generală; 
consiliul oamenilor muncii și biroul executiv. De aceea, se 
impune determinarea concretă a organelor de conducere 
colectivă care au căderea de a soluționa contestațiile in
dicate de art. 173 din Codul muncii.

în lipsa unei precizări legale s-au susținut opinii dife
rite- Astfel, într-o primă opinie, s-a afirmat că au cali
tatea de organe jurisdicționale atît consiliile oamenilor 
muncii, cît și birourile executive ale acestora. Opinia e- 
numțată se întemeiază pe faptul că legea nu conține nici 
o precizare sub acest aspect și drept urmare, .competența 
revine atît organelor colective de conducere în compune
rea lor largă, cît și celor care exercită conducerea colec
tivă operativă* 2 * 4 * 6 7 8 * 10. în ce ne privește, ne alăturăm opiniei11 12 
potrivit căreia singurul organ de conducere colectivă că
reia îi revine competența de a soluționa contestațiile în
dreptate împotriva sancțiunilor — aplicate de persoanele 
și organele din unitățile socialiste de stat' — este consi
liul oamenilor muncii. îptr-adevăr, biroul executiv al con
siliului oamenilor muncii nu poate avea atribuții jurisdic
ționale întrucît potrivit art. 55 din Legea nr. 5/1978 el 
exercită doar ,, con ducerea colectivă a activității operati
ve". Pe de altă parte, ni se pare greu de admis existența 
unei competențe alternative între consiliul oamenilor mun
cii și biroul executiv al acestuia într-o materie care im
plică cu necesitate 'aplicarea unor reguli bazate pe certi
tudine. Altfel ar fi greu de stabilit — atît pentru părți, 
cît și pentru organele sesizate — cînd competența revine 
consiliului oamenilor muncii și cazurile cînd ea aparține 
biroului executiv11.

L Termenul de salariat a fost înlocuit în legisla
ția noastră prin, decretul nr. 414/1977.

2. S. Ghimplu, I.T. Ștefănescu, S. Beligrădoanu, 
Gh. Mohanu, Dreptul muncii, Tratat, Editura științi
fică și enciclopedică, București 1979, vol. II, p. 74;
S. Ghimpu, Gh. Mohanu, Litigiul de muncă,, Editu
ra științifică și enciclopedică, București, 1975, p. 111.
' 3. S. Ghimpu, Gh. Mohanu, loc. cit., p. 111.

4. V. Buia, Gh. Mohanu, Organizarea și discipli
na muncii în unitățile socialiste de stat, Editura ști
ințifică, București, 1975, p. 234—235.

1 5. Dacă legiuitorul ar fi urmărit ca dispozițiile art. 
175 din Codul muncii să fie concordante cu pre
vederile Legii nr. 1/1970 nu limita competența de 
soluționare a contestațiilor la organele menționate 
de primul text.

6. P. Marica, M. Florescu S.V. Stănoiu, Discipli
na muncii în unitățile socialiste de 'stat, Editura ști
ințifică și enciclopedică, București 1975, p. 158.

7. Ibidem.
8. Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 167/1974, în C.D. 

11974, p. 238.
0. Vezi în acest sens, Trib. Suprem, Plen. dec. de 

îndrumare nr. 3/1976, pct. 4, în C.D. 1976, p. 38.
• 10. S. Ghlrnpu, Gh. Mohanu, op. cit., p. 112.

l’L Vezi, N. Haraga, Competența jurisdicțională a 
organului administrativ ierarhic superior și a or
ganului de cor ducere colectivă în materia litigiilor 
de muncă, în R.R.D. nr. 2/1976, p. 23.

12. Vezi în acest Sens, C. Buga, Răspunderea dis
ciplinară și materială a persoanelor care lucrează 
în cooperativa agricolă de producție, Editura Ceress, 
București, 1977, p. 137—138.

13. N. Haraga, loc. cit, p. 23.
14. P. Marica, M. Florescu, S.V. Stănoiu, op. cit., 

p. 156.

1 Legea recunoaște atribuții jurisdicționale — așa cum am 
Irrătat deja — și organului administrativ ierarhic superior. 
In această privință socotim că se impune mai întîi o pre
cizare de ordin terminologic. Astfel, în timp ce art. 173 
al. 1 din Codul muncii se referă in terminis la „organul 
administrativ ierarhic superior", art 18 al. 2 lit. c din 
Legea nr. 1/1970 determină competența organului „ierar
hic imediat superior". Dispozițiile legale menționate se 
completează reciproc. în acest sens, observăm că art. 18 
al. 2 lit c din Legea nr. 1/1970 acordă organului „ierarhic 
imediat superior" competența de a soluționa contestațiile 
îndreptate împotriva sancțiunilor disciplinare aplicate de 
organul de conducere colectivă al unității. Este necesar să 
arătăm, totuși, că în literatura de specialitate expresiei 
„organ ierarhic imediat superior" î s-a atribuit și o altă 
semnificație. S-a considerat, de pildă, că prin această ex
presie nu se înțelege organul colectiv de conducere al uni
tății superioare ci conducătorul acestui organ13. Apreciem, 
alături de alți autori, că organul de conducere uniperso
nală — și aceasta nu numai la nivelul întreprinderii —■ 
nu poate avea, calitatea de organ cu atribuții jurisdicționa
le. Referirea art. 18 al. 2 lit. c din Legea nr. 1/1970 la 
organul ierarhic imediat superior are doar semnificația de 
a înlătura procedeul de a sesiza alte organe (ierarhic su

perioare) decît cele față de care este subordonată în mod 
direct unitatea.

Prin urmare formula folosită de art. 175 al. 1 din Co
dul muncii nu poate conduce la interpretarea potrivit că
reia legea a avut în vedere un organ de conducere uni
personală. Pe de altă parte, soluția contrară este necon
vingătoare și în considerarea principiilor de bază privi
toare la constituirea și compunerea organelor cu atri
buții jurisdicționale. Avem în vedere îndeosebi faptul că 
legislația procesuală nu cunoaște nici o situație în care 
hotărîrea unui organ — de jurisdicție — colegial să poată 
fi cenzurată de o instanță sau organ format dintr-o sin
gură persoană. Este, așadar, greu de admis că un organ 
unipersonal ar putea cenzura14 și soluționa un litigiu a- 
vtod ca obiect o contestație ce a fost analizată (sub as
pectul temeiniciei și legalității) de un organ reprezenta
tiv care funcționează pe baza, principiului muncii și con
ducerii colective.

în lumina precizărilor făcute anterior și ținînd seama 
de prevederile art. 173 al. 1 din Codul muncii apreciem 
că acțiunile (contestațiile) care au făcut obiectul investi
gației noastre se soluționează de consiliile oamenilor mun
cii din unitățile socialiste de stat sau, după caz, de cele 
constituite la organele administrative ierarhic superioare.

dr. Ion LEȘ



REVISTA ECONOMICĂ

drept și uzanțe internaționale

Domeniul de aplicare a condițiilor generale 
elaborate în cadrul Consiliului economic 

reciproc (C.A.E.R.)
1. Considerații introductive. Dezvoltarea relațiilor eco

nomice cu țările socialiste membre ale Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc (C.A.E.R.), cu toate țările socialiste, 
coupă un loc prioritar in politica economică externă a 
Republicii Socialiste România, determinată nu numai de 
considerente de natură politică, rezultate din comunitatea 
țelurilor lor fundamentale, ci și de factori economici o- 
biecțivi. Este o orientare consacrată de Constituția țării 
(art, 14) și reafirmată prin Legea nr. 1/1971 cu privire la 
activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și 
tehnico-științifică a Republicii Socialiste. România, potri
vit căreia ..Comerțul exterior al Republicii Socialiste Româ
nia se înfăptuiește în conformitate cu politica partidului 
și Statului privind dezvoltarea relațiilor economice exter
ne cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socia
liste și eu celelalte țări ale lumii, indiferent de orînduirea 
lor social-politică, pe baza respectării suveranității și in
dependenței naționale, egalității în drepturi și avantajului 
reciproc, neamestecului în treburile interne" (art. 1). Este 
o politică economică constantă a României socialiste, reafir
mată cu ocazia celui de al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, cînd s-a subliniat că „România va dez
volta în continuare relațiile economice cu statele membre 
a’e C.A.E.R., cu toate țările socialiste, acestea urmînd să 
ai'oă o pondere de circa 418% în comerțul nostru exterior" *.

1 Nibolae Ceaușescu, Raport Ia cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, Editura politică,
București, 1979, p. 49.

3 Nicolae Ceaușescu, Expunerea din 25 noiembrie 1981 
la Plenara comună a C.C. al P.CR. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale, în ziarul Scîn- 
teia din 26 noiembrie 1981.

3 Uniformizările în domeniul dreptului internațional pri
vat nu asigură același grad de certitudine ca cele din do
meniul dreptului material.

* Precedate de varianta din 1958
s Aprobate prin H.C.M. nr. 1725/1973 și publicate in Bui. 

of. nr. 205/1973.
s Aprobate prin H.C.M. nr. 1724/1973 și publicate în Bul. 

of nr. 204/1973.

Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, potrivit art. 1, 
pct. 1 din Statutul de organizare și funcționare este o 
organizație economică internațională constituită în scopul 
de a Contribui, prin unirea și coordonarea eforturilor ță
rilor membre, la dezvoltarea planificată a economiilor lor 
naționale, Ia accelerarea progresului economic și tehnic al 
acestora, la ridicarea nivelului industrializării, la creș
terea continuă a productivității muncii, la apropierea și 
egalizarea treptată a nivelurilor' de dezvoltare economică 
și ridicarea neîncetată a bunei stări a popoarelor țărilor 
membre ale Consiliului. Pentru transpunerea în viață a 
obiectivelor Consiliului. „Este necesar să acționăm mai 
hotărît pentru extinderea schimburilor și cooperării cu 
țările din C.A.E.R., asigurând astfel într-o măsură mai 
mare necesitățile economiei naționale ... în cincinalul 
1981—1985, în ansamblul comerțului nostru exterior se 
prevăd creșteri importante ale schimburilor comerciale cu 
țările din C.A.E.R." 1 *

Relațiile economice internaționale au nevoie, pentru 
dezvoltare, de certitudine și securitate juridică, Iar aces
tea nu le poate asigura decît dreptul.

Una din contradicțiile relațiilor economice internațio
nale în prezent este cea dintre caracterul internațional al 
acestor relații și caracterul național al reglementărilor le
gale. ce le sînt aplicabile, ca și cum ar fi relații interne, cu 
inerente conflicte de legi și incertitudini care constituie 
tot ațîtea Obstacole în dezvoltarea lor. Pentru eliminarea 
acestei contradicții în relațiile comerciale între țările socia
liste membre ale C.A.E.R. — și ținînd seama că alte în
cercări efectuate pe plan internațional, cum ar fi unifor
mizarea normelor conflictualle3 și a uzanțelor comerciale 
seu desemnarea legii aplicabile flex contractus) în mo

mentul stabilirii raportului juridic nu au fost de natură 
să asigure, întotdeauna, certitudinea și securitatea juridică 
necesare dezvoltării comerțului și cooperării economice in
ternaționale — eforturile membre ale C.A.E.R. s-au în
dreptat spre uniformizarea reglementărilor destinate să 
cârmuiască ateste relații. Rezultatele acestor eforturi s-au 
concretizat în reglementările adoptate, potrivit cu Statutul 
C.A.E.R., sub formă de recomandări sau de convenții in
ternaționale, în diferite domenii ale relațiilor economice 
dintre organizațiile de comerț exterior din țările membre 
ale Consiliului.

Astfel, pentru contractul de vînzare-cumpărane — prin
cipalul instrument juridic de circulație a mărfurilor — 
s-au elaborat Condițiile generale de livrare C.A.E.R. 19684 
care la recomandarea Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul comerțului exterior au fost a- 
doptate (acceptate) de către toate țările membre ale orga
nizației. De asemenea, s-au elaborat, pentru lucrările de 
montaj și alte servicii tehnice legate de livrările de mașini 
și utilaje, precum și pentru deservirea tehnică a mașini
lor, utilajelor și a altor produse, Condițiile generale de 
montaj C.A.E.R. 1962 și Condițiile generale de deservire 
tehnică C.A.E.R. 1962 adoptate, la recomanadrea aceleiași 
Comisii permanente, de către țările membre ale organiza
ției. în acest mod s-au eliminat dificultățile rezultând din 
diversitatea reglementărilor legale potențial aplicabile și 
s-au instituit reglementări adecvate exigențelor colaborării 
economice internaționale, care asigură 'o poziție de ega
litate juridică tuturor particlpanților la respectivele rapor
turi juridice. Cu alte cuvinte, prin adoptarea acestor re
glementări de drept uniform a sporit certitudinea de drept 
necesară unor astfel de relații și s-au eliminat conflic
tele de legi în domeniile respective (fără a supraestima a- 
ceastă din urmă apreciere). în același timp, se facilitează 
folosirea avantajelor participării la diviziunea internațio
nală a muncii și extinderea schimburilor economice, cu 
respectarea strictă a principiilor de drept care stau la baza 
acestor relații.

Potrivit cu sarcinile desprinse din Programul complex 
și în lumina practicii organizațiilor de comerț exterior 
din țările socialiste membre ale CAER, cele trei Condiții 
generale menționate au fost examinate și îmbunătățite în 
sensul întăririi securității raporturilor juridice și al spo
ririi răspunderii patrimoniale a părților. Ca urmare, la 
1 ianuarie 1973 au intrat în vigoare Condițiile generale 
de montaj C.A.E.R. 19735) și Condițiile generale de deser
vire tehnică C.A.E.R. 19736), iar Condițiile generale de li
vrare s-au completat cu unele prevederi privind răspun
derea materială pentru neexecutarea sau executarea neco-



respunzătoare a obligațiilor, intrate în vigoare la 1 ianua
rie 19757) (sub denumirea de Condiții generale de livrare 
CAER 1968/75) și respectiv 1 ianuarie 1980.

’ Ratificate prin Decretai nr. 164/1975 șl publicate în 
BuL of. nr. 138/1974 șl respectiv Decretul nr. 48/1980, pu
blicat ta BuL of. nr. 17/1980.

8 în același sens, O. Căpățtaă, Unificarea normelor con
flictuale ta domeniul contractelor de livrări de mărfuri
încheiate între organizațiile economice ale țărilor membre
în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, ta Instituții de 
drept comercial internațional, p. 105. Pentru o opinie di
ferită, a se vedea LA. Lunz, Conflict of laws in interna
tional sale, Theory and practice of socialist countries, in 
Recuedl des cours de I’Academie de la Haye, Leyde, 1965, 
p 18.

2. Sfera de reglementare a Condițiilor generale. Condi
țiile generale elaborate în cadrul C.A.E.R. sânt desemnate 
Bă cîrmuiască raporturile contractuale din anumite dome
nii ale relațiilor economice dintre organizațiile de comerț 
exterior din țările socialiste membre ale CA.EK.: vînza- 
rea-cumPărarea, montajul și alte servicii tehnice legate de 
livrarea de mașini și utilaje între organizațiile de comerț 
exterior din țările membre ale CA.E.R. sau deservirea 
tehnică a mașinilor, utilajelor și a altor produse care M 
livrează.

Aceste condiții generale cîrmuiesc toate contractele to? 
chelate de organizațiile de comerț exterior din țările mem
bre ale Consiliului în domeniile pentru care au fost ela
borate. Astfel, preambulul Condițiilor generale de livrare 
prevede că „toate livrările de mărfuri între organizațiile 
țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc se efectuează pe baza Condițiilor generale de livrare 
ce urmează11, iar dispoziții similare conțin preambulurile 
Condițiilor generale de montaj și Condițiilor generale de 
deservire tehnică. Cu alte cuvinte, preambulurile Condi
țiilor generale conțin reguli de aplicare ale acestora, sta
bilind situațiile în care condițiile generale au valoare de 
lex contractus cu .aplicație obligatorie la contractele din 
sfera lor de reglementare. Căci, așa cum s-a subltaiatț cu 
aceste Condiții generale nu ne mai aflăm pe teren pur 
contractual, ci pe teren legislativ, ele apiictadu-s*  de plin 
drept, fără a fi nevoie de vreo referire a părților ta acest 
Bens în contract.

Prin delimitarea sferei de reglementare făcută de regu
lile de aplicare existente în preambuluri, normele de drept 
uniform capătă caracter de drept special, cu consectața 
că orice contract vizat de regulile de aplicare iese da sub 
incidența reglementărilor desemnate de dreptul interna
țional privat, fiind reglementat — direct și prealabil —■ 
de dreptul uniform. Cu alte cuvinte, regulile de aplicare 
ale Condițiilor generale menționate prevalează față de 
normele conflictuale din sistemul de drept național ta 
care au fost incorporate normele de drept uniform. Mai 
mult, Condițiile generale respective au caracter de norme 
de aplicație necesară, care se aplică întotdeauna ta dome
niul pentru care au fost elaborate, cu excluderea Oricăror 
alte norme de drept; părțile nu pot, prin voința lor, să 
excludă aplicarea normelor de drept uniform și tari las 
fort sau vreo lege străină.

Caracterul obligatoriu al acestor Condiții generata nti 
înseamnă imposibilitate de derogare de la ele. Nu este 
posibilă excluderea de plano a aplicării lor contractelor 
din domeniile pentru care au fost elaborate. Derogări de 
la unele dispoziții a Condițiilor generale stat însă posibil*,  
pentru că în cadrul lor, alături de norme imperative (cum 
ar fi cele care reglementează prescripția exttactivă) există 
și norme supletive, de la care se poate deroga prin simpla 
înțelegere a părților contractante (cum stat normele oara 
prevăd că ele se aplică „dacă prin contract nu s-a con
venit altfel11 ; de exemplu, par. 11, pct. 1 sau part 14 din 
C.G.L.—CA.E.R. 1968/75) și norme relativ imperative, de 
la care derogarea este posibilă condiționat de existența 
unor împrejurări speciale (după caz, specificul mărfii și/ 
sau particularitățile livrării, caracterul deosebit al lucră
rilor- de montaj ori caracterul specific și/sau parttaularită- 
țile deservirii tehnice), care fac posibilă înțelegerea dero
gatorie a părților contractante ta temeiul preambulurilor 
respectivelor Condiții generale. în orice caz, dacă există 
îndoială cu privire la caracterul imperativ sau nu al unei 
dispoziții din aceste condiții generale, trebuie să prevaleze 
interpretarea potrivit căreia este posibilă derogarea. Este 
o interpretare in favorem negotii care ține seama de ca
racterul precumpănitor supletiv al normelor ce cîrmuiesc 
relațiile comerciale ta general, cu atit mal mult a celor 
din comerțul internațional.

Condițiile generale elaborate în cadrul C.A.E.R. reali
zează o uniformizare a normelor care cîrmuiesc contrac
tele de vînzare-cumpărare de montaj și alte servicii teh
nice legate de livrările de mașini și utilaje sau de deser
vire tehnică a mașinilor, utilajelor și a alitor produse care 
se livrează în baza contractelor încheiate de organizațiile 
de comerț exterior din țările socialiste membre ale CA.E-R. 
din momentul încheierii contractelor și pînă la executarea 
lor, inclusiv transmiterea dreptului de proprietate și a ris
curilor, principalele drepturi și obligații ale părților, răs
punderea pentru executarea cu întârziere sau necorespun
zătoare ori pentru neexecutarea lor și prescripția extinc
tivă, precum și modul de soluționare a litigiilor la care 
dau naștere respectivele raporturi juridice.

Totodată. acesta Condiții generale realiaează unitocmi- 
■area normelor juridice și pe planul dreptului internațio
nal privat. Astfel, pentru problemele nereglementate sau 
Incomplet reglementate prin Condițiile generale sau prin 
contractata încheiate pe baza lor, se prevede că se va 
aplica dreptul material al țării vtazătorului, așadar lex 
vendltoria (par. 110 din Condițiile generale da livrare sau. 
par. 39 din Condițiile generale de deservire tehnică) și, 
respectiv, dreptul material al furnizorului de montaj (par. 
08 din Condițiile generale de montaj). în alte cuvinte, din 
modalit&țille la care se putea recurge pentru complinirea 
lacunelor din Condițiile generale — recurgerea la princi
piu*  ca a*  degajă din cuprinsul reglementării, la soluțiile 
prevăzute da alte acte normative de drept uniform sau la 
prfru-iplite comune ata drepturilor naționale ale țărilor 
membre ale CA.KJEL, crearea de reguli noi de către or
ganele competente ori aplicarea ta sub^diar a unul drept 
național — s-a adoptat această din urmă soluție, care, 
evident, asigură un grad mai ridicat de certitudine ta re- 
tațHte comerciale internaționale. Prin adoptarea acestor 
norme cooflictuale, orice problemă de drept internațional 
privat va fi soluționată potrivit cu dreptul material al ță
rii vtaxătorului, respectiv al țării furnizorului de montaj, 
indiferent care ar fi instanța de arbitraj sesizată. De re
marcat că aplicarea legii care complinește lacunele acestor 
Condiții general*  decurge din dublul joc al regulilor de 
aplicare • dreptului uniform și a normelor conflictuale 
aparțitand dreptului uniform; mai tatii joacă regulile de 
apltaara «re taeă ta too să reglementeze direct actul sau 
faptul juridte respectiv, trimit la legea desemnată prin 
propria sa nomă conOtatuală.

Totodată, este de remarcat că aceste narase conflictuale 
sas caracter imperativ8 * *) de la care nu este posibilă dero
garea ta tameitd preambulului Condițiilor general*  șl cu 
atit mal puțin ta temeiul unei simple înțelegeri a părților.

Fădnd calificarea noțiunii de drept material al țării 
vtazătorului, respectiv al țării furnizorului de montaj. 
Condițiile generai*  precizează că este constituit din nor
mele de drept civil general, nu din normele speciale, des
tinate reglementării relațiilor între organizațiile și între
prinderii*  socialiste ale țării vtazătorului, respectiv ale 
țării furnizorului de montaj. Cu alte cuvinte, legislația 
economică nu-șl găsește aplicația în raporturile contractuale 



de comerț exterior, nu poate cîrmui astfel de rapor
turi juridice. Soluția se justifică pe deplin, țtnînd seama 
de faptul că legislația economică, din cauza componentei 
sale de drept administrativ, nu produce efecte extraterito
riale, ci își autolimitează sfera de reglementare la rapor
turile juridice interne. între anumite categorii de subiecte 
(unități socialiste), tetabilite atît pe baza principiului ega
lității părților, cît și a celui al subordonării, sub autorita
tea planului național unic de dezvoltare și referitor la 
bunuri formînd obiect al dreptului de proprietate socia
listă din cadrul aceluiași stat socialist •).

Condițiile generale precizînd că normele conflictuale 
consacrate trebuie înțelese în sensul trimiterii numai la 
dreptul material al țării vânzătorului, respectiv al țării 
furnizorului de montaj, realizează șl un alt rezultat, cel 
al excluderii retrimiterii, ceea ce evident este de natură 
să sporească certitudinea și securitatea juridică a acestor 
raporturi.

De remarcat că și normele conflictuale prevăzute de 
par. 110 din Condițiile generale de livrare, par, 38 din 
Condițiile generale de deservire tehnică și par. 68 din Con
dițiile generale de montaj limitează sfera de aplicare sub

sidiară a dreptului material al țării vînzătoruliui,' respectiv 
al țării furnizorului de montaj, la problemele ce pot con
stituit obiect al reglementării contractuale, cu alte cu
vinte la drepturile și obligațiile pe care părțile le convin 
prin contract. Ca urmare, capacitatea părților de a con
tracta — și în general orice chestiune ținind de capacita
tea de folosință și de capacitatea de exercițiu — va fi cîr- 
muită de legea națională a părților, care, potrivit art. 2 
alin. 2 Cod’civil român (a cărui aplicare a fost extinsă, 
pe cale de interpretare, persoanelor juridice) este lex 
patriae. Potrivit legii naționale, deci, se va determina or
ganizația economică ce poate săvîrșl direct acte de co
merț exterior, respectiv are aptitudinea de a încheia con
tracte de vînzare-cumpărare, de montaj sau de deservire 
tehnică cârmuite de Condițiile generale menționate.

dr. Victor BABIUC
I.E.M.

9 Vezi și I. Rucăreanu, V. Babiuc, Norme de drept al 
comerțului internațional in Legea contractelor economice, 
în Revista română de drept nr. 12/1979, p. 5 și urm.; O. 
Căpățînă, Jurisprudents română de drept internațional 
privat, in Revista română de studii internaționale nr. U 
1878, p. 260—263.

întrebări si răspunsuri
• ASOCIAȚIA DE LOCATARI 

BLOC OD 8 — Aleea Poiana Vaduf 
lui București. Proprietarii (persoane 
juridice și fizice) apartamentelor în 
clădirile comune, urmează, să partici
pe la cheltuielile ce le revin ca obli
gații legale, dip momentul dobîndirii 
dreptului de proprietate asupra supra
feței locative respective, potrivit art. 
1314 Cod civil. în cazul relatat de dv., 
noul titular al dreptului de proprie
tate este obligat a participa la chel
tuielile comune de la data de 7 ia
nuarie 1982.

Z
• STADNOREANU VLAD — corn. 

Otopeni sector 1 București, se intere
sează de cheltuielile efectuate pentru 
părțile și Instalațiile de folosință co
mună care nu se plătesc de locatarii 
ce lipsesc din locuință un timp mai 
îndelungat. Potrivit pct. 13 lit. c din 
Hotărîrea C.P.C.P. nr. 2/1973, persoa
nele care lipsesc din imobil, una sau 
mai multe luni, și dacă au anunțat 
despre aceasta comitetul . asociației, 
nu participă în lunile respective la 
plata cheltuielilor aferente consumu
lui de apă, taxei de canalizare, con
sumului energiei electrice necesare 
funcționării crematorului, combustibi
lului necesar preparării apei calde, 
ridicării gunoaielor menajere șl vi
danjorii.

© STANCU NUS1A, București — 
Potrivit art. 134 din Codul muncii, 
desfacerea contractului de muncă, în 
toate situațiile, se stabilește prin dis
poziția scrisă a conducerii unității, cu 
arătarea motivelor, a prevederilor le
gale pe care se întemeiază, a terme
nelor, precum și a organelor la care 

măsura luată poate fi atacată. Dispo
ziția de desfacere a contractului de 
muncă se comunică în scris în ter
men de 5 zile de către unitate. Ea își 
produce efecte de la data comuni
cării.

• ASOCIAȚIA LOCATARILOR 
BLOC D 6, itr. Mărăști Deva. Solici
tă lămuriri cu privire la verificarea 
trimestrială a gestiunii asociației lo
catarilor. în conformitate cu prevede
rile referitoare la metodologia de ve
rificare financiar-contabilă la asocia
țiile de locatari, aprobată prin Ordi
nul comun nr. 5/1978 al C.P.C.P., Mi
nisterul Finanțelor, Ministerul Muncii 
șl C.E.E., această operațiune se efec
tuează de către comisiile de cenzori, 
potrivit unei chei de control și a ex
plicațiilor reproduse ad litteram în 
lucrarea „Administrarea imobilelor", 
editată de revista noastră. Din scri
soarea dv. rezultă că sîntețl în pose
sia lucrării și o folosiți. Procedați e- 
xact cum prevăd lămuririle date în 
Metodologie (pag. 174 din lucrare) și 
veți obține rezultatul urmărit.

• CONSTANTIN GH. MIRCEA, Di
recția județeană de Poștă și Teleco
municații Constanța. Prevederile cu
prinse în art. 133 alin. 2 fraza ultimă 
din Codul Muncii și cele ale art. 9 
alin 1, lit. j din Legea nr. 1/1970, nu 
se contrazic, ele fiind complementare. 
Primele se referă la obligația unități
lor de a repune în munca deținută 
anterior sau într-o muncă corespun
zătoare pe acei pensionari de invali
ditate (gradul I și II) care au deve
nit capabili de muncă, iar dispozi

țiile art. 9 alin.' 1 lit. j din Legea nri 
1/1970 reglementează situațiile în care 
personalul muncitor beneficiază de 
vechime neîntreruptă în aceeași uni
tate.

® ION JULEA, Turnu-Măgurele — 
Acordarea pensiei suplimentare fiind 
bazata pe principiul mutualității în
tregului personal încadrat în muncă, 
contribuția de 2% pentru constituirea 
fondului destinat acestei pensii este 
datorată de întregul personal. în con
secință, pensionarilor încadrați în 
muncă li se reține contribuția die 2% 
asupra retribuției primite.

• PETRE MARIUS, Roman — Pen
tru a ocupa, chiar temporar, funcția 
de șef contabil este necesar să înde
pliniți condițiile de studii și de. ve
chime minimă în specialitate. în pe
rioada delegării, conform art. 67 din 
Codul muncii și art 74 din Legea nr. 
57/1974 aveți dreptul la retribuția pre
văzută pentru funcția de șef contabil.

• MARICICA TODARCA, Ptatr*  
Neamț — în perioada blocării postu
rilor nu este posibilă promovarea dv. 
în funcția de economist.

• DUMITRU JACOTA, Bocșa — 
Legea nr. 12/1971 a instituit condițiile 
de vechime în specialitate și de studii 
necesare la ocuparea funcțiilor tehni- 
co-economlce, de specialitate și admi
nistrative (anexa 2). La poziția 21 se 
precizează numărul minim al anilor 
de vechime în specialitate pentru ocu
parea funcției de șef atelier (de la 
2 la 5 ani în funcție de gradul wi

ll



tății). Din scrisoarea dv. rezultă că la 
data emiterii Deciziei nr. 438/1981, 
cînd ați fost delegat să îndepliniți 
funcția de șef atelier, nu îndeplineați 
condițiile de vechime necesare. Dat 
fiind însă faptul că ați. răspuns efec
tiv de realizarea tuturor sarcinilor ce 
au decurs din funcția în care ați fost 
delegat, conform art, 67 alin. 2 din 
Codul muncii, aveți dreptul la retri
buția prevăzută pentru funcția în 
care ați fost delegat. Conform art. 176 
din Codul muncii vă puteți adresa 
Comisiei de judecată din unitate, soli- 
citînd diferența de retribuție- în car
tea de muncă trebuie să se opereze 
decizia de delegare susmenționtă.

© CONSTANTIN ȘTEFAN, Ploiești 
— în exemplul dat de dv. perioada 
efectuării serviciului militar — ante
rior aplicării Codului muncii (1 mar
tie 1973) — nu se include în vechimea 
neîntreruptă în această unitate. Po
trivit Legii în vigoare (14/1972) con
tractul de muncă al persoanei care 
pleacă din unitate pentru a satisface 
serviciul militar nu se desface, ci se 
suspendă. Dacă după terminarea ser
viciului militar celui lit cauză nu i 
s-a desfăcut contractul de muncă după 
trecerea celor 16 zile, contractul de 
muncă rămâne în vigoare. Pentru cei 
cărora li s-au desfăcut contractele de 
muncă înainte de aplicarea Legii nr. 
14/1980, recunoașterea vechimi neîn
trerupte în muncă și în aceeași uni
tatea este condiționată de reîncadra
rea în termen de 90 de zile de la 
terminarea stagiului militar (art. 9 
din Legea nr. 1/1971).

© FILATURA DE LÎNA PIEPTĂ
NATA, Focșani — în perioada cît ac
ționează Decretul nr. 367/1980 nu este 
posibilă transformarea postului de 
planificator principal în aconomist, 
pentru a fi posibilă promovarea ab
solventului învățămîntului superior e- 
conomic — cursuri fără frecvență

© GHEORGHE BĂDULESCU, Bucu
rești — Comentariul publicat în lu
crarea „Legislația muncii de la A la 
Z“ pot. 236 (pag. 268) trebuie înțeles 
că se referă la transfer în interesul 
serviciului, astfel că trebuie citit- după 

, cum urmează : „în cazul cînd și soția 
(soțul) a fost tnansferat(ă) în interesul 
serviciului cel în cauză are dreptul 
numai la indemnizația egală cu câști
gul său mediu pe o lună, fără a mai 
putea pretinde și cota de o pătrime 
Ca membru al familiei". Această re
stricție este pe deplin justificată de
oarece se presupune că în această si
tuație soția (soțul) beneficiază la rîn
dul lor, pe baza art. 75 din Legea 
nr. 57/1974, de o indemnizație egală 
cu întreaga sa retribuție medie lu
nară

• GHEORGHE IANCU, Bucureștii
— în situația relatată de dv, — in
validitate survenită după desfacerea 
contractului de mncă — cererea de 
pensionare, împreună cu actele nece
sare, se face și se depune de către 
persoana în cauză direct la Oficiul de 
pensii teritorial. Potrivit art- 23 din 
Legea nr. 3/1977 pot beneficia de pen
sie de invaliditate de gradul I sau II, 
după ca<z, numai persoanele care și-au 
pierdut total sau în cea mai mare 
parte capacitatea de muncă din cauza 
unei boii contractate în timpul în 
care erau încadrate în muncă

• LIVIU BUCUR, Vînju Mare — 
în timpul vacanței de vară (15 iulie
— 15 septembrie ax:.) aveți dreptul la 
alocația de stat pentru fiul dv. nu
mai în luna august, deoarece în lunile 
iulie și septembrie el beneficiază — 
parțial — de întreținerea din partea 
școlii.

O AGLAIA BĂLAN, Reșița — Ați 
ocupat pînă la absolvirea cu examen 
de diplomă a cursurilor fără frecven
ță ale facultății de drept funcția de 
șef birou personal. încadrarea dv. ca 
inspector învățământ cu studii supe
rioare se consideră o promovare într-o 
funcție superioară șl aveți dreptul, în 
conformitate cu art. 33 din Legea nr. 
57/1974, la o clasă de retribuire în 
plus. Nefitod încadrată în aceeași 
funcție saiu înitr-o funcție echivalentă, 
nu sînt aplicabile prevederile art 33 
pct 7 din legea sus menționată.

© PAVEL PETCU, Reșița — Potri
vit soluției recent adoptate, persoa
nele care au urmat cursuri de dacti- 
lografiie organizate pe Ungă casele de 
cultură, cluburi, etc. pot ocupa func
ția de dactilograf numai dacă au ab
solvit învățămîntul mediu de cultură 
generală Termenul de unitate folosit 
în anexele Legii nr. 57/1974 este si
nonim cu cel de întreprindere, însă 
are un caracter mai larg, întrucît se 
poate referi și la instituții. După apa
riția Legii nr. 12/1971 (nu a legii nr. 
57/1974, care nu reglementează condi
țiile de ocupare a funcțiilor), posturile 
pentru care este prevăzută cerința 
studiilor economice superioare pot fi 
ocupate — în continuare — numai cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 
12/1971, art. 68. Pentru problema re
feritoare la retribuția personalului 
funcțional din unitățile de cercetare 
științifică, vă rugăm să citiți răspun
sul adresat tovarășului Avramescu din 
Buzău.

© JEAN AVRAMESCU, Buzău — 
Personalul de cercetare științifică este 
retribuit potrivit tabelei de la cap. 
VII al anexei IV la Legea nr. 51/19T4 
(cercetare științifică și proiectare). 
Personalul funcțional al lnatitutedor 

de cercetare este retribuit conform 
retribuțiilor prevăzute la unitățile cu 
gradele 8, 4 și 5 din grupa a V-a de 
ramuri, corespunzător gradelor de or
ganizare mari, mijlocii și mici ale in
stitutelor respective. Pentru personalul 
centrelor de cercetare retribuția este 
mai mică cu două clase.

© DUMITRU TIRIPAN, Șantierul
T.C. Carpați, Neptun — Dreptul la ă- 
locația de stat pentru copii se acordă 
în luna în care personalul este deta
șat de către unitatea care face lichi
darea (în speță unitatea la care per
sonalul face detașarea). La înapoie
rea din detașare, personalul primește 
dreptul de alocație de la unitatea de 

■la care a fost detașat, chiar dacă 
încetarea detașării se face către sfâr
șitul lunii, respectiv de la unitatea 
unde este încadrat permanent. în am
bele cazuri unitățile au obligația să 
comunice una alteia situația absențe
lor nemotivate, a învoirilor etc. de la 
începutul anului pînă la data detașă
rii, precum și datele privind sumele 
acordate drept alocație. In perioada 
detașării, dacă retribuția tarifară de 
încadrare este mai mare, alocația se 
recalculează și se stabilește în mod 
corespunzător. în ce privește anul ca
lendaristic prevăzut de art. 12 din De
cretul nr. 246/1977, vă rugăm să citiți 
răspunsul comunicat tovarășului Io- 
nescu din Oraiova,

© VASILE IONESCU, Craiova — 
Art. 12 din Decretul nr. 246/1977 pri
vind alocația de stat pentru copii se 
referă în mod expres la „începutul 
anului calendaristic". în consecință 
'persoana care a fost încadrată în 
muncă în luna aprilie 1981 și care a 
avut pînă la sfîrșitul anului 19811 opt 
zile de învoire, are dreptul la alocația 
de stat pentru copii în luna martie 
1982, deși a beneficiat în anul 1982, 
pînă în luna martie, de alte cinci zile 
de învoire. Anul calendaristic se so
cotește deci — și în acest caz — în
tre 1 ianuarie și 31 decembrie.

© ÎNTREPRINDEREA DE STAT 
„AVICOLA", Sf. Gheorghe — înca
drarea muncitorilor calificați ca fo- 
chiști în una din categoriile tarifare 
se face pe baza prevederilor I.T'C. 
51—01, 51—02 și 51—03 — după caz 
(la ceptrale electrice, pentru abur in
dustrial și pentru încălziri centrale).' 
I.T.C. 51—01 este utilizat exclusiv la 
centrale electrice. Fochiștli de la ce
lelalte două tipuri de centrale nu pot 
fi promovați decît pînă la categoria 
a V-a.

• VOICU TOMEL TIT, Sibiu — 
Pentru a vă putea preciza funcțiile 
Pe care le puteți ocupa în activitatea 
civilă, vă rugăm să ne trimiteți o co
pie simplă (nu legalizată) după diplo
ma de absolvire a școlii militare d« 
ofițeri activi.



• MIHAHL GUINEA și ION DU
MITRESCU*  Constanța — Fiind înca
drați cu contract de muncă pe durată 
nedeterminată, retribuți cu cotă pro
centuală, aveți aceleași drepturi și o- 
bliigații cu restul personalului din u- 
nitarte retribuit cu retribuții tarifare 
lunare. Caracterul contractului dv. de 
muncă rezultă din încadrarea ce vl 
s-a făcut, precum și din restul drep
turilor ce vi s-au recunoscut: vechi
mea în muncă, concediul legal de o- 
dihnă, asigurările sociale, alocația de 
stat pentru copii etc. Sînteți deci în
dreptățiți și la majorarea retribuției 
la care vă referiți.

• PARASCHIVA POPA, Brăduleț, 
Argeș — îq ipoteza în care în car
netul dv. de muncă se află înregis
trată mențiunea că ați fost încadrată 
în anii 1950—1951 la unitatea școlară 
din comună,' fără să fie trecută și re
tribuția lunară, vechimea în muncă 
se la în considerare la stabilirea drep
tului la pensie. Dacă este trecută 
funcția avută, retribuția luată în con
siderare este retribuția lunară minimă 
a funcției menționate. Dacă nu este 
trecută funcția, se ia în considerare 
retribuția lunară minimă pe economie, 
din perioada respectivă. Nu este vina 
dv. dacă nu se găsesc statele de plată 
a retribuțiilor. Dacă Oficiul județean 
de pensii nu ia în considerare vechi
mea înregistrată în Carnetul de mun
că, adresați-vă Comisiei Centrale de 
pensii din Ministerul Muncii, al aiu
rind și o copie simplă după înregis
trările din Carnetul de muncă (copia 
Carnetului de muncă .nu trebuie le
galizată).

• RODICA POPA, Sibiu — în a- 
plicarea Legii nr. 12/1971 ocuparea u- 
nei funcții de conducere sau de exe
cuție se poate face numai, cu respec
tarea condițiilor de studii și stagiu 
Dacă ați fost totuși delegată să înde
pliniți funcția de contabil șef avînd 
îndatoririle și răspunderile corespunză- 
toate, sînteți îndreptățită să benefi- 
ciați de prevederile art 74 din Legea 
nr. 57/1974 privind diferența de retri
buție. Suma nu este imputabilă con
ducerii unității deoarece veți dovedi 
că ați prestat efectiv munca de con
tabil șef.

• ION LIȚA, Roșiori de Vede — 
Acordarea sau neacordarea săptămînii 
reduse de lucru nu este lăsată la a-

pnecierea unității. Refuzul de a acorda 
acest drept trebuie să fie temeinic 
justificat.

• SILVIA MORARU. Galați — De
contul efectuat de unitatea dv. a fost 
corect întocmit.

• GH. D EH BAN, Oradea — Prin 
Instrucțiunile nr. 7265 din 2 septem
brie a.c. Ministerul Finanțelor și Mi
nisterul Educației și învățămîntului 
au reglementat problemele referitoare 
la încheierea convențiilor între între
prinderea care ere în subordine gră
diniță de capii și celelaite unități e- 
comornice. în nr. 44, la această rubri
că, am publicat un răspuns amplu în 
legătură cu această problemă.

• ÎNTREPRINDEREA DE STOFA 
TRICOTATA ȘI CONFEbȚII, Iași ; 
CENTRALA INDUSTRIALA SIDE
RURGICA, Galați ; ÎNTREPRINDE
REA DE VALORIFICAREA CEREA
LELOR ȘI PLANTELOR TEHNICE, 
Suceava; ÎNTREPRINDEREA DE 
TRICOTAJE „BUCOVINA", Rădăuți ; 
COMITETUL JUDEȚEAN U.T.C., Sla
tina; I.T5.A.LA., Zalău; C.C.S.I.T.U.C.D., 
Brăila; ÎNTREPRINDEREA JUDE
ȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI, 
Focșani ; ÎNTREPRINDEREA DE IN
DUSTRIALIZARE A CĂRNII, Brăila; 
LAURENȚIU LUCACIU, Deva — A- 
bonații la revista noastră pot solicita 
și lucrarea „Legislația întreprinderii 
de la A la Z“, Cositul unui exemplar 
este de 40 lei.

I
 ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE TERASIERE, IM-

) BUNATAȚIRI FUNCIARE, PROIECTARE ȘI EXE
CUȚIE CONSTRUCȚII — BUZĂU
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oferă

următoarele materiale disponibile
— țeavă conducă metalică din oțel 0 530X7,8” 

2800 ml
— țeavă conductă metalică din oțel 0 340X10,12” 

1100 ml
— țeavă conductă metalică din oțel 0 245X8,12” 

450 ml
— țeavă conductă metalică din oțel 0 609X7”

130 ml
Livrarea fără repartiție, pe bază de comandă fermă.

• GRUPUL DE ȘANTIERE, Pitești 
— Suma menționată de dv. reprezintă 
costul uniui exemplar din lucrarea 
respectivă. în documentele de plată 
treceți și adresa unității. '

• ASOCIAȚIA DE LOCATARI NIL 
3, Călimănești — Lucrarea privind 
administrarea imobilelor a fost distri
buită prin unitățile de difuzare a pre-i 
sei. Numai la aceste unități o maS 
puteți găsi.

• ÎNTREPRINDEREA DE TRAN9-’
PORT LOCAL, Piatra Neamț — Abo- 
ntadu-vă la revista noastră și pe anul 
viitor veți avea posibilitatea să cu
noașteți ce lucrări vom edita' și să le 
comandați în funcție de nevoi. Este 
bine să le achitați anticipat. i

IMPORTANT!

Una din greutățile întîmpinate de 
către serviciile de contabilitate și di
fuzare din cadrul I.S.I.A.P. în legă
tură cu întocmirea corectă a tabele
lor cu abonații la revista noastră este 
legată de înscrierea cu inițiale a de
numirii întreprinderilor. Ce înseamnă, 
de pildă, inițialele CCSITUCD Brăila? 
Pentru evitarea întîrzierilor în distri
buirea revistei rugăm pe toți cei care 
ni se adresează să înscrie complet pe 
documentele de plată denumirea și a- 
dresa întreprinderii precum și ce re
prezintă sumele virate.


