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DREPTURILE ACORDATE LA LOCUL DE MUNCĂ 
DIN FONDUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

A. CE SÎNT ASIGURĂRILE SOCIALE

■ Asigurările sociale cuprind un sistem de măsuri pri
vitoare la acordarea de indemnizații materiale, pensii și 
alte acțiuni cu caracter social oamenilor muncii, precum 
și membrilor familiilor acestora, în perioada în care se 
găsesc în incapacitate temporară sau permanentă de 
muncă, ori în alte cazuri prevăzute de lege.

■ Dreptul la indemnizații și pensii constituie unul din 
drepturile garantate prin Constituția Republicii Socialiste 
România, în care se prevede că :

„Cetățenii Republicii Socialiste România au dreptul la 
asigurarea materială de bătrînețe, boală sau incapacitate 
de muncă. Dreptul la asigurare materială se realizează 
pentru muncitori și funcționari prin pensii și indem
nizații de boală, acordate în sistemul Asigurărilor sociale 
de stat, iar pentru membrii organizațiilor cooperatiste 
sau alte organizații obștești, prin formele de asigurare 
organizate de acestea. Statul asigură asistența medicală 
gratuită prin instituțiile sale sanitare.

Concediul de maternitate plătit este garantat".
■ Codul Muncii stabilește principiile de bază ale Asi

gurărilor sociale de stat, precum și drepturile care se 
cuvin persoanelor încadrate în muncă.

■ Sistemul Asigurărilor sociale din Republica Socialistă 
România se dezvoltă în permanență pe baza creșterii con
tinue a puterii economice a țării și contribuie la ridi
carea permanentă a nivelului de trai al oamenilor mun
cii din țara noastră.

■ Asigurările sociale de stat constituie o pîrghie im
portantă în dezvoltarea economiei și contribuie la men
ținerea forței de muncă în activitate sau la recupera
rea acesteia.

■ In cadrul altor sectoare cu sisteme proprii de asi
gurări sociale, membrii lor beneficiază de drepturi pe 
baza reglementărilor specifice, avînd în vedere princi
piile din legislația asigurărilor sociale de stat, cum sînt 
cei din cadrul UCECOM, M.A.N., Ministerul de Interne, 
avocați, uniunile de creatoH etc.

B. PERSOANELE CARE BENEFICIAZĂ 
DE INDEMNIZAȚII ÎN CADRUL ASIGURĂRILOR 

SOCIALE DE STAT

■ persoanele care lucrează cu contracte de muncă la 
unitățile socialiste de stat, organizațiile cooperatiste, alte 
organizații obștești sau la alte persoane juridice și fizice;

■ persoanele trimise să lucreze în străinătate, că
rora li se menține contractul de muncă ;

■ personalul casnic încadrat cu contract de muncă;
■ pensionarii de asigurări sociale ;
■ membrii de familie ai celor de mai sus în condi

țiile legii ;
■ alte persoane prevăzute de lege, pentru care se 

plătește contribuție de asigurări sociale.

C. CONDIȚIILE NECESARE PENTRU A BENEFICIA 
DE INDEMNIZAȚII IN CADRUL ASIGURĂRILOR 

SOCIALE DE STAT

■ Persoana în cauză trebuie să aibă contract de muncă 
încheiat cu unitatea unde lucrează, în condițiile Codu
lui muncii, pe durată nedeterminată sau determinată.

■ Persoanele cu contracte de muncă pe durată deter
minată (temporari sau sezonieri), cînd înlocuiesc titu
larul unui post care lipsește temporar de la serviciu șl 
căruia unitatea este obligată să-i păstreze postul, sau cei 
care prestează munci cu caracter sezonier, precum și 
alte activități cu caracter temporar, trebuie să aibă la 
data incapacității temporare de muncă o vechime în 
muncă de cel puțin 4 luni în ultimele 12 luni sau de 
10 luni in ultimii 2 ani premergători concediului medi
cal. In cazul accidentelor de muncă șl al îmbolnăvirilor 
profesionale nu este necesară o asemenea vechime în 
muncă.

■ Beneficiarii să prezinte documente pe baza cărora 
se acordă indemnizațiile și ajutoarele în cadrul Asigu
rărilor sociale de stat (certificate de concediu medical, 
facturi sau chitanțe cu costul protezelor, certificate de 
deces, acte de stare civilă etc.).

■ Cînd incapacitatea temporară de muncă intervine în 
timpul concediului de odihnă sau a concediului fără 
plată, indemnizațiile se acordă numai dacă cel în cauză
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este internat într-o unitate medico-sanitară sau dacă or
ganul medical i-a acordat un concediu mai mare de 7 
zile. In aceste condiții se acordă și mamei indemnizații 
pentru îngrijirea copilului bolnav.

D. CATEGORIILE INDEMNIZAȚIILOR
CARE SE ACORDĂ DIN FONDUL ASIGURĂRILOR 

SOCIALE DE STAT

1. Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă 
în caz de :

a) boli obișnuite ;
b) accidente de muncă ;
c) accidente în afară de muncă ;
d) boli profesionale.

2. Indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refa
cerea și întărirea sănătății în caz de :

aj program redus de lucru ;
b) tratament balneoclimatic ;
c) carantină ;
d) procurare sau confecționare de proteze (chirurgi

cale, dentare, oculare și auditive, centuri abdo
minale, aparate ortopedice) ;

e) schimbarea locului de muncă.
3. Indemnizații pentru maternitate pe timpul :

a) concediului prenatal și postnatal ;
b) concediului pentru îngrijirea copilului bolnav.

4. Ajutoare in caz de deces :
a) al persoanei încadrate în muncă ;
b) al membrilor de familie.

5. Alte prestații :
— masă caldă și ceai cald.

1. Indemnizațiile pentru incapacitate temporară 
de muncă

a) Boli obișnuite

■ Persoanele încadrate cu Contract de muncă pe du
rată nedeterminată (permanent) primesc concediu medi
cal și au dreptul la indemnizații pentru incapacitate tem
porară de muncă din prima zi și pînă la însănătoșire sau 
pensionare.

■ De aceste indemnizații beneficiază și persoanele care 
se îmbolnăvesc în perioada de probă în vederea înca
drării în muncă.

■ Pensionarii de invaliditate gr. III (indiferent din ce 
sector primesc pensia) pe perioada incapacității tempo
rare de muncă beneficiază de indemnizații în aceleași 
condiții ca și celălalt personal.

■ Pensionarii pentru vechime și limită de vîrstă, în
cadrați în muncă, în perioada incapacității temporare de 
muncă primesc pensia în întregime în loc de indemni
zație.

■ Persoanele încadrate cu contract de muncă în alte 
sectoare de activitate (cooperație meșteșugărească, orga
nizații obștești etc.) beneficiază de aceleași drepturi ca 
și cele încadrate în unitățile socialiste de stat.

■ Personalul încadrat in muncă cu contracte de muncă 
pe durată nedeterminată ale căror contracte au fost 
desfăcute pentru motive care nu le sînt imputabile și se 
mehține vechimea neîntreruptă în muncă, beneficiază de 
indemnizații în cazul cînd la data desfacerii contractu
lui de muncă se găseau în incapacitate saU dacă această 
incapacitate s-a ivit în interval de 90 de zile de la data 
desfacerii contractului de muncă.

■ De aceleași drepturi beneficiază și tinerii încadrați 
în muncă, care se îmbolnăvesc în termen de 5 zile îna
inte de încorporare, sau în 15 zile de la data lăsării la 
vatră.

■ Personalul casnic angajat cu contract de muncă la 
persoane fizice din orașele de reședință primesc indem
nizațiile și ajutoarele din fondul asigurărilor sociale prin 

direcțiile pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale 
județene și municipiul București, iar din celelalte loca
lități prin consiliile populare locale.

b) Accidente de muncă
■ Protecția muncii face parte integrantă din procesul 

muncii și are ca scop asigurarea celor mai bune coh- 
diții de muncă, prevenirea accidentelor de muncă și a 
îmbolnăvirilor profesionale.

■ Prin accident de muncă se înțelege vătămarea vio
lentă a organismului, precum și intoxicațiile acute pro
fesionale care se produc în timpul procesului de muncă 
sau în îndeplinirea sarcinilor de serviciu și care pro
voacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin o 
zi, invaliditate, ori deces.

Se consideră, de asemenea, accident de muncă:
■ accidentul suferit de personalul muncitor în timpul 

deplasării de la sediul unității la locul de muncă sau, 
de la un loc de muncă la altul, în interese legate de 
serviciu șl în timpul programului de lucru indiferent 
de mijlocul de transport utilizat.

■ accidentul suferit în timpul deplasării de la uni
tatea la care este încadrată persoana respectivă la altă 
unitate, inclusiv deplasarea în alte localități, în înde
plinirea unei sarcini de serviciu, în baza dispozițiilor 
date de conducere sau a ordinelor de deplasare, indife
rent de mijlocul de transport utilizat, inclusiv cel per
sonal.

In ambele cazuri, deplasarea trebuie să se facă fără 
abateri de la traseul posibil de urmat și să se înca
dreze în timpul util efectuării deplasării.

■ accidentul suferit de elevi, studenți sau ucenici în 
timpul îndeplinirii practicii profesionale în organizațiile 
productive, se consideră accident de muncă;

■ se mai consideră accident de muncă și accidentul 
suferit ca urmare a îndeplinirii sarcinilor de stat sau 
obștești în timpul și din Cauza îndeplinirii acestora, date 
de organele de stat sau organizațiile obștești, persona
lului sau membrilor acestora (participare la activități 
cultural-sportive, muncă patriotică etc.).

c) Accidente în afară de muncă sînt cele care nu se 
încadrează în cele de mai sus și sînt asimilate cu, boala 
obișnuită.

d) Bolile profesionale sînt .afecțiuni produse ca urmare 
a exercitării unei meserii sau a unei profesiuni cauzate 
de factori nocivi fizici, .chimici sau biologici caracteris
tici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea di
feritelor organe sau sisteme ale organismului în timpul 
procesului de muncă.

Bolile profesionale se stabilesc prin acte normative și 
se declară de către unitățile sanitare competente

2. Indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
refacerea și întărirea sănătății

Prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea și întărirea sănă
tății se realizează prin :

a) program redus de lucru ;
b) diferența între concediul legal de odihnă și timpul 

petrecut în stațiunile balneoclimatice ;
c) carantina ;
d) proteze ;
e) schimbarea locului de muncă
a) Programul redus de lucru
■ tn scopul protejării persoanelor cu contract de muncă 

pe durată nederminată predispuse la îmbolnăvire sau 
pentru a crea condiții corespunzătoare recuperării celor 
aflați în perioada de convalescență li se acordă indem
nizații în cadrul asigurărilor sociale de stat.

b) Diferența între concediul legal de odihnă și timpul 
petrecut în stațiunile balneoclimatice

M Personalul cu contract de muncă pe durată nede
terminată (permanenți) care merg la tratament medical 
în stațiuni balneoclimatice și perioada tratamentului 



este mai mare decît concediul legal de odihnă, benefi
ciază de concediu medical pentru zilele care depășesc 
acest concediu de odihnă plus 2—3 zile pentru transport 
și acomodare după întoarcerea din stațiune.

■ Organele medicale competente pot trimite bolnavii 
Ia tratament medical în stațiunile balneoclimaterice și în 
timpul în care se găsesc în incapacitate temporară de 
muncă. în afara concediului legal de odihnă.

■ Medicul care a recomandat trimiterea la tratament 
medical eliberează certificat medical pe baza biletului de 
plecare din stațiune și precizarea numărului zilelor de 
concediu de odihnă, făcută de către unitatea unde lu
crează persoana în cauză.

■ Persoanelor care înainte de a pleca în stațiune au 
efectuat o parte din concediul legal de odihnă nu li 
se pot cuprinde aceste zile în certificatul medical.

Cunoașteți stațiunile balneoclimaterice și afecțiunile care 
se pot trata în acestea ?

■ Afecțiunile aparatului locomotor se pot trata In ur
mătoarele stațiuni : Amara, Bazna, Slănic Prahova, Ca- 
lacea, Bălțătești, Vîlcele, Ocnele Mari, Săcelu Gorj, Geoa- 
giu, Vața de Jos, Moneasa, Pucioasa, Sovata, Govora, Olă
nești, Ocna Sibiului, Techirghiol, Mangalia, Herculane, 
Călimănești, Felix.

■ Afecțiunile sistemului nervos periferic se tratează 
la: Bazna, Călimănești, Govora, Ocna Sibiului, Olănești, 
Sovata, Techirghiol, Herculane, Vîlcele, Vața de' Jos, 1 
Mai, Felix, Moneasa, Covasna, Calacea, Ținea, Ocnele 
Mari, Pucioasa, Slănic Prahova, Vatra Dornei.

■ Afecțiunile aparatului digestiv și ale glandelor anexe 
se tratează la : Călimănești, Căciulata, Olănești, Slănic 
Moldova, Sîngeorz-Băi, Ținea, Tușnad. Sinaia, Covasna, 
Geoagiu, Lipova, Săcelu Gorj, Vîlcele, Borsec, Malnaș-Băi.

■ Afecțiunile aparatului cardiovascular se tratează la : 
Buziaș, Borsec, Tușnad, Covasna, Lipova. Vîlcele, Vatra 
Dornei.

■ Afecțiunile de nutriție se tratează la : Borsec, Căli
mănești, Olănești, Tușnad, Sîngeorz-Băi, Slănic Moldova, 
Covasna, Ținea, Bălțătești, Săcelu Gorj.

■ Afecțiunile rinichilor și căilor urinare se tratează la: 
Vîlcele, Tin.ca, Buziaș, Săcelu Gorj, Covasna, Căciulata, 
Călimănești, Olănești, Herculane.

II Afecțiunile ginecologice cronice se tratează la : Amara, 
Sovata, Moneasa, Calacea, Ocnele Mari, Săcelu Gorj, Vața 
de Jos, Ținea, Pucioasa, Bazna, Bălțătești, Ocna Sibiului, 
Slănic Prahova, Techirghiol.

■ Afecțiunile aparatului respirator și O.R.L. se tra
tează la : Căciulata, Olănești, Slănic Moldova, Govora, 
Herculane, Sovata, Eforie Nord, Eforie Sud, Mangalia.

■ Afecțiunile profesionale se tratează la : Căciulata, 
Sinaia, Pucioasa, Olănești, Cărbunari, Călimănești.

■ Afecțiunile endocrine se tratează la : Borsec, Stîna 
din Vale, Vîlcele, 1 Mai, Felix.

W Afecțiunile dermatologice se tratează la : Călimă
nești, Pucioasa, Olănești, Techirghiol, Mangalia, Vatra 
Dornei, Herculane, 1 Mai, Felix-Băi, Eforie.

n Afecțiunile sîngelui și organelor hematopoetice se 
tratează la : Buziaș, Vatra Dornei, Tușnad. Vîlcele, Li
pova, Covasna.

B Personalul încadrat în muncă și membrii de fami
lie ai acestuia, primesc bilete pentru tratament medical 
și odihnă prin unitatea unde lucrează.

■ Pensionarii și membrii de familie ai acestora, pri
mesc bilete pentru tratament medical prin direcțiile de 
muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului 
București.

■ La solicitarea biletelor de tratament medical pensio
narii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii 
I.O.V.R., membrii de familie ai acestora, precum și în
soțitorii pensionarilor de invaliditate, trebuie să prezinte: 

cerere, recomandarea medicului de specialitate, și talonul 
de pensie.

c) Carantina
■ Pentru prevenirea răspîndirii unor boli contagioase, 

persoanele care nu sînt in incapacitate temporară de 
muncă (indiferent de durata contractului de muncă), care 
au fost in contact direct cu astfel de bolnavi și cărora 
li se interzice de către organele medicale competente 
să meargă la serviciu, li se acordă prin asigurările so
ciale de stat indemnizații pentru carantină.

d) Proteze
■ Prin proteze se înțelege un obiect care înlocuiește 

sau completează o parte a organismului pentru a-i 'reda 
capacitatea de funcționare, precum și dispozitivele de 
prindere a acestora stabilite de Ministerul Sănătății.

■ Se acordă indemnizații din fondul asigurărilor so
ciale de stat pentru : procurarea sau confecționarea pro
tezelor personalului cu contracte de muncă pe durată 
nedeterminată.

■ Confecționarea protezelor se execută prin întreprin
derea de produse ortopedice și protezare din București, 
str. Negustori nr. 6—8, Sector HI și secțiile sale din țară 
(Iași, Bacău, Cluj-Napoca, Oradea, Timișoara, Tg. Mureș, 
Craiova, Eforie Nord, Galați).

e) Schimbarea locului de muncă
■ Persoanelor care au suferit accidente de muncă, au 

contractat o boală profesională sau, care din motive de 
sănătate nu mai pot lucra în condițiile de la locurile 
de muncă avute anterior, conducerile unităților socialiste 
sînt obligate să le repartizeze locuri de muncă mai 
ușoare, corespunzătoare capacității lor de muncă.

B în cazul cînd unitatea nu poate asigura muncitorilor 
și maiștrilor din grupele I și II de muncă retribuția în 
procentele prevăzute la art. 29 din Legea nr. 3/1977, li se com
pletează diferența din fondul asigurărilor sociale. Per
soanele în cauză sînt revizuite prin comisiile medicale 
de expertiză și recuperare a capacității de muncă la in
tervale de 6 luni.

B Propunerea pentru schimbarea locului de muncă se 
poate face de către :

• spitalul teritorial, prin medicii de specialitate care 
au în supraveghere medicală persoana în cauză;

• comisia de expertiză medicală și recuperare a ca
pacității de muncă, în cazurile în care nu este de acord 
cu prelungirea concediului medical sau încadrarea în 
grad de invaliditate ;

• medicul de întreprindere.
B Propunerea are la bază evidențele medicale exis

tente la unitatea sanitară, întocmindu-se un formular tip 
în 2 exemplare, din care unul se trimite unității în care 
lucrează persoana respectivă, iar al doilea rămîne la 
unitatea sanitară care a făcut propunerea.

■ Schimbarea locului de muncă se face de către uni
tate cu sprijinul comisiei pentru probleme sociale și cu 
avizul medicului de întreprindere.

■ In cazul cînd persoana în cauză are dreptul la dife
rența de retribuție din fondul asigurărilor sociale, potri
vit art.29 din Legea nr. 3/1977, propunerile de schimbarea lo
cului de muncă se comunică de către unitate cabinetu
lui de expertiză medicală și recuperare a capacității de 
muncă de care aparține unitatea pentru a stabili ter
menul de revizuire medicală a persoanei respective.

■ Este important de reținut că începînd cu data de 
1 martie 1973, potrivit art., 147 din Codul muncii, în ca
zul cînd medicul recomandă schimbarea locului de muncă 
pe o perioadă de cel mult 90 zile, cel în cauză bene
ficiază în continuare de retribuția avută anterior. Ca 
atare, de la această dată nu se mai acordă din fondul 
asigurărilor sociale diferența prevăzută la art. 9 din Hot. 
C.M. și C.C.U.G.S.R. nr. 880/1985.



3. Indemnizațiile pentru maternitate
a) Concediul prenatal și postnatal
■ Beneficiază de indemnizație femeile :

• cu contracte de muncă pe durată nedeterminată ;
• cu contracte de muncă -pe durată determinată 

(temporare sau sezoniere).
■ Femeile încadrate cu contracte de muncă pe durată 

nedeterminată beneficiază de indemnizații pentru conce
diul prenatal și postnatal și în cazul cînd încetează ac
tivitatea din motive ce nu le sînt imputabile, dacă naș
terea se produce în termen de 9 luni de la desfacerea 
contractului de muncă.

■ Femeile încadrate cu contracte de muncă pe durată 
determinată (temporare sau sezoniere) beneficiază de in
demnizații indiferent de vechimea în muncă și atunci 
cînd în perioada concediului durata contractului de muncă 
ajunge la termen.

■ De concediu prenatal și postnatal mai pot beneficia 
femeile care au încetat activitatea pentru creșterea și în
grijirea copilului pînă la vîrsta de 7 ani, potrivit art. 
129 sau 135 din Codul muncii, și art. 9 alin. 2 din Legea 
nr. 1/1970, cu condiția ca nașterea să se producă în ter
men de 9 luni de la încetarea activității.

b) Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav
B Femeile cu contract de muncă pe durată nedeter

minată care au copii bolnavi în vîrstă de pînă la 3 ani 
beneficiază de concediu pentru îngrijirea lor, care nu se 
include în concediul de odihnă.

B Femeile încadrate cu contracte de muncă pe durată 
determinată au dreptul la concediu pentru îngrijirea co
pilului bolnav numai dacă au vechimea în muncă cerută, 
cînd mama ar fi în incapacitate temporară de muncă.

4. Ajutoare în caz de deces se acordâ :
B persoanelor încadrate cu contract de muncă în ca

zul cînd decedează un membru de familie aflat în în
treținerea lor ;

B membrilor de familie cînd decedează persoana înca
drată cu contract de muncă ;

B altor persoane din afara familiei care au suportat 
cheltuielile ocazionate de decesul persoanei încadrate cu 
contract de muncă ;

■ militarilor în termen cînd decedează un membru de 
familie, care la data încorporării se găseau în întreți
nerea lor,

B Condițiile de acordare a ajutoarelor :
• solicitantul să facă dovada că soția (soțul), copiii, 

părinții și bunicii săi sau ai soției, fac parte din mem
brii familiei ;

• părinții și bunicii solicitantului sau ai soției să fi 
fost în întreținerea lor și să nu fi avut venituri lunare 
mai mari de 500 lei ;
• copiii decedați să nu aibă mai mult de 18 ani, cu 

excepția celor care au urmat o școală (inclusiv învăță- 
mîntul superior pînă la terminarea acestuia) sau sînt 
incapabili de- muncă, indiferent de vîrstă, dacă incapa
citatea a survenit pînă la vîrsta de 18 ani, sau înainte 
de terminarea școlii, în care timp se aflau în întreține
rea părinților •
• copilul să fi rezultat din căsătorie, din afara că

sătoriei, să fi fost înfiat, sau luat pentru creștere în 
condițiile prevăzute de Codul familiei ;
• părinții persoanei încadrate în muncă sau ai soției 

să fie cei firești, sau cei care i-au înfiat ;
• persoana încadrată în muncă să fi decedat în timp 

ce avea această calitate, cu excepțiile prevăzute de lege ;
• în cazul persoanelor cu contracte de muncă pe du

rată determinată, se acordă ajutorul pentru deces, nu
mai dacă îndeplinesc condițiile de vechime în muncă, 
cerute atunci cînd sînt în incapacitate temporară de 
muncă ;

• dacă persoanele încadrat? cu contract de muncă pe 
durată determinată (temporari sau sezonieri) decedează 
în urma unui accident de muncă, sau a unei boli pro
fesionale, ajutorul se acordă, fără a se cere îndeplinirea 
vreunei condiții de vechime în muncă.

5. Acordarea gratuită a unei mese sau de ceai cald
B Unele categorii de personal prevăzute de actele nor

mative, pe timpul cît lucrează în anumite locuri de 
muncă, la intrarea în schimb, beneficiază de o masă 
caldă sau alte categorii de ceai cald, pregătite prin canti
nele unităților; •

B contravaloarea alimentelor din care se pregătește 
masa caldă și ceaiul, se suportă din fondul asigurărilor 
sociale de stat, în limitele sumelor prevăzute de dis
pozițiile legale.

E. DURATA CONCEDIILOR MEDICALE PENTRU :

a) Incapacitatea temporară de muncă din cauză de boală 
obișnuită, boală profesională și accident de muncă

B Persoanele încadrate cu contracte de muncă pe du
rată nedeterminată (permanenți) primesc concediu medi
cal și au dreptul la indemnizații din fondul asigurărilor 
sociale de stat din prima zi a incapacității temporare de 
muncă și pînă la însănătoșire cu avizele de prelungire 
ale organelor medicale competente sau pensionare, dar 
nu mai mult de :

• 6 luni în interval de un an pentru boală obișnuită 
socotită de la prima zi de îmbolnăvire ;

• 12 luni în ultimii doi ani în caz de T.B.C. pul
monar :
• 18 luni în ultimii doi ani în caz de T.B.C. pulmo

nar operat șl T.B.C. osteoarticular ;
• 12—18 luni în ultimii doi ani pentru T.B.C. menin

geal, urogenital și peritonial ;
• 6—12 luni în ultimii doi ani pentru alte forme de 

T.B.C. ;
• pentru pensionarii de invaliditate gr. III, durata 

concediului medical se socotește de la îmbolnăvire, nu 
de la data pensionării. în cele 6 luni (180 zile) se includ 
și concediile medicale pe care le-au avut înainte de 
pensionare, în decurs de un an, socotite de la prima 
zi de îmbolnăvire.

B Persoanele încadrate cu contract de muncă pe du
rată determinată (temporari, sezonieri) primesc concediu 
medical pe o durată de cel mult 65 zile lucrătoare într-un 
an calendaristic.

■ Cînd incapacitatea a fost cauzată de un accident de 
muncă sau îmbolnăvire profesională, concediul medical 
se acordă pe toată durata incapacității, indiferent de ve
chimea în muncă sau durata contractului de muncă.

B în durata concediilor medicale de care a benefi
ciat o persoană în ultimele 12 luni, nu se cuprind con
cediile acordate pentru : T.B.C., prenatal și postnatal, în
grijirea copilului bolnav, carantină, program redus, și di
ferența pentru cură balneară.

■ Cînd medicii stabilesc că bolnavul prezintă simp- 
tome fle pierderea definitivă (totală sau parțială) a ca
pacității de muncă, indiferent dacă a avut sau nu în 
prealabil un concediu medical, fac propunere pentru 
pensionare, și-l trimit în fața comisiei medicale de ex
pertiză și recuperare a capacității de muncă.

■ în cazul cînd se constată că durata concediilor me
dicale pot depăși 6 luni (180 de zile) în interval de un 
an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire, se întocmesc 
formele de pensionare.

■ Dacă cabinetul de expertiză medicală și recuperare 
a capacității de muncă a dat aviz de pensionare, medicii 
care au făcut trimiterea vor elibera certificate de conce
diu medical în vederea întocmirii dosarului de pensio
nare.

■ în situații deosebite, comisia din cadrul Ministeru
lui Sănătății poate prelungi concediile medicale cu încă 
cel mult 3 luni, la propunerea organelor medicale com- 



petente, cînd se constată că bolnavul este recuperabil 
în acest interval de timp.

b) Program redus de lucru
■ Programul redus de lucru cu 1/4 din durata nor

mală, se acordă persoanelor cu contract de muncă pe 
dtirată nedeterminată, de conducerea unității la propu
nerea comisiei pentru probleme sociale pe baza reco
mandării medicului, pe o durată de cel mult 90 zile 
calendaristice într-un an calendaristic.

c) Durata concediului prenatal și postnatal
■ Femeile încadrate cu contract de muncă au dreptul 

la un concediu prenatal și postnatal pe o durată de 112 
zile calendaristice, din care 52 de zile înainte de naștere 
și 60 de zile după naștere.

■ Cînd nașterea se produce înainte de expirarea con
cediului prenatal, concediul postnatal se prelungește cu 
numărul zilelor de concediu prenatal neefectuat.

■ Atunci cînd copilul se naște mort, sau moare după 
naștere, durata concediului postnatal se reduce la 42 
zile.

• în cazul cînd moartea copilului survine după 42 de 
zile de la naștere, concediul postnatal încetează.

d) Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav* *1

a) Certificatele de concediu medical
■ Toți cetățenii au dreptul la asistență medicală, asi

gurată de către dispensarul medical, dispensarul poli
clinicii sau, după caz, spitalul cel mai apropiat în raza 
căruia se află domiciliul ori locul de muncă.

■ Certificatele de concediu medical sînt singurele acte 
legale care dovedesc incapacitatea temporară de muncă 
a persoanelor încadrate cu contract de muncă, în vede
rea acordării indemnizațiilor în cadrul asigurărilor so
ciale de stat și se eliberează de medicii din unitățile 
sanitare, stabilite de Ministerul Sănătății.

■ Certificatele medicale se completează și se eliberează 
potrivit normelor legale numai la data consultației me
dicale (sau adeverința în caz de urgență), persoanelor 
care fac dovada că sînt încadrate în muncă.

■ Certificatele de concediu medical se eliberează in 
caz de :

• incapacitate temporară de muncă determinată de 
boală obișnuită, boală profesională sau accident (de 
muncă, în afară de muncă) ;

• reducerea programului de lucru cu 1/4 din durata 
normală ;
• diferența între concediul legal de odihnă și durata 

tratamentului medical în stațiunile balneoclimaterice;
• carantină ;
• concediu prenatal și postnatal, concediu pentru în

grijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 3 ani.
■ Certificatele de concediu medical se completează și 

se eliberează de către medicii care au această compe
tență, pe duratele stabilite prin normele Ministerului Să
nătății.

■ La o dată ulterioară se pot elibera certificate de 
concediu medical, numai în cazurile prevăzute expres de 
dispozițiile legale (perioada spitalizării, concediul prena
tal și postnatal, aparat gipsat, îmbolnăviri în străină
tate etc.).

■ Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă 
pe toată durata internării într-o unitate sanitară, sau 
cel mult 14 zile ambulatoriu.

■ Pentru unele afecțiuni stabilite de Ministerul Sănă
tății, durata concediului medical este mai mare de 14 
zile.

F. ACTELE PE BAZA CĂRORA SE ACORDĂ 
INDEMNIZAȚIILE Șl AJUTOARELE DIN FONDUL 

ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

■ Nu se eliberează retroactiv certificate de concediu 
medical sau adeverințe de urgență decît cu cel mult 24 
de ore, cînd bolnavul nu este transportabil și medicul 
nu s-a putut deplasa la domiciliu.

■ în caz de pierdere a certificatului de concediu me
dical, medicii pot elibera duplicate la cererea unității 
unde Jucrează cel în cauză.

b) Dovada accidentelor de muncă și a bolilor profe
sionale

■ în cazul accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor 
profesionale se fac cercetări de către organele protecției 
muncii și organele sanitare competente care întocmesc do
cumentele prevăzute de actele normative în vigoare.

■ Accidentele de muncă se dovedesc cu procesele verbale 
tip în care se descriu împrejurările, cauzele, cine se face 
vinovat, măsurile luate, numărul zilelor de incapacitate, 
invaliditate ori deces etc.

■ Organul ajutător cu protecția muncii trebuie să ana
lizeze și să vizeze certificatele de concediu medical eli
berate pentru accident de muncă sau îmbolnăvire pro
fesională, înainte de calculul și plata indemnizației pe 
baza cercetării șl întocmirii formelor legale.

■ De asemenea, trebuie analizate și vizate certifica
tele de concediu medical în care medicii fac mențiuni de 
„accident" sau cînd din diagnostic ar rezulta un acci
dent în muncă necomunicat de responsabilii locurilor de 
muncă.

c) Actele pentru procurarea sau confecționarea pro
tezelor

■ Pentru obținerea indemnizației cel în cauză trebuie 
să solicite în scris aprobarea confecționării sau procură
rii protezei.

■ La cererea celui interesat se anexează recomandarea 
medicului specialist, factura sau chitanța eliberată de 
unitățile autorizate prin normele Ministerului Sănătății 
din care să rezulte costul protezei și materialul din care 
se confecționează în vederea calculării indemnizației.

■ După ce unitatea calculează cota-parte ce revine 
omului muncii respectiv, trimite comanda la întreprinde
rea de produse ortopedice și protezare la secțiile aces
teia, indicînd numărul său de cont de la bancă, sumele 
și adresa beneficiarului, recuperînd suma din contribu
ția de asigurări sociale.

■ Pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, care 
nu sînt încadrați în muncă, îndeplinirea formelor nece
sare pentru confecționarea sau procurarea protezelor 
se face prin direcțiile pentru probleme de muncă și ocro
tiri sociale județene și a municipiului București.

d) Actele pentru acordarea diferenței de retribuție in 
cazul schimbării locului de muncă

■ La schimbarea locului de muncă în condițiile art. 
29 din Legea nr. 3/1977, se folosește formularul tip comple
tat în două exemplare de către unitatea sanitară care 
face recomandarea, din care unul se trimite unității unde 
lucrează cel în cauză.

■ Formularul se semnează de președintele comisiei 
pentru probleme sociale, de medicul unității și se aprobă 
de conducătorul acesteia.

■ Pentru persoanele care beneficiază de diferența din 
fondul asigurărilor sociale alături de medicul de specia
litate semnează și medicul de la cabinetul de expertiză 
și recuperare a capacității de muncă.

■ Recomandarea pentru schimbarea locului de muncă 
se păstrează la dosarul personal al celui în cauză.

e) Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces
■ Pentru a se obține ajutorul de deces al unui mem

bru de familie solicitantul trebuie să prezinte, după caz, 
următoarele acte anexate la cerere :

* copia actului de deces certificată de administrația 
unității respective ;
• copia actului de stare civilă certificată de unitate 

care să ateste gradul de rudenie, (certificat de naștere 



în cazul copiilor, certificat de căsătorie pentru soția neîn
cadrată în muncă etc.) ;

« dovadă eliberată de consiliul popular sau de admi
nistrația financiară din raza de domiciliu a decedatului 
(în cazul părinților, socrilor și bunicilor) asupra venitu
rilor impozabile ;
• declarație pe propria răspundere din care să rezulte 

că la data decesului membrul de familie era în între
ținerea solicitantului și că acesta a suportat sau suportă 
cheltuielile de înmormîntare ;

© în cazul părinților sau bunicilor, să se prezinte do
vadă că nu s-a primit un alt ajutor cu această ocazie 
de la alt sector cu- sistem propriu de asigurare ;

• membrii de familie sau persoanele străine primesc 
ajutor in cazul decesului persoanei încadrate în muncă 
pe baza copiei de pe actul de deces și a declarației vi
zate de conducerea unității prin care să confirme supor
tarea cheltuielilor ocazionate de deces.

B Toate cererile referitoare la asigurările sociale de 
stat sînt scutite de taxa de timbru.

G. ELEMENTELE DE CALCUL AL INDEMNIZAȚIILOR 
Șl AJUTOARELOR 

sionării. Perioadele în care au primit numai pensie de 
invaliditate și nu au prestat muncă nu se includ în 
acest calcul.

Bl Dovada vechimii neîntrerupte în muncă se face cu 
carnetul de muncă, pe care unitatea este obligată să-l 
completeze la zi și răspunde de înscrisurile făcute în 
acesta.

Bl Cum se stabilește VECHIMEA NEÎNTRERUPTĂ ÎN 
MUNCĂ

• Administrația unității verifică perioadele de activi
tate înregistrate în carnetul de muncă și stabilește situa
țiile care potrivit dispozițiilor în vigoare se consideră 
vechime neîntreruptă în muncă.

® Stabilirea vechimii neîntrerupte în muncă se face în 
ani, luni și zile și se completează pe ordinul de plată 
de pe certificatul de concediu medical.

Ex. : O persoană se încadrează în muncă la o unitate 
la 15.02.1977 și prima zi de incapacitate temporară de 
muncă menționată pe certificatul de concediu medical 
este la 18.02.1982.

Calcul se face astfel :
1982 2 16
1977 2 15

§ 5 ani, 0 luni, 1 zi (procent 75%).
c) Retribuția pentru calculul Indemnizațiilor
■ Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de 

muncă, maternitate sau prevenirea îmbolnăvirilor, refa
cerea și întărirea sănătății, precum și în caz de procu
rare de proteze se calculează pe baza retribuției tari
fare stabilite potrivit Legii nr. 57/1974.

■ Pentru persoanele retribuite pe bază de cotă pro
centuală la calculul indemnizațiilor se are în vedere re
tribuția de calcul stabilită potrivit dispozițiilor legale.

■ Femeilor care, potrivit H.C.M. nr. 54/1967, sînt încadrate 
în muncă cu jumătate de normă și au copii sub 7 ani, 
li se calculează drepturile în cadrul asigurărilor sociale 
la retribuția corespunzătoare unei jumătăți de normă.

■ în cazul pensionarilor de invaliditate gr. III retri
buția pe baza căreia se calculează indemnizațiile este cea 
rezultată din însumarea retribuției tarifare (4 ore) și a 
pensiei sau a cotei din aceasta pe care o primește pe 
timpul cit lucrează.

B Cînd incapacitatea temporară de muncă se datorește 
unei boli, accident, concediu prenatal și postnatal, la re
tribuția tarifară se mai adaugă sporul pentru vechimea 
neîntreruptă în aceeași unitate și cel pentru muncă în 
condiții deosebite.

■ în toate situațiile la retribuția pe baza căreia se 
calculează indemnizațiile se mai adaugă și alte sume care 
potrivit legii fac parte din retribuție (sporuri, indemniza
ții, majorări de retribuții).

■ Pentru personalul casnic indemnizațiile din fondul 
asigurărilor sociale de stat se calculează la retribuția mi
nimă pe economie, sumă la care s-a plătit și contribuția-

b) Cauza care a produs incapacitatea temporară de 
muncă sau decesul

■ Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de mun
că sau deces se acordă în raport de cauza producerii 
acestei incapacități sau deces.

B Cînd acestea se datoresc unui accident de muncă 
sau îmbolnăviri profesionale cuantumul indemnizației este 
în procent de 85%, indiferent de vechimea neîntreruptă 
în muncă și de durata contractului de muncă.

H. CUANTUMUL INDEMNIZAȚIILOR

a) Incapacitatea temporară de muncă
■ Pentru boală obișnuită, accident în afară de muncă, 

îngrijirea copilului bolnav și diferența pentru cură bal
neoclimaterică, indemnizația se stabilește în procente din 
retribuția tarifară de încadrare, după cum urmează :

B La stabilirea drepturilor în cadrul asigurărilor so
ciale de stat s-a avut în vedere contribuția persoanei 
asigurate la crearea bunurilor materiale și spirituale, 
precum și cauza care determină necesitatea acordării in
demnizațiilor sau ajutoarelor, și anume :

a) durata contractului de muncă (permanent, temporar) ;
b) vechimea neîntreruptă în muncă ;
ci retribuția tarifară sau de calcul ;
d) cauza incapacității temporare de muncă sau a de

cesului.
a) Durata contractului de muncă
■ Contractul de muncă se încheie pe durată nedeter

minată.
B în anumite situații contractul de muncă se poate 

încheia și pe durată determinată, în cazul înlocuirii ti
tularului unui post care lipsește temporar de la serviciu 
și căruia unitatea este obligată să-i păstreze postul, pre
cum și a altor activități cu caracter temporar.

b) Vechimea neîntreruptă în muncă
M Vechimea neîntreruptă în muncă cuprinde perioa

dele cit o persoană a prestat activitate în baza unui con
tract de muncă în cadrul aceleiași unități sau în uni
tăți diferite, în condițiile prevăzute de lege.

■ Se consideră vechime neîntreruptă în muncă în ca
zul cînd persoanele :
• se încadrează în una din situațiile prevăzute la art. 

8 și 9 din Legea nr. 1/1970 ;
® ă-au transferat la cerere ;
• au încetat activitatea și s-au reîncadrat în termen 

de 90 de zile în altă localitate pentru a-și urma soțul 
care are locul de muncă în acea localitate ;

• s-au încadrat într-o unitate de stat în termen de 
90 de zile de la data ieșirii dintr-o cooperativă de pro
ducție meșteșugărească în care au lucrat ca membri 
cooperatori — cu acordul conducerii cooperativei — sau 
de la data încetării activității ca persoane încadrate în 
muncă în alt loc de muncă decît o unitate socialistă.

B La stabilirea vechimii neîntrerupte în muncă se 
adaugă și perioada stagiului militar dacă înainte de ple
carea in armată cel în cauză a fost încadrat în muncă 
și s-a reîntors în termenul prevăzut de dispozițiile legale 
în vigoare.

8 La calculul vechimii neîntrerupte în muncă pentru 
pensionarii de invaliditate reîncadrați sau menținuți în 
muncă se are în vedere și timpul lucrat înaintea pen



- 50% la o vechime neîntreruptă de muncă de
pină la 2 ani

- 65% la o vechime neîntreruptă în muncă
de la . . 2--5 ani

— S5% la 0 vechime neîntreruptă în muncă
de la . . 5—8 ani

- 75% la o vechime neîntreruptă în muncă
peste 8 ani

■ Pentru boală profesională, accident de muncă, caran
tină și tuberculoză cuantumul indemnizațiilor este de. 85% 
din retribuția tarifară, indiferent de vechimea neîntre
ruptă în muncă.

■ Tinerii în vîrstă de 14—18 ani cu o vechime neîntre
ruptă în muncă pină la 2 ani au dreptul, în cazul incapa
cității temporare de muncă, la indemnizație în cuantum de 
56% din retribuția tarifară de încadrare.

■ Cuantumul indemnizațiilor pentru boală obișnuită și 
accident în afară de muncă pe primele 3 zile calendaristice 
se reduce cu 50% ; nu se reduce cuantumul pentru accident 
de muncă, boală profesională, tuberculoză, urgențele me- 
dico-chirurgicale și bolile transmisibile stabilite de Minis
terul Sănătății, cele pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refa
cerea și întărirea sănătății, concediul prenatal, postnatal 
și îngrijirea copilului bolnav.

■ Pentru stabilirea cuantumului indemnizației în caz de 
incapacitate temporară de muncă, retribuția tarifară luna
ră (la care se adaugă și celelalte sume prevăzute de lege) 
se împarte la 25,5 zile (în luna cînd se beneficiază de săp- 
tămîna redusă de lucru, la 24,4 zile), obținîndu-se retribu
ția pe o zi. Această retribuție se înmulțește cu procentul 
prevăzut în raport de vechimea neîntreruptă în muncă, iar 
suma rezultată se înmulțește cu numărul de zile lucrătoa
re cuprinse în certificatul de concediu medical.

în caz de boală obișnuită și accident în afară de muncă, 
retribuția obținută pe zi se reduce la jumătate pentru pri
mele 3 zile de concediu medical, calendaristic.

b) Concediu prenatal și postnatal
■ Femeile au dreptul la o indemnizație pentru concediul 

prenatal și postnatal în cuantum de :
• — 94% din retribuția tarifară lunară pentru al treilea 

copil și următorii, indiferent de vechimea neîntreruptă;
• — 85% din retribuția tarifară lunară la o vechime 

neîntreruptă în muncă de peste 12 luni ;
• — 65% din retribuția tarifară lunară femeile la o 

vechime neîntreruptă în muncă de la 6—15 luni ;
• — 50% din retribuția tarifară lunară femeile la o ve

chime neîntreruptă în muncă pînă la 6 luni.
c) Proteze
■ Indemnizațiile pentru protezele chirurgicale, den

tare, oculare și auditive, centuri abdominale și aparate Or
topedice se acordă în următoarele procente din costul 
acestora :
• — 100% la retribuția tarifară lunară pînă la 850 Iei
• — 75% „ „ „ „ între 851—1 150 lei
• — 50%................................... „ 1 151—1 350 lei
■ în caz de accident de muncă sau de boală profesiona

lă cuantumul indemnizației este de 100% indiferent de re
tribuția tarifară și durata contractului de muncă.

■ Atunci cînd protezele au fost confecționate din 
metale prețioase, decontarea se face la prețurile pentru 
materiale obișnuite.

■ Dacă persoana în cauză are și calitatea de pensionar 
de invalitate gr. III, la retribuția tarifară de încadrare se 
adaugă și pensia sau cota-parte din pensia pe care o pri
mește pe timpul cît lucrează.

d) Programul redus de lucru
■ Cuantumul lunar brut al acestei indemnizații repre

zintă diferența între retribuția tarifară corespunzătoare la 
204 ore avută anterior ;i retribuția tarifară pentru timpul 

lucrat, fără a putea depăși 25% din retribuția tarifară avu
tă înaintea reducerii programului.

■ Cuantumul acestei diferențe pentru program de lucru 
redus se acordă integral din prima zi, indiferent de vechi
mea neîntreruptă în muneă.
e) Ajutorul pentru deces

■ Personalul muncitor și militarii în termen au dreptul 
la un ajutor pentru deces în cuantum de 500 lei, atunci 
cînd decedează un membru de familie pe care îl întreți
neau.

■ In cazul cînd decedează persoana încadrată în muncă 
membrii de familie ori alte persoane din afara familiei care 
au suportat cheltuieli ocazionate de deces, au dreptul la un 
ajutor în sumă de 800 lei.

*
■ Indemnizațiile din fondul asigurărilor sociale de stat 

se plătesc la locul de muncă prin grija administrației la 
lichidare Său odată cu plata avansului chenzinal, cu ex
cepția ajutoarelor pentru deces, care se plătesc la data 
cererii.

■ Atunci cînd incapacitatea temporară de muncă survine 
în termen de 90 de zile de la desfacerea contractului de 
muncă pentru motive care nu-i sint imputabile bolnavului 
sau femeii care naște în termen de 9 luni (prevăzute în 
mod expres de dispozițiile legale), precum și atunci cînd 
incapacitatea survine în perioada trecerii de la o unitate la 
alta prin transfer, indemnizațiile se plătesc de către unita
tea unde au lucrat cei în cauză sau de forul tutelar al 
acesteia.

■ Indemnizațiile și ajutoarele cuvenite neachitate la timp 
pe baza actelor legate pot fi solicitate în termen de 3 ani.

■ în cazul cînd conducerea unității refuză plata indemni
zației, cel în cauză se poate adresa comisiei de judecată, 
care funcționează în unitatea respectivă, așa cum se sta
bilește prin dispozițiile legale.

■ Cînd în activitatea practică apar unele neclarități în 
ce privește aplicarea legislației unitatea sau persoanele in 
cauză se pot adresa DIRECȚIILOR PENTRU PROBLEME 
DE MUNCA ȘI OCROTIRI SOCIALE județene sau a mu
nicipiului București, care au competența să asigure aplica
rea corectă și unitară a dispozițiilor legale în acest domeniu.

I. CONSTITUIREA FONDULUI ASIGURĂRILOR 
SOCIALE DE STAT

■ Fondurile necesare pentru plata indemnizațiilor, pen
siilor și a celorlalte cheltuieli efectuate în cadrul asigurări
lor sociale de stat se creează prin contribuția întreprinde
rilor, instituțiilor și a persoanelor fizice care folosesc per
sonal încadrat cu contract de muncă, fără nici o contri
buție din partea beneficiarilor.

■ Unitățile socialiste de stat, organizațiile cooperatiste și 
obștești, alte persoane juridice și fizice, varsă la bugetul 
asigurărilor sociale de stat o contribuție în procent de 15% 
asupra cîștigului brut realizat de către personalul încadrat 
la acestea.

■ Calculează și varsă contribuție în procent de 25% 
pentru personalul lor încadrat cuprins în asigurările socia
le românești, indiferent dacă aceștia exercită activitate pe 
teritoriul R.S.R. sau pe teritoriul străin, firmele străine, 
societățile mixte de pe teritoriul R.S.R., reprezentantele 
firmelor comerciale, ale organizațiilor internaționale și ale 
organizațiilor economice străine, reprezentanțele diplomati
ce străine care funcționează în R.S.S., precum și pentru 
membrii acestora.

■ Organele centrale și locale ale administrației de stat, 
organele judecătorești și ale procuraturii, precum și insti
tuțiile social-culturale de stat, varsă la bugetul asigurărilor 
sociale 14% ; stațiunile pentru mecanizarea agriculturii 11%, 
unitățile agricole de stat 9%.

■ Persoanele fizice, in cazul personalului casnic înca
drat cu contract de muncă, depun la unitățile C.E.C. 7% 
asupra retribuției minime pe economie.



■ Nedepunerea contribuției la termenele prevăzute în 
actul normativ care reglementează contribuția de asigurări 
sociale de stat atrage majorarea sumelor datorate, potrivit 
dispozițiilor legale ce se aplică veniturilor statului din 
impozite și taxe.

■ Nedepunerea contribuției pentru asigurări sociale de 
stat nu afectează plata drepturilor de asigurări sociale cu
venite celor asigurați.

■ Impozitul aferent indemnizațiilor de asigurări sociale 
se suportă din fondul asigurărilor sociale.

■ Procentele de contribuție pentru asigurările sociale se 
letermină pe baza fondului total de retribuție din care se 
cad sumele asupra cărora nu ce calculează contribuție de

asigurări sociale, prevăzute Ia articolul 2 din Decretul 
nr. 3890972.

■ Da suma astfel obținută se adaugă impozitul pe fon
dul total de retribuție aferent, calculat cu procentele pre
văzute de lege.

J. EVIDENTA, ANALIZA Șl RAPORTAREA 
VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR REALIZATE

H Pentru realizarea evidenței, prelucrării și raportării 
indicatorilor fizici și valorici din domeniul asigurărilor so- 
c.’a?e_ stat se folosesc formulare tip, specifice acestei ac
tivități (certificate de concediu medical, dispoziții de plată- 
încasare. centralizatoare pentru plata indemnizațiilor și 
ajutoarelor, liste de plată).

■ Urmărirea realizării indicatorilor prevăzuți în planul 
de venituri și cheltuieli de asigurări sociale al unității se 
efectuează cu ajutorul dispoziției de plată-încasare privind 
asigurările sociale de stat, care se întocmesc lunar, odată 
cu plata drepturilor de retribuire, așa cum prevăd instruc
țiunile B.N.R.S.R. pe baza centralizării cheltuielilor ce ur
mează a fi efectuate.

■ Un exemplar al acestei dispoziții atașate la extrasul 
de cont B.N.R.S.R. al Direcției pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale, emise de unități, constituie baza centrali
zatorului pe județ al veniturilor și cheltuielilor de asigurări 
sociale, întocmit de aceste direcții.

K. TRIMITEREA LA TRATAMENT MEDICAL Șl ODIHNA 
IN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE

■ Trimiterile la tratament balnear și la odihnă se fac 
în timpul concediilor legale de odihnă sau al vacanțelor.

B în situația în care o persoană se află în incapacitate 
temporară de muncă prelungită, de minimum 20 de zile, 
și medicul specialist apreciază că este indicat un tratament 
balnear se pot acorda bilete, cu aprobarea comitetului sin
dicatului și a comisiei pentru probleme sociale-

■ Beneficiarii vor plăti pentru biletele primite o contri
buție bănească diferențiată, în funcție de : stațiune, profil, 
durata șederii în stațiune, categoria de confort și perioada 
calendaristică, precum și în raport de retribuția tarifară 
sau cuantumul pensiei (exclusiv pensia suplimentară). Pen
tru pensionarii încadrați în muncă contribuția se stabilește 
în raport cu retribuția tarifară cumulată cu cota-parte din 
pensia pe care o primesc pe timpul cît sînt încadrați (cu 
excepția pensionarilor I.O.V.R. încadrați, care contribuie 
numai în raport de retribuția tarifară).

■ Bolnavii de silicoză și fibroză pulmonară care primesc 
bilete pentru tratamentul acestor afecțiuni vor beneficia 
de o reducere de 75% a contribuției, iar persoanele care 
suferă de boli profesionale trimise cu bilete de acest pro
fil, beneficiază de o reducere de 50%.

B Biletele repartizate comitetelor sindicale din unități 
se repartizează oamenilor muncii de către comitetul sindi
catului împreună cu comisia pentru probleme sociale-

B Conducerile unităților au sarcina să gestioneze bile
tele de odihnă și tratament difuzate prin organele sindi
cale din întreprinderi și instituții.

L. DREPTUL LA PENSIE

■ Beneficiază de pensie, potrivit legii, persoanele care 
au lucrat pe baza unul contract de muncă și pentru oare 
unitățile au depus contribuția legală la fondul asigurărilor 
sociale, precum și alte persoane prevăzute de reglementările 
în vigoare și care îndeplinesc condițiile de vechime in 
muncă și de vîrstă, cînd au pierdut total sau în cea mai 
mare parte capacitatea de muncă, precum și in cazul de
cesului susținătorului

■ La stabilirea pensiei se are în vedere contribuția a- 
duisă de fiecare persoană la dezvoltarea societății, potrivit 
principiului socialist al retribuirii după cantitatea, cali
tatea și importanța socială a muncii și se diferențiază în 
funcție de vechimea în muncă, retribuția avută, grupa de 
muncă, iar în caz de invaliditate se mai are în vedere 
cauza și gradul de invaliditate.

B Pe lingă pensia de asigurări sociale persoanele înca
drate în muncă care, potrivit legii, au depus o contribuție 
personală pe baza principiului mutualității, beneficiază și 
de o pensie suplimentară în raport de procentul contribu
ției și perioada cotizată.

a) Cuantumul pensiei se stabilește pe baza următoarelor 
elemente :

■ Grupa de muncă în care a lucrat persoana în cauză, 
stabilită în raport de condițiile, complexitatea, solicitarea 
și importanța muncii ;

■ Gradul de invaliditate, în cazul celor care și-au pier
dut capacitatea de muncă, total sau In cea mai mane parte, 
stabilit pe baza criteriilor și normelor aprobate prin decret 
al Consiliului de Stat ;

■ Cauza care a produs invaliditatea sau decesul celuî 
în cauză ;

■ Media retribuțiilor tarifare lunare din 5 ani lucrați 
consecutiv. Ir. alegere, din ultimii 10 ani de activitate, a- 
supra căreia se aplică procente diferențiate pe tranșe de 
retribuții și grupe de muncă ;

Perioadele de vechime în muncă recunoscute de Legea 
pensiilor se dovedesc cu carnetul de muncă completat la 
zi prin grija conducerii unității unde lucrează cel In 
cauz

■ Oamenii muncii și membrii de familie beneficiază o 
singură dată în.tr-un an calendaristic, de trimitere la tra
tament sau odihnă în stațiunile balneoclimaterice, prin sin
dicatele din unitățile unde sîn.t încadrați, iar pensionarii 
de invaliditate gr. I și II, pensionarii militari, pensionarii 
I.O.V.R., membrii de familie ai acestora, precum și însoți
torii pensionarilor de invaliditate pot fi trimiși numai la 
tratament medical, prin direcțiile pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale.

■ Personalul muncitor (și membrii de familie) încadrat 
în unitățile economice poate beneficia de trimiteri la tra
tament și odihnă în raport cu fondurile pentru acțiuni so
ciale constituite de fiecare întreprindere.

n Consiliul oamenilor muncii poate aproba ca pentru 
personalul distins cu titlul de fruntași în întrecerea socia
listă să se acorde bilete de tratament și odihnă cu reducere 
de 50% a contribuției datorate de beneficiar. Numărul bi
letelor ce pot fi acordate în aceste condiții va fi de cel 
mult 10% din numărul total al biletelor repartizate prin 
sindicat Reducerile de contribuție se acoperă din sumele 
alocate de la fondul de participare la beneficii în vederea 
completării fondului pentru acțiuni sociale.

■ Personalul muncitor din unitățile în care, potrivit 
legii, nu se constituie fonduri pentru acțiuni sociale poate 
beneficia de trimiteri la tratament balnear și odihnă în 
raport de fondurile prevăzute’ în acest scop în bugetul asi
gurărilor sociale de stat.



b) Stabilirea pensiei
■ Pensiile și alte drepturi de asigurări sociale se 

acordă la cererea persoanelor îndreptățite.
■ Cererile care se referă la stabilirea dreptului la pen

sie sînt scutite de taxe de timbru.
■ Dreptul la pensie se stabilește de către comisiile pre

văzute de lege, pe baza dosarului întocmit de unitatea unde 
lucrează cel în cauză, care îl depune la Direcția pentru 
probleme de muncă și ocrotiri sociale județene sau sec
toarele municipiului București, după procedura stabilită 
de Legea pensiilor și celelalte reglementări în cazul pen
siei pentru invaliditate.

■ Pensionarii pentru munca depusă și limită de vîrstă, 
potrivit art. 6 din Legea nir. 3/1977, în cazuri excepționale 
pot fi folosiți in muncă de către unitățile socialiste, cu 
aprobarea ministerelor, organelor centrale, comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare județene și municipiul Bucu
rești numai pentru activități care prin natura lor au carac
ter temporar (nu pentru înlocuirea temporară a unor lu
crători) sau pentru executarea unor lucrări-

■ Sumele realizate din munca prestată împreună cu 
pensia sau o parte din aceasta nu pot depăși retribuția 
avută la data pensionării, actualizată potrivit majorărilor 
retribuției pentru acea funcție.

■ Prin acte normative speciale mai pot fi încadrați în 
muncă pensionari care primesc retribuție și pensia întreagă

■ Un pensionar de invaliditate gr. III care lucrerză 1/2 
normă (4 ore), potrivit art. 25(5) din Legea nr. 3/1977 are 
dreptul la retribuția pentru 1/2 normă și pensia sau o 
parte din aceasta fără ca împreună să depășească 80%, 
75% sau 70% (în raport de grupa I, II, sau III de muncă 
în care lucrează) din retribuția tarifară actualizată a func
ției avute la data pensionării.

Ex: Retribuția actualizată a funcției avute la data

■ Din exemplul luat rezultă că din 1020 lei pensionarul 
are dreptul la o pensie de numai 420 lei.

pensionării 2100 lei
— 70% din retribuția actualizată 1470 lei
— Retribuția pentru 1/2 normă 1050 lei

1 — Pensia de asigurări sociale 1020 lei
' — Pensia cuvenită (1050+420=1470) 4120 lei

■ Potrivit art. 62 (1) din Legea nr. 3/1977 pensionarii 
reîncadrați temporar au obligația ca în termen de 115 zile 
să comunice organului de pensie unitatea, data de la care 
lucrează, precum și cuantumul retribuției. Această obligație 
revine și unităților respective.

M. COMISIILE PENTRU PROBLEME SOCIALE 

funcționare a comisiilor de pensii și asigurări sociale și a 
comisiilor de expertiză medicală și recuperare a capacității 
de muncă, aprobat prin Decretul nr. 217/1977.

■ Organizarea acestor comisii sociale a fost necesară 
pentru a urmări și sprijini :
• asigurarea unor condiții corespunzătoare de muncă 

și de viață a personalului din unitate ;
• modul în care sînt folosite în întreprinderi fondurile 

sociale constituite potrivit legii ;
• activitatea de protecție și igienă a muncii, prevenirea 

accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor, periodic orga
nizează împreună cu organele de resort analiza stării de 
invaliditate și incapacitate temporară de muncă și contro
lează realizarea măsurilor stabilite ;
• aplicarea măsurilor speciale de ocrotire a sănătății 

femeilor și crearea de condiții necesare îngrijirii și edu
cării copiilor ;

• înființarea de cantine, creșe, grădinițe, grupuri sociale, 
rezolvarea problemelor de asistență medicală ;

• respectarea dispozițiilor legale de acordarea drepturi
lor de asigurări sociale, alocației de stat pentru copil, 
precum și a altor drepturi materiale cu caracter social ;
• face propuneri pentru încadrarea în grade de invali

ditate, schimbarea în locuri de muncă mai ușoare a celor 
cane din cauza sănătății nu mai pot lucra în condițiile de 
muncă anterioare ;
• respectarea legii privind completarea corectă și la zi 

a carnetelor de muncă, sprijină întocmirea la timp a 
dosarelor de pensie ;
• întocmirea bugetului de venituri și cheltu

ieli și realizarea indicatorilor fizici și valorici . cu privire 
la asigurările sociale și pensii și recuperarea capacității 
de muncă etc.

■ Cînd comisia constată unele nereguli de ordin orga
nizatoric sau în aplicarea legislației le aduce la cunoștința 
conducerii unității în vederea remedierii lor.

■ Potrivit Regulamentului anexă Ia Decretul nr. 
217/1977 se mai organizează și funcționează comisii de 
pensii și asigurări sociale în cooperative agricole de pro
ducție și pe lîngă consiliile populare comunale din zonele 
necooperativizate. comisii de pensii județene și ale muni
cipiului București, comisii de expertiză medicală și recu
perare a capacității de muncă județene și ale municipiului 
București, precum și o Comisie centrală de pensii.

■ Potrivit acestui regulament, se stabilesc principalei*  
atribuții ce le revin.

■ Potrivit Legii nr. 5/1978 (republicată), comisiile pen
tru probleme sociale funcționează sub conducerea consilii
lor oamenilor muncii, din care fac parte muncitori cu 
înaltă calificare, cu experiență, economiști, cadre de spe
cialitate etc. desemnați de adunarea generală a oamenilor 
mu.jcil și lucrează pe baza unor programe concrete de 
acțiuni potrivit atribuțiilor ce le revin și a sarcinilor sta
bilite de consiliul oamenilor muncii.

■ Comisiile pentru probleme sociale din unități se con
stituie din 3 pînă la 11 membri și sînt conduse de un 
membru al consiliului oamenilor muncii.

■ Aceste comisii îndeplinesc și funcția de comisii de 
pensii și asigurări sociale prevăzută de Legea nr. 3/1977. 
Concluziile, propunerile și hotărMle comisiei s-înt valabile 
dacă au întrunit acordul a cel puțin două treimi din 
numărul membrilor care o compun. Proc'dura generală de 
lucru este cea prevăzută în Regulamentul de organizare și

N. UNELE OBLIGAȚII CE REVIN :

a) Conducerii unităților
■ Conducătorii organizațiilor socialiste au obligația de a 

stabili odată cu măsurile de realizare a planului de pro
ducție sau a sarcinilor de serviciu, măsuri corespunzătoare 
pentru asigurarea celor mai bune condiții de prevenire a 
accidentelor de muncă șl îmbolnăvirilor profesionale.

■ Încadrarea în muncă sau schimbarea locului de muncă 
trebuie să se facă numai după controlul medical pentru a 
se sta,bill dacr starea sănătății permite realizarea sarcinilor 
prevăzute pentru postul respectiv.

■ Conducătorii organizațiilor socialiste au, de asemenea, 
și următoarele obligații :
• să sprijine efectuarea controlului medical periodic și 

la intervale mal scurte a personalului care lucrează la 
locuri de munc . cu factori nocivi ;



• să controleze permanent împreună cu organele ob
ștești din unitate dacă persoanele care se află in incapa
citate temporară de muncă respectă recomandările me
dicale ;
• să aprobe plata indemnizațiilor și ajutoarelor numai 

dacă sînt respectate prevederile legale, pe baza documen
telor specifice acestei activități, a vizelor controlului pre
ventiv, medicului unității și a președintelui sindicatului ;
• să întocmească la timp planul de venituri și cheltu

ieli de asigurări sociale ;
• să efectueze cheltuieli pentru plata indemnizațiilor 

de boală în limita plafonului maxim aprobat, iar in cazuri 
excepționale bine justificate să solicite din timp supli
mentare la Direcția pentru probleme de muncă și ocro
tiri sociale ;
• să restituie fondului de asigurări sociale sumele plă

tite pentru accidente de muncă și îmbolnăviri determinate 
de nerespectarea normelor legale, precum și atunci cînd 
s-au făcut plăți cu încălcarea dispozițiilor în vigoare pri
vind acordarea concediilor medicale ;
• să solicite pensionarilor de invaliditate gr. III deciziile 

medicale și administrative necesare pentru stabilirea și 
calcularea drepturilor legale ce li se cuvin-

b) Medicilor de întreprindere
■ Să ia măsuri împreună cu conducerile unității pentru 

asigurarea unei asistențe medicale corespunzătoare și să 
înlăture cauzele care provoacă îmbolnăviri ;

■ Să urmărească cum se adaptează în muncă persoa
nele nou încadrate, precum și pensionarii de invaliditate 
gr III :

■ împreună cu conducerea unității și organele obștești 
să organizeze controlul medical periodic și să dispensari- 
zeze persoanele expuse noxelor și pe cele cu boli cronice ;

■ Să analizeze semestrial împreună cu organele obștești 
și cu CO.M starea de sănătate, cauzele îmbolnăvirilor, 
noxele care apar și să propună măsurile corespunzătoare.

■ Să urmărească împreună cu conducerea unității și 
com'tetul sindicatului cum se realizează măsurile stabilite 
în programul comun întocmit la începutul anului, cu oca
zia elaborării proiectului planului de venituri și cheltu
ieli de asigurări sociale, orecum și cele stabilite cu ocazia 
analizei morbidității cu incapacitate temporară de muncă;

■ Să elibereze certificate ’ de concediu medical numai 
persoanelor care se găsesc în incapacitate temporară de 
muncă, cu respectarea normelor legale și în limita com
petenței pe cane o au

c) Bolnavilor
■ Pentru obținerea certificatului de concediu medical, 

bolnavul trebuie să prezinte medicului adeverință elibe
rată de unitatea unde lucrează, din care să rezulte că este 
încadrat in muncă și numărul zilelor (calendaristice) de 
concediu medical de care a beneficiat în ultimele 12 luni.

■ Cînd persoana bolnavă primește un concediu medical 
sau se internează intr-o unitate sanitară trebuie să anunțe 
imediat (pe orice cale) unitatea unde lucrează.

■ In perioada incapacității temporare de muncă bolnavul 
trebuie să respecte tratamentul medical prescris și să se 
prezinte la vizita medicală indicată pentru urmărirea bolii.

■ Bolnavul este obligat să nu părăsească localitatea în 
timpul concediului medical fără viza medicului și anun
țarea unității.

■ Pentru recuperarea completă a capacității de muncă 
bolnavul trebuie să folosească în întregime concediul me
dical.

■ I..a întoarcerea din concediul medical să prezinte ime
diat certificatul de concediu medical sau adeverința pentru 
urgență medicală, pentru justificarea absenței de la lucru.

d) Direcțiilor pentru probleme de muncă și ocrotiri 
sociale

■ Să repartizeze pe unități și să aprobe indicatorii 
fizici și valorici privind veniturile și cheltuielile de asi
gurări sociale în cadrul sumelor primite de la Ministe
rul Muncii ;

■ Să urmărească modul cum unitățile se preocupă de 
buna gospodărire a fondurilor aprobate, cum realizează 
Veniturile și cheltuielile trimestrial, iar pentru plata in
demnizațiilor de boală lunar :
• Să controleze și îndrume personalul din unități care 

are sarcini in acest domeniu privind calcularea contribu
ției de asigurări sociale, pensiei suplimentare, stabilirea și 
plata drepturilor, cu respectarea dispozițiilor actelor nor
mative. precum și să ia măsuri pentru recuperarea su
melor plătite necuvenit ;

■ Să colaboreze cu organele locale competente în ve
derea stabilirii de măsuri pentru prevenirea îmbolnăviri
lor și accidentelor.

Ioan DUMITRESCU

comerț exterior

Posibilitatea restituirii prețului 
în vinzarea internațională

1. Conexiunea economică dintre livrarea mărfii și plata 
prețului explică, pe plan juridic, interdependența dintre 
aceste obligații esențiale pe care le generează orice con
tract de vînzare. Astfel, potrivit art. 1322 din Codul civil, 
vînzătarul are facultatea să suspende predarea lucrului 
dacă — în lipsa unui termen acordat pentru plată — cum
părătorul nu achită de îndată contravaloarea acestuia. Ou 
atît mai mult livrarea poate fi refuzată, dacă ulterior în
cheierii contractului cumpărătorul a căzut în stare de fa
liment (art. 1323 din același cod). în plus, neplata prețului 
justifică, potrivit dreptului comun, aplicabil deopotrivă în 
relațiile de comerț exterior, rezoluțiunea vînzării, în con
dițiile art. 1365 din Codul civil. La rîndul său, cumpărăto
rul este și el îndreptățit să suspende plata prețului, dacă 
există riscul să fie tulburat în posesia bunului ce formează 
obiectul contractului (art. 1364).

Interconexiunea dintre predarea mărfii și plata prețului 
se manifestă, sub o serie de aspecte inedite, în cadrul 
C.G.L. 1968/1975, deci în cadrul raporturilor dintre între
prinderile de comerț exterior din țările membre ale 
C.A.E.R Aceste reglementări consacră în adevăr, ca efect 
al reciprocității obligațiilor asumate de părți, dreptul spe
cial al cumpărătorului de a obține, în anumite cazuri, enu
merate de C.G.L., restituirea parțială sau integrală a pre
țului, după ce vînzătorul îl încasase, desigur pe cale de 
decontare bancară. Menționăm astfel, cu titlu de exemplu, 
că § 53 din C.G.L. autoriză restituirea integrală, la ererea 
cumpărătorului, a sumei prevăzute în factură, dacă marfa 
nu fusese comandată sau a fost expediată după desființarea 
contractului mutuum dissensus sau diacă plata s-a făcut 
diin eroare de două ori. Restituirea parțială a prețului a- 
chițat poate interveni, conform § 55 din C.G.L., îndeosebi 
dacă în factură există greșeli de calcul în favoarea vînză- 
torului sau dacă- preturile specificate în cuprinsul acesteia 
le depășesc pe cele stabilite prin contract. Lista cazurilor 
de restituire a prețului vînzării cuprinde, bineînțeles, și 
alte ipoteze prevăzute de § § 53—55 din C.G.L. 1968/1975.

In aplicarea reglementărilor la care nt referim. Comisia 
de arbitraj de la București (C.A.B.) a avut prilejul să re
zolve o serie de probleme de : rterpretare, pe care dispo
zițiile în discuție le-au ridicat, .n continuare vom examina 
unele dintre aceste soluții.

2. In primul rînd, C.A.B. a delimitat domeniul de apli
care a prevederilor din § § 53—55 din C-G.L.. stabilind că 
posibilitatea restituirii prețului nu operează în orice formă



-....................- ........-........ — REVISTĂ ECONOMICA

de decontare bancară, ci numai in cadrul plății prin 
incasso cu plata imediată.

In sensul arătat s-a decis că dreptul cumpărătorului de 
a cere pe cale bancară restituirea totală Sau parțială a 
sumei plătite de el poate fi exercitat în condițiile prevă
zute de § 52 și urm. diin C.G.L. numai dacă modalitatea 
de plată este incasso cu plata imediată (incasso cu accep
tare ulterioară), deoarece numai în această formă de de
contare creditorul obține plata la banca de la sediul său, 
la prezentarea documentelor specificate în contract sau în 
5 49 din C.G.L, fără să fie necesar un acord prealabil al 
debitorului (Hotărîrea C.A.B. nr. 140 din 15 mal 1978).

3. Practica arbitrală a analizat și a precizat de asemenea 
natura juridică a dispozițiilor din C.G.L. care reglementează 
procedura de restituire a prețului plătit.

In această privință C.A.B. a stabilit că prevederile § 52 
din C.G.L. stabilesc o procedură rapidă, cu caracter tie- 
contencios, pentru lichidarea pe cale bancară a unor obi- 
ecțiuni ale cumpărătorului, referitoare la suma încasată de 
vînzător cu titlul de preț de la banca sediului său, pe baza 
facturii prezentate acesteia, împreună cu documentele do
veditoare ale livrării, cerute de clauzele contractului sau 
de dispozițiile C.G.L. Ca atare, termenul de 14 zile, fixat 
de § 52 din C.G.L. pentru introducerea în bancă de către 
cumpărător a cererii de restituire totală sau parțială are 
caracter imperativ, iar nu de recomandare. Se exclude prin 
urmare posibilitatea ca acest termen să fie depășit de 
cumpărător sau ca părțile să convină prin contractul de 
livrare un alt termen, deoarece s-ar încălca Sistemul de 
decontare bancară ce operează în raporturile dintre orga
nizațiile de comerț exterior ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
(Hotărîrea nr. 84 din 28 decembrie 1974).

In cazul în care cumpărătorul a pierdut termenul de 14 
zile arătat, practica arbitrală îi asigură în subsidiar posi
bilitatea de a recurge, în locul procedurii bancare, care îi 
este închisă din cauza tardivității, la acțiunea arbitrală, 
uzuală în cadrul C.G.L. In sensul admisibilității unei atari 
acțiuni s-a pronunțat C-A.B. prin hotăririle nr. 140 din 
15 mai 1978, nr. 28 din 19 ianuarie 1979 sau nr. 175 din 
30 iunie 1980. In motivarea soluției citate, C.A.B. a înve
derat că dispozițiile § § 53—55 din C.G.L., care dau posi
bilitatea cumpărătorului să ceară pe cale de decontare ban
cară restituirea totală sau parțială a sumei din factură, 
constituie o procedură instituită în favoarea sa. In conse
cință, faptul că partea nu a uzat de dreptul de a cere. în 
termenul de 14 zile fixat de § 52 din C.G.L. restituirea, 
nu duce la concluzia de a-1 priva de dreptul de a se a- 
dresa în acest scop arbitrajului de comerț exterior, în Urnita 
termenului de prescripție extinctivă a dreptului la acțiu
ne, deoarece — precizează C.A.B. — prevederile § § 52—55 
din C.G.L. au înțeles să pună la dispoziția cumpărătorului 
o procedură bancară, fără să instituie în mod expres decă
derea sa din acțiunea arbitrală ca sancțiune pentru neu- 
tilizarea procedurii bancare Nefolosirea de către cumpă
rător a cădi prevăzute de § § 52—55 din C.G.L nu implică 
(a adăugat C.A.B.) nici vreo prezumție de culpă în sar
cina acestuia, spre a se deduce că litigiul arbitrai a luat 
naștere din vina cumpărătorului.

4. Practica arbitrală s-a stabilit totodată în sensul că 
dispozițiile din § § 53—55 din C.G.L. cuprind o enumerare 
limitativă a cazurilor în care poate să opereze restituirea 
Pe cale bancară, la cererea cumpărătorului, a sumei plătite 
cu titlul de preț vînzătorului. Textele citate nu admit deci 
posibilitatea restituirii sumei prevăzute în factură în alte 
situații, afară numai dacă prin contractul de livrare a 
mărfurilor s-a stipulat în mod expres un asemenea drept 
in favoarea cumpărătorului. In consecință, cumpărătorul 
nu poate nici să refuze parțial plata prețului, nici să ceară 
pe cale bancară restituirea parțială a sumei din factură 
pe oare a plătit-o, atunci cînd susține că a constatat o lipsă 
cantitativă la destinație Ia primirea mărfii, deoarece acest 
caz nu figurează printre cele enumerate de § § 53—55 din 
C.G.L- în sensul arătat s-au pronunțat hotărîrile C.A.B. nr. 
"‘34 din 8 mai 1978 și nr. 234 din 29 octombrie 1980.

5. Țiinînd seama de caracterul limitativ al enumerării 
prevăzute de 5 § 53—55 din C.G.L., practica arbitrală a 
decis deopotrivă următoarele: cumpărătorul nu poate să 
refuze parțial plata prețului și nici să ceară pe cale ban
cară restituirea parțială a sumei din factură după ce a 
plătit-o, sub cuvtnt că marfa era de o calitate inferioară 
celei convenite prin contractul de livrare sau că prezenta 
anumite defecte (Hotărîrea C-A.B. nr. 86 din 25 martie 
1980).

6. Hotărîrile C.A.B. au adus precizări și textelor din C.G.L. 
care determină condițiile de admisibilitate pentru cererea 
cumpărătorului de restituire a prețului plătit-

Astfel, potrivit hotărîrii C.A.B. nr. 202 din 19 septembrie 
1980, cumpărătorul este îndreptățit să ceară în baza § 53, 
pot 3 din C.G.L. restituirea sumei plătite cu titlul de preț, 
dacă vînzătorul nu a anexat la factura depusă în banca 
de la sediul său documentele enumerate de § 49 din C.G.L 
în asemenea situații, restituirea poate fi integrală, iar nu 
parțială, chiar dacă numai unele dintre documentele spe
cificate de § 49 lipsesc, așadar fie că lipsește însăși fac
tura s<au scrisoarea de trăsură (conosamentul) sau oricare 
alt document necesar pentru încasarea valabilă a prețului.

Tot astfel s-a decis că dreptul cumpărătorului de a cere 
pe cale bancară, in temeiul § 53, pct. 3 din C.G.L, resti
tuirea prețului plătit din eroare pentru un sortiment de 
marfă cate l-a fost expediat în locul celui comandat, nu 
este subordonat condiției ca în prealabil să restituie marfa, 
dar rămîne obligat să o returneze la cererea vînzătorului 
sau. în caz că o reține definitiv, să plătească prețul afe
rent. (Hotărîrea nr. 107 din 22 aprilie 1980).

dr. O- CAPAȚÎNA

financiar

Urmărirea debitorilor solidari
Potrivit prevederilor art. 1003 Cod civil cînd delictul 

(fapta Ilicită săvîrșită în mod culpabil) este imputabil mai 
multor persoane, acestea sînt ținute solidar pentru despă
gubire. Prin solidaritatea debitorilor se înțelege că per
soana fizică sau juridică creditoare poate urmări pe ori
care dintre debitori (putîndu-se îndestula chiar de la unul 
singur), fără ca debitorul să poată opune beneficiul de 
diviziune, adică să ofere numai partea sa de datorie. A- 
ceastă prevedere cuprinsă în art. 1042 Cod civil se coro
borează pentru a defini conceptul de solidaritate a debi
torilor, cu dispoziția art. 1039 Cod civil, potrivit căreia 
plata făcută de unul din debitori liberează și pe ceilalți 
către creditor. Din cuprinsul citatelor dispoziții legale se 
desprind elementele și caracterele eventuale ale solidarită
ții pasive (a debitorilor) care sînt : creditorul poate ur
mări pe oricare, la elegerea sa, iar plata făcută de un 
debitor profită tuturor. Spre a fi mai expliciți vom dă 
un exemplu concret. O unitate socialistă este păgubită 
prin activitatea infracțională a cinci persoane cu suma de 
100 000 lei. Dat fiind că numai unii din cei cinci au des
fășurat activitatea infracțională în întregime, nu toți au 
fost declarați solidari cu repararea pagubei pricinuite, fie
care fiind considerat solidar cu ceilalți debitori numai la 
prejudiciul provocat împreună. Astfel, pînă la suma de 
30 000 lei sînt solidari toți cei cinci debitori : pînă la 
50 000 lei sînt ținuți împreună numai patru ; pînă la 80 000 
lei răspund solidar trei persoane, iar dela 80 000 și pînă 
la 100 000 lei răspund numai doi dintre codebitori. Po
trivit celor dispuse de art. 1039 Cod civil, pînă la suma 
de 30 000 lei unitatea poate urmări pe oricare debitor din 
cei cinci, plata făcută de oricare diminuînd suma res
pectivă. Prin consecință, dacă unitatea și-a acoperit suma 
de 30 000 lei de la unul din creditori, chiar altul decît 
al cincilea (care răspunde solidar numai pînă la concu



rența acestei sume), ea, nu se mai poate îndrepta în con
tra respectivului pentru restul de sumă ce depășește 30 000 
lei, dat fiind că cel în cauză nu este ținut pentru dife
rență, ci numai pînă la nivelul sus-arătat. Același rațio
nament este valabil în continuare pentru ceilalți codebi- 
tori la suma de 80 000 lei, singurii care rămîn solidari pînă 
la acoperirea integrală a pagubei vor fi numai doi dintre 
cei cinci.

Din caracteristicile esențiale ale solidarității pasive (a 
debitorilor) menționate mai sus, se desprind unele con
secințe de ordin practic și anume :

— acțiunea intentată contra unuia din debitori nu opreș
te pe creditor de a exercita o asemenea acțiuițe și în 
contra celorlalți debitori (art. 1043 Cod. civ.) ; același lu
cru și cu executarea silită, ea putînd fi pornită și în con
tra celorlalte persoane codebitoare ;

— acțiunea și urmărirea silită intentată contra unuia 
din debitori întrerupe prescripția în contra tuturor 

(art. 1045 Cod civ. și Trib. Suprem, Dec. civ. nr. 1778/1976).
Vom evidenția și unele caracteristici ale solidarității pa

sive care reprezintă mijloace de apărare ale debitorilor:
— codebitorul solidar poate opune creditorului următitor 

nu numai excepțiile sale personale, ci și acelea care sînt 
comune celorlalți debitori (este o regulă dedusă din soli
daritatea celor ținuți împreună prezentată de art. 1047 alin. 
1 Cod civ.) ;

— dacă unul (sau unii) dintre codebitori a plătit debitul 
în totalitate nu poate (pot) pretinde de la ceilalți decît 
numai de la fiecare partea sa (art. 1053 alin. 1 Cod civ.).

In cele de mai sus își va afla răspunsul solicitat tov. 
Coricovac Cornel — Drobeta Turnu-Severîn.

J. COSTIN

Unele cazuri specifice
In cele ce urmează vo*r  fi prezen

tate și analizate unele situații de fapt 
specifice care atrag răspunderea ma
terială a persoanelor vinovate, fie în 
baza unor reglementări ad-hoc, fie 
în baza prevederilor cu caracter ge
neral cuprinse în art. 102 și urm. din 
Codul muncii-

© în conformitate cu prevederile 
art. 5 din Decretul nr. 375/1956, în 
cazul în care au fost pierdute, sus
trase sau furate acte de cheltuieli 
nenominale (bonuri, bilete de călătorie 
nenominalizate etc.), înainte de a fi 
înregistrate în evidența contabilă, se 
va proceda la stabilirea răspunderii 
materiale a persoanei vinovate de lip
sa acestora. In cazul găsirii ulterioare 
a actului pierdut sau sustras, răs
punderea materială subsistă. astfel 
cum prevede art. 6 alin’ 2 din același 
decret, numai în măsura pagubei e- 
fective pricinuită din cauza dispari
ției sau sustragerii temporare a aces
tor bonuri și a eventualelor chel
tuieli ocazionate cu reconstituirea 
sau găsirea documentelor respective. 
Rezultă din prevederile citate, că în 
momentul constatării sustragerii sau 
dispariției, răspunderea materială se 
va stabili la nivelul valorilor nomi
nale pe care le reprezintă respecti
vele documente, iar în cazul găsirii 
lor ulterioare răspunderea materia
lă se va stabili la nivelul pagubelor 
efective suferite de unitate.

® Potrivit prevederilor art. 105, 
alin. 1 din Codul muncii, cînd pagu
ba a fost cauzată de mai multe per
soane. răspunderea fiecăreia se stabi
lește ținîndu-se seamă de măsura în 
care a contribuit la provocarea ei. A- 
ceasta înseamnă că organul emitent al 
deciziei de imputare are datoria să

de răspundere materială
stabilească gradul de vinovăție a fie
cărei persoane care a contribuit prin 
fapta sa la producerea pagubei și apoi 
să precizeze suma imputată fiecăruia. 
Un asemenea procedeu este în concor
danță și chiar impus de dispozițiile 
art. 171 din Codul muncii potrivit 
cărora dovada temeiniciei și, legalității 
dispoziției sau măsurii luate de uni
tate este în sarcina acesteia. Pe cale 
de consecință s-a considerat nelegal 
de către Colegiul de jurisdicție al 
Curții Superioare de Control Finan
ciar, procedeul unor unități de a re
ține în sarcina fiecărei persoane o răs
pundere integrală, Împuțind fiecăreia 
întreaga sumă, lăsînd pe seama orga
nului jurisdiction al de a stabili în 
concret limitele răspunderii fiecărui 
participant la prejudiciul unității.

• Organele noastre jurisdicționale 
(atît instanțele judecătorești, cît și 
Colegiul de jurisdicție al Curții Supe
rioare de Control Financiar) au fost 
confruntate cu soluționarea unor litigii 
generate de contestarea deciziilor de 
imputare privind pagube constatate 
după ce la unitățile respective a avut 
loc aprobarea bilanțului de către or
ganele competente. Contestatorii s-au 
apărat arătînd că pagubele fiind an
terioare aprobării bilanțului, organele 
competente au considerat, prin cuve
nita aprobare, că unitățile în cauză 
nu au fost prejudiciate.

Este locul a aminti că potrivit pct. 
178 și 179 din Normele metodologice 
privind contabilitatea unităților eco
nomice aprobate prin Ordinul nr. 
595/1970 al M.F. bilanțurile unităților 
economice se aprobă de conducătorul 
organului ierarhic superior (centrală 
minister etc.) și că în baza prevede
rilor .art. 64 lit. K- din Legea nr.

5/1978, adunarea generală a oamenilor 
muncii aprobă darea de seamă anuală 
pe bază de bilanț. Practica judiciară 
a fost constantă în a considera că 
bilanțul și anexele sale nu constituie 
un act constatator al pagubei și nici 
aprobarea sa nu împiedică stabilirea 
ulterioară a răspunderii materiale a 
persoanelor care prin fapta lor ilicită 
au prejudiciat patrimoniul unității.

• După cum este cunoscut inven
tarierea patrimoniului unităților so
cialiste se efectuează de către comisii 
de inventariere constituite prin ordi
nul conducătorului unității socialiste. 
Dată fiind importanța deosebită pe 
care o are operațiunea de Inventa
riere și responsabilitatea cu care 
ea trebuie efectuată, în legisla
ția noastră este reglementată și 
răspunderea materială a membrilor 
comisiilor de inventariere. Intr-ade
văr, potrivit art. 30 lit. d din Legea 
nr. 22/1969, răspunde în limita valorii 
pagubei rămase neacoperite de autorul 
direct al ei, din momentul constatării 
solvabilității acestuia, cel vinovat de 
neefectuarea inventarierilor la terme
nele și in condițiile legii, în situați*  
în care prin aceasta a contribuit la 
cauzarea pagubei. Aceasta înseamnă 
că legiuitorul a înțeles a angrena 
răspunderea materială a membrilor 
comisiilor de inventariere numai în 
cazul în care activitatea lor defectu
oasă a contribuit la prejudicierea uni
tății. Pentru aplicarea acestei preve
deri legale este necesar a se constata 
existența unei legături cauzale între 
activitatea culpabilă cu caracter comi- 
siv sau omisiv a membrilor comisiei 
și paguba din gestiunea supusă in
ventarierii.

dr. C. J OR NES CU



jurisdicții

Efectele reorganizării unităților socialiste 

asupra acțiunilor judecătorești și arbitrate 
în cele ce urmează nu ne referim la reorganizarea cu 

caracter administrativ lăuntric a unei unități socialiste, 
ci la sensul juridic al conceptului de reorganizare, avut 
în vedere de prevederile art. 40—50 din Decretul nr. 
31/1954, potrivit căruia în această operațiune sînt impli
cate mai multe persoane juridice.

Pentru o analiza efectele reorganizării unei unități so
cialiste asupra dreptului său de acțiune sînt necesare în 
prealabil unele precizări :

— transmiterea drepturilor (deci și a dreptului de ac
țiune și de executare silită) și obligațiilor, în cazul re
organizării unor persoane juridice supuse înregistrării, are 
loc, atît între părți, cit și față de terți, numai prin înre
gistrarea respectivei operațiuni de reorganizare (fuziune, 
absorbție, divizare, desprindere și transmitere) și pe data 
acesteia (art. 49 alin. 1 Decret nr. 31/1954) ;

— transmiterea drepturilor și obligațiilor în cazul re
organizării persoanelor juridice nesupuse înregistrării, se 
îndeplinește atît între părți, cît și față de terți, numai pe 
data aprobării de către organul competent, a inventarului, 
a bilanțului contabil de predare-primire, precum și a evi
denței contractelor în curs de execuție, inclusiv reparti
zarea acestora (art. 49 alin. 2 Decret nr. 31/1954) ;

— persoanele juridice care dobîndesc bunuri prin efec
tul divizării, al desprinderii și transmiterii răspund față 
de creditori pentru obligațiile unității cedente, proporțio
nal cu valoarea bunurilor dobîndite (de la data dobîndirii), 
dacă prin actul organului superior competent nu s-a dis
pus altfel (art. 48 Decret nr. 31/1954) ;

— contractele se repartizează astfel încît executarea 
fiecăruia să se facă de o singură unitate socialistă ; în 
iazul cînd executarea în natură a unui singur contract de 
;ătre mai multe unități este posibilă, se va proceda la 
■epartizarea acestuia, proporțional cu partea de' patrimo- 
îiu primită prin reorganizare sau proporțional, cu valoarea 
lunurilor dobîndite (art. 50 alin 2 coroborat cu art. 47 
îi 48 din Decretul nr. 31/1954).

în raport de precizările de mai sus, dreptul de acțiune 
il unei unități socialiste implicată în operațiunea de re
organizare a persoanelor juridice, în calitate de dobîndi- 

toare de drepturi și obligații se poate prezenta în urmă
toarele ipostaze :

— dreptul la acțiune nu este născut la data operațiunii 
de reorganizare ;

— dreptul la acțiune era născut și aparținea unității 
transmițătoare la data reorganizării dar nu a fost exer
citat pînă în acest moment;

— dreptul la acțiune a fost exercitat de unitatea trans
mițătoare, litigiul fiind în curs, la data cînd a survenit 
reorganizarea ;

— dreptul la acțiune a fost exercitat, litigiul soluțio
nat, dar hotărîrea se pronunță ulterior datei operațiunii 
de reorganizare.

Spre a da soluție fiecărei din aceste ipostaze este ne
cesar a se preciza că operațiunea de reorganizare a per
soanelor juridice nu este considerată de Decretul nr. 
167/1958 drept o cauză de întrerupere sau suspendare a 
dreptului de acțiune, iar practica arbitrală a considerat 
aproape în toate cazurile că această împrejurare nu poa
te constitui un motiv temenic justificat de repunere în 
termen (cităm numai Dec. P.A.S. nr. 2938/1977 și nr. 
1492/1980).

în cazul cînd dreptul la acțiune nu este născut la 
data reorganizării, prescripția începe a curge împotriva 
unității debitoare la o dată situată după preluarea acti
vului și pasivului.

Atunci cînd dreptul la acțiune s-a născut înainte de 
reorganizare și aparținea transmițătoarei, el trece asupra 
unității dobînditoare și curge împotriva acesteia, fără ca 
operațiunea de transmitere să influențeze cursul pre
scripției.

în situația cînd la data reorganizării procedura arbi
trală era începută de unitatea transmițătoare ea este 
opozabilă și unității dobînditoare. Astfel, o încercare de 
conciliere primită de unitatea transmițătoare înainte de 
reorganizare este operabilă dobînditoarei, chiar dacă des
pre conciliere nu s-a făcut nici o mențiune în documen
tația întocmită cu ocazia predării-primirii. (Dec. P.A.S. 
nr. 672/1972).

în cazul în care litigiul a fost soluționat înainte de 
reorganizare dar hotărîrea s-a pronunțat după această 
dată, ea este opozabilă unității dobînditoare care este 
datoare a o pune în execuție, fie în calitate de credi
toare sau de debitoare. în cele de mai sus își va afla 
unul din răspunsurile solicitate tov. Szeles Mihai 
Cristuru Secuiesc, jud. Harghita.

C. J.

rădică arbitrală - decizii ale primului arbitru de stat

) MĂRFURI OBLIGATORII LA CÎN- 
AR1RE. RĂSPUNDEREA CĂRĂUȘU

LUI

In conformitate cu art. 28 din Regu- 
mentul aprobat prin H.C.M. nr. 941/ 
59, cărăușul este obligat, la primi- 
■a spre transport, să procedeze la 
ntărirea vagoanelor cu cereale Po- 
ivit art. 28, alin. 8, cîntărirea măr
irilor în silozuri pe cîntar pod- 
..sculă recunoscut de MTTc. este 
imilabilă cu cîntărirea efectuată pe 
i tarele proprii de organizațiile de 
ansport. Cînd cîntărirea este obli- 
torie pentru cărăuș, acesta răspunde 
itrivit art. 39 din același regulament, 

cantitatea înscrisă în documentul 
transport. Indiferent de faiptul că 

efectuat aau nu cîntărirea. Cărău

șul răspunde, pînă la proba contrară, 
de lipsurile cantitative constatate la 
aceste mărfuri, chiar dacă vagoanele 
au sosit la destinație fără urme de 
violare, scurgeri, semnele intacte (art. 
40, alin. 2 din Reg. citat). Cărăușul 
va putea face însă dovada că în re
alitate a primiiț o cantitate mai mică 
de la expeditor sau că marfa cores
punde cu greutatea netto din actele 
de livrare (art. 39, alin. 3, din același 
regulament). Pentru mărfurile care 
din cauza anumitor însușiri proprii 
sînt supuse pierderii din greutate în 
timpul transportului, cărăușul răspun
de numai pentru partea lipsă din 
greutate care depășește procentele de 
pierdere prevăzute In actele normative 
tn vigoare (art. 43 din Regulamentul 
citat). (Dec. PAS nr. 1713/1982".

• LIPSURI CANTITATIVE LA PRO
DUSE DIN IMPORT. RECLAMAȚ1E

ADMINISTRATIVA

Potrivit art. 28 parag. 7, pct. 2 din 
Convenția SMGS, prezentarea recla- 
mației către calea ferată în cazul 
pierderii parțiale a mărfurilor, se fa
ce de către predător sau destinatar, cu 
condiția prezentării scrisorii de tră
sură a procesului verbal comercial e- 
liberat destinatarului de către calea 
ferată în stația de destinație și a fac
turii externe. O reclamație incomple
tă nu poate produce efectele prevă
zute de art. 30 din Convenția SMGS. 
(Dec. PAS nr. 1727/1982).

• ADAS. SUBROGARE ÎN DREPTU
RILE PERSOANEI ASIGURATE

Potrivit art. 72 din Decretul nr- 471/ 
1971 cu privire la asigurările de stat, 
în limitarea indemnizației plătite în 
asigurările de bunuri, Administrația
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Asigurărilor de Stat este subrogată în 
: toate drepturile asiguratului sau be

neficiarului asigurării contra celor răs
punzători de producerea pagubei. în 
temeiul acestor prevederi legale și a 
disp. art. 1108 Cod civil, acțiunea în 
subrogație a ADAS in cazul asigură
rii facultative de răspundere civilă 
poate fi exercitată numai direct îm
potriva celui răspunzător de produce
rea accidentului, nu și a unității în 

. administrarea directă a căreia se. află 
bunul care a produs accidentul. (Dec. 
PAS nr. 1714/1982).

• PRODUSE REPARTIZATE CEN
TRALIZAT. COMPENSAȚIE ÎNTRE 
SORTIMENTE. 1NADM1S1B1LITATE

Cînd raporturile contractuale inter
venite între părți se întemeiază pe 
repartiție pentru produse, repartiza
te centralizat, repartiție în care se fa
ce determinarea sortimentală a măr
furilor ce trebuie livrate, părțile nu 
pot conveni ca în cadrul aceluiași vo
lum de livrări să fie schimbate can
titățile pe sortimente stabilite prin 
repartiție. Ca atare, nu se poate fa
ce o compensație între sortimentele 
efectiv livrate, răspunderea unității 
furnizoare pentru neexecutarea obli
gații,lor contractuale, trebuind să fie 
analizată în raport de fiecare sorti
ment. (Dcc. PAS nr. 1729/1982).

@ MODIFICARE PLAN DE PRODUC
ȚIE. CONSECINȚE

Modificarea planului de producție 
prin decret, modifică de drept și re
partițiile ce au stat la baza încheie
rii contractului precum și obligațiile 
contractuale asumate. Proporțional cu 
reducerea planului de producție este 
exonerat de răspundere furnizorul 
pentru plata de penalități. (Dec. PAS 
nr. 1731/1982).

© NEEXECUTARE CONTRACT LI
VRĂRI EXPORT. CONSECINȚE

Conf. art. 81 din Legea nr. 71/1969 
modificată și completată prin Legea 
nr- 3/1979, neexecutarea' sau executa
rea parțială a obligațiilor asumate 
prin contractele economice de livrare 
pentru export, atrag pentru partea în 
culpă, plata dublului penalităților 
prevăzute la art. 47 pct. 1—6 inclu
siv. (Dec. PAS nr. 1827/1982).

• CONCILIERE PREARBITRALA

Potrivit prevederilor art. 3 din Reg. 
proc. arbitrale. reclamantul are obli
gația să se întâlnească eu partea cea
laltă. în scopul de a-și comunica re
ciproc pretențiile și opunerile referi
toare la obiectul conflictului, căutîn- 
du-se soluționarea prin înțelegere di
rectă. în situația în care reclaman
tul încearcă concilierea trimițînd în 
acest scop o adresă la care nu pri
mește nici un răspuns și numai în 
timpul soluționării se prezintă probe 

care conduc La exonerarea pîritujui de 
plată. Arbitrajul este în drept să 
facă aplicațiunea disp. art. 274 Cod 
procedură civilă, reținînd că pîrîtul 
a provocat reclamantului o daună e- 
chivalentă cu valoarea taxei de tim
bru achitată de către acesta. Dec. 
PAS nr. 1788/1982).

• CONTRACT DE PAZA 
MILITARIZATA

Conf. art. 6 lit, b din contractul de 
pază militarizată, unitatea de pază este 
absolvită de răspundere cînd nu a 
fost sesizată de beneficiar în timp 
de 4 ore, după ce acesta a luat cu
noștință de producerea furtului. Uni
tatea-de pază nu poate fi țiriută răs
punzătoare de pagubele produse prin 
existența unor lipsuri în gestiune, atî- 
ta vreme cît producerea furtului nu a 
fost constatată In condiții de opozabi
litate față de aceasta, în prezența u- 
nui delegat al acestuia și a organu
lui de miliție. (Dec. PAS nr. 1828/ 
1982).

« CONTRACT DE COMERȚ EXTE
RIOR, PE BAZA DE COMISION.

SANCȚIUNI

Potrivit prevederilor contractului de 
comerț exterior pe bază de comision, 
penalitățile pe care comisionara le 
obține de la partenerul extern. le 
transmite comitentei sale, încheierea 
contractului extern fiind făcută în 
contul comitentei. Prin art. 80 din 
Legea contractelor economice s-au sta
bilit însă situațiile în care întreprin
derea de comerț exterior datorează 
penalități pentru neexecutarea sau e- 
xecutarea necorespunzătoare a obliga
țiilor prevăzute în sarcina sa prin 
contractul economic de comerț exte
rior pe bază de comision ca și cuan
tumul acestora Și aceste penalități 
pe care întreprinderea de comerț ex
terior le datorează pentru neîndepli- 
nirea obligațiilor ce-i revin în cali
tatea sa de comisionară, diferă de pe
nalitățile pe care comitenta le da
torează în calitate de furnizoare, be
neficiarei din contractul economic de 
livrare. (Dec. PAS nr- 1837/1982).

• COMERȚ EXTERIOR. FORME 
SIMPLIFICATE DE CONTRACTARE.

INADMISIBILITATE

In aplicarea prevederilor art. 75 
din Legea contractelor economice nr. 
71/1969, practica arbitrală a stabilit 
că formele simplificate de contractate 
nu pot fi utilizate în realizarea ope
rațiunilor de comerț exterior. (Dec. 
PAS nr. 1857/1982).

• TRANSPORT. TRAFIC PALETIZAT
IN REGIM DE SCHIMB

Art. 60 din Inntrucțiunile aprobate 
prin Ordinul MATMCGFF nr. 108/ 
1975 stabilește unele condiții speciale 
pentru asigurarea traficului paletl- 

zat în regim de schimb, cum ar fi 
comunicarea în termen de 180 zile 
înainte a stațiilor deschise unui ase
menea trafic. La art- 17 (5) din TLM- 
CFR se prevede perceperea tarifelor 
de imobilizare dacă paletele a.parținînd 
căilor ferate nu au fost restituite in 
termen de 24 ore. Dar pentru admi
terea unor pretenții legate de perce
perea acestor tarife, sumele eventual 
datorate trebuie să fie evidențiate pe 
baza unor acte și elemente, opozabile, 
ținîndu-se seama de normele legale ce 
s-ar dovedi aplicabile. (Dec. PAS nr. 
1867/1982).

• AMBALAJE NECORESPUNZA- 
TOARE CALITATIV. CIRCULAȚIE

Potrivit art. 36 alin. 4 din Normati
vul aprobat prin Ordinul MATMCGFF 
nr. 96/1981, ambalajele necorespunză
toare calitativ sau restituite de alte 
tipuri, trebuie refuzate la plată și 
ținute la dispoziția expeditorului timp 
de 15 zile. Dacă ambalajele sînt va
lorificate fără a se mai aștepta epui
zarea termenului de 15 zile, expedi
toarei i se datorează plata ambalaje
lor la valoarea lor reală deoarece 
aceasta constituie prejudiciul încercat 
de expeditoare prin imposibilitatea de 
a mai dispune de ambalajele respec
tive în timpul fixat de lege. (Dec. 
PAS nr. 1871/1982).

• FACTURARE LA PREȚ INFERIOR
CELUI LEGAL. CONSECINȚE

Potrivit Legii prețurilor nr. 19/1971 
prețul produselor ce .se livrează în
tre unitățile socialiste de stat și.coo 
peratiste nu poate fi decît prețul le
gal la data efectuării livrării, obliga
ția respectării prețului legal revenind 
atît furnizorului cît șl beneficiarului 
în consecință, dacă dimtr-o eroare 
furnizorul calculează produsele 1 
un preț inferior celui legal, el est 
îndreptățit să pretindă de la benefi 
ciar diferența calculată în minus, ia 
beneficiarul este obligat să plătfea' 
că această diferență, dat fiind că t 
greșeala săvîrșită de furnizor cu oc: 
zia facturării nu poate profita benef 
ciarul. (Dec. PAS nr. 1873J982).

• EXPEDIERE DE PRODUSE I
VAGON COMUN

Potrivit art. 44 din Normele met 
dologice nr. 2/1980 ale BNRSR, BAI 
Bl și BRCE, în cazul expedies’ii 
produse în vagon comun, furnizor 
este obligat să comunice destinatar 
lui. adresele celorlalți beneficiari 
să menționeze pe facturile emise a; 
pra acestora, adresa la care a fost « 
pediat vagonul. Destinatarul căn 
i-a fost adresat vagonul comun e 
obligat ca 1a sosirea acestuia, să ' 
științeze și pe ceilalți beneficiari. (D 
PAS nr. 1885/1982).
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® MARIA BUCUR, Iași — Tarifele 
pentru transporturile efectuate cu mij
loace hipo, publicate in lucrarea „Car
tea cooperativei agricole de producție11 
vol. III, au fost determinate pe baza 
umor calcutații> efectuate împreună cu 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare. Pînă la aprobarea unor 
tarife mai stimulative pentru trans
porturile cu mijloace hipo, comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene. cu avizul Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, pot aproba tarife mal 
mari decît cele prevăzute în H.C.M. 
nr. 2213/1955.

0 DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE 
DRUMURI ȘI PODURI, Focșani — 
Art. 18 din Decretul nr. 49/1982 sta
bilește că „bunurile materiale, altele 
decît fondurile fixe, care nu mai pot 
fi folosite datorită schimbării proce
sului tehnologic, sistării fabricației, 
pot fi propuse în mod excepțional 
pentru declasare numai în condițiile și 
cu aprobările prevăzute în prezentul 
decret “. De asemenea, la același ar
ticol se face precizarea că „bunurile 
materiale degradate care nu mai pot 
fi refolosite sub nici o formă vor fi 
scăzute din gestiune și vor afecta cos
turile de producție, cheltuielile de cir
culație sau finanțarea bugetară, după 
caz". Din cele 
rezultă că în 
la cap. II din 
vind declasarea

citate mai sus, 
reglementarea de 
acest decret prl- 

unor bunuri mate-
riale din administrarea unităților 
socialiste de <stat, s-au avut în vedere 
numai bunurile materiale care nu au 
fost folosite în procesul de producție. 
Modul de înregistrare pe costuri a 
obiectelor de inventar de mică va
loare sau scurtă durată date în folo
sință este reglementat prin regulile de 
bază ale fiecărei ramuri economice- 
Astfel, pentru ramura industriei, a- 
cestea sînt reglementate la cap. D, 
pct. 74 din „Regulile de bază pentru 
planificarea, evidența și calcularea 
costurilor producției industriale11, în 
sensul că „uzura obiectelor de inventar 
în folosință se include potrivit metodei 
cotelor medii globale, în funcție de 
valoarea obiectelor de inventar în fo
losință sau potrivit metodei integrale, 
prin trecerea pe cheltuieli a întregii 
valori a acestora, la darea lor în fo
losință. Prevederi asemănătoare sînt 
cuprinse și la pct. 7 din Normele me
todologice privind contabilitatea uni
tăților economice11 aprobate prin Or
dinul Ministerului Finanțelor nr- 
595/1970 date în aplicarea H.C.M. nr. 
1885/1970. Pentru scoaterea din uz a 
obiectelor de inventar, echipamentu
lui și materialelor de protecție date 
în folosință, în cazul cînd sînt complet 
uzate și nu se mai pot folosi, au în
deplinit duratele de folosință normate, 
se folosește formularul 14.2.7 „Proces 
verbal de scoatere din uz", cu apro
barea conducerii unității, fără a in

tra în prevederile Decretului nr. 
49/1982. Problema privind operațiunea 
de declasare a ambalajelor nu face 
obiectul Decretului nr. 49/1982, aceas
ta finid reglementată prin Decretul 
nr. 146 din 5 mai 1980 privind unele 
măsuri de îmbunătățire a circulației, 
utilizării și recuperării ambalajelor 
pentru mărfurile ce se desfac prin co
merțul cu amănuntul și Ordinul 
M.A.G.F. nr. 96/1981.

• DUMITRU PÎNZARU din Bucu
rești se interesează dacă, în baza re
comandării medicale pentru o muncă 
mai ușoară, unitatea are obligația de a-i 
acorda o asemenea muncă, dorind să 
știe totodată care sînt drepturile de 
retribuire în situația dată. Potrivit dis
pozițiilor art. 147 din Codul muncii, 
unele persoane pot fi repartizate în 
alte munci decît cele ce le revin po
trivit încadrării lor, pe baza reco
mandării medicale, în perioada în care 
se află sub tratament medical. Dis
poziția legală citată mai sus repre
zintă o obligație pentru unitățile so
cialiste ; atît datorită modului impe
rativ în care este redactată norma le
gală, cît și faptului că ea a fost adop
tată în interesul general și superior al 
recuperării forței de muncă, unitățile 
nu pot refuza trecerea în munci mai 
ușoare din cauză de boală pe baza re
comandării medicale. Mai mult, pro
tecția legii este totală, garantând — 
pe o perioadă de maximum 3 luni în 
cursul unui an calendaristic — retri
buția avută anterior.

© DUMITRU IGNAT — contabil șef 
la I.A.S. Zorleni din județul Vaslui 
solicită lămuriri cu privire la com
petența unităților socialiste de a în
cheia contracte economice. In„ confor
mitate cu art. 24 alin. 1 din Legea nr. 
71/1969, ,,contractele economice se în
cheie de către întreprinderi, precum 
și de către centrale sau alte unități 
socialiste, potrivit legii". Trimiterea la 
care se fereră norma citată are în pri
mul rînd în vedere posibilitatea exis
tenței unor dispoziții legale specifice 
anumitor domenii de activitate sau 
sectoare ale economiei. în lipsa unor 
prevederi specifice, cadrul general le
gal este reprezentat de prevederea 
cuprinsă în art 24 alin. 1 din Legea 
nr. 71/1969. în cazul relatat de dv. se 
aplică prevederea legală citată mai 
sus.
• ASOCIAȚIA DE LOCATARI NR. 

22, Roman — solicită unele îndru
mări cu privire la posibilitatea sta
bilirii cu exactitate a perioadelor în 
care locatarii lipsesc din imobil. Nu 
poate exista o normă unică și nici un 
procedeu standard. Considerăm că tre
buie arătat locatarilor că orice repar
tizare a cheltuielilor care nu ține sea
mă de consumatorii reali se răsfrtnge 
asupra lor.

• EUGENIA BUTARU, Rm. Vîlcea 
— Potrivit prevederilor art 18 din 
Statutul asociației locatarilor, aprobat 
prin Decretul nr. 387/1977, fondul de 
rulment se formează prin depunerea 
de către fiecare membru a unei sume 
stabilite de adunarea generală, cores
punzătoare acoperirii cheltuielilor co
mune lunare, la nivelul lunii cu cele 
mai mari cheltuieli dinitr-un an.

© ASOCIAȚIA DE LOCATARI nr. 
22 din str. Tudor Viadimirescu din 
Roman, se interesează de modul de 
plată și de cuantumul drepturilor de 
personal, reglementate de statut Po
trivit art- 5 lit. d din statut, adunarea 
generală a locatarilor hotărăște: nu
mărul și' funcțiile persoanelor ce ac- , 
tivează în cadrul asociației (adminis
trator, personal de serviciu, fochist 
etc.) ; retribuția acestora _ sau indem
nizațiile celor în cauză pînă Ia limita 
admisă de prevederile legale ; recom
pensele și alocația de stat de care 
urmează a beneficia cei în cauză, în 
condițiile legii. Retribuția sau indem
nizația personalului de serviciu se a- 
cardă în raport cu volumul de muncă 
și timpul necesar executării lui, fără 
a depăși limitele maxime stabilite. 
Premiile anuale ce se pot acorda per
sonalului sînt limitate în baza arh 15 
alin. 2 din statut, pînă la cel mult 
limita retribuției sau indemnizației pe 
o jumătate de lună în funcția îndepli
nită și proporțional cu timpul lucrat 
pe anul respectiv. Recompensele nu se 
pot acorda personalului retribuit sau 
care primește indemnizație pentru 
munca prestată, ci numai persoanelor 
care au îndeplinit voluntar lucrări de 
administrare și bună gospodărire. Re
compensa se stabilește de adunarea 
generală pentru fiecare caz în parte 
și nu poate depăși 560 lei.

• AURELIA MAREȘ, București — 
Potrivit art. 4 din H.C.M. nr. 860/1973, 
prin venit mediu lunar pe membru 
de familie se înțelege media ciștigu- 
rilor din ultimele 12 luni, provenind 
din retribuții sau alte forme de re
munerare a muncii, din exercitarea 
unor activități pe cont propriu, dir 
valorificarea lucrărilor literare, artă șl 
știință sau a altor drepturi, precum și 
din exploatarea unor bunuri, venituri 
care nu au caracter ocazional, împăr
țite la numărul persoanelor care tac 
parte din familie. în venitul mediu 
lunar se includ și pensiile. Fac parte 
din familie, în înțeles locativ, soțul, 
soția și copiii, precum și părinții so
ților, întreținuți de aceștia. în confor
mitate cu prevederile art. 31 din Le
gea nr. 5/1973, calculul chiriei pentau 
locuința ocupată de o familie în care 
sînt mai multe persoane încadrate ta 
muncă (astfel cum este cazul dv.) mu 
pensionari se va face pe baza retri
buției tarifare lunara sau pensiei ce
lei mai mari. în cazul relatat de dv. 
calculul chiriei se va face pe baza re
tribuției soțului dv„ cars Mte cea mal
mare.



„UNIREA" DIN BUCUREȘ
Amplasat într-o zonă cu veche 

tradiție comercială — Piața Unirii — 
Magazinul universal „Unirea" este 
cea mai mare unitate comercială 
din țara noastră. Suprafața comer
cială a acestei prestigioase unități- 
etalon cuprinde 21 740 mp., cu un 
număr de 80 de raioane (textile- 
încălțăminte, metalochimice, ali
mentare și alimentație publică).

Formele de vînzare practicate în 
magazin sînt : alegere liberă, auto
servire și vînzare clasică. Cantita
tea de mărfuri manipulată zilnic 
este de 120 de tone. De reliefat și 
faptul că Magazinul „Unirea" între
ține relații comerciale cu 350 de 
producători industriali, cu șase în
treprinderi de comerț cu ridicata și 
cu șapte parteneri externi — maga
zine universale din țările socialiste. 
Numărul sortimentelor comerciali
zate se cifrează la 200 000.

Magazinul universal „Unirea" o- 
feră cumpărătorilor săi și o serie 
de servicii organizate ca : ateliere 
de retuș pentru confecții, masă de 
croit pentru metraje, ghișeu C.E.C., 
servicii pentru ceasuri electronice, 
stație de radioficare, centru pentru 
difuzarea cărții, transport la domi
ciliu,. comenzi anticipate pentru 
produse de cofetărie, cabine de 
probă, expoziții interioare pe o su
prafață de 1 604 mp etc. Pentru 
rețeaua comerțului stradal sînt or
ganizate 30 tonete cu mărfuri spe
cifice sezonului.

Rezultatele remarcabile obținute 
au situat această unitate reprezen
tativă a comerțului nostru de stat 
pe locul I în întrecerea socialistă 
de anul trecut. C'a' urmare a aces
tui rodnic bilanț, printr-un decret 
prezidențial, Magazinului universa’ 
„Unirea" 1 s-a decernat Ordinul 
Muncii cl. I. Și pe cele 11 luni 
din anul 1982 „Unirea" și-a reali
zat și depășit planul la toți indi
catorii, iar valoarea mărfurilor 
vîndute pe aceeași perioadă se ci
frează la peste 1,2 miliarde lei.

Colectivul magazinului este alcă
tuit din 1130 de lucrători. 90% din 
personalul magazinului dispune de 
un înalt grad de calificare, 30% din 
vînzători au absolvit liceul, iar 
peste 200 sînt cuprinși în treapta 
a doua de liceu. întreprinderea or
ganizează cursuri de perfecționare 

cu toți lucrătorii timp de 60 de 
zile, unde sînt inițiați în probleme 
de merceologia produselor, eviden
ța și întocmirea documentelor, pre
cum și legislația comercială atît de 
necesară fiecărui lucrător din co
merț. In cadrul Lunii cadourilor, 
premergătoare sărbătorilor de iar
nă, Magazinul universal „Unirea" 
s-a aprovizionat cu mărfuri și arti
cole de sezon într-o bogată gamă 
și varietate de forme și culori ce 
constituie unicate. Astfel la

@ subsol vom găsi cafea și dul
ciuri, preparate de pește, mezeluri 
și brînzeturi, băuturi și conserve, 
legume-fructe, produse lactate, pro
duse gospodina, baby-bar;
• parter mercerie, moto-velo, 

pasmanterie-cosmetice, parfumerie, 
galanterie bărbați și femei, cea
suri, stilouri, marochinărie, artiza
nat, articole, nou-născuți, gablon- 
zuri, cravate, cămăși, ciorapi, tri
cotaje, cristaluri ;
• etaj I confecții femei și copii, 

pălării, umbrele, tricotaje și ga
lanterie femei și copii, jucării, în
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călțăminte femei șî copii, confecții 
pentru ocazii, ciorapi pentru fe 
mei ;

© etaj II țesături lînă, mătase 
și bumbac, mercerie, confecții, tri 
cotaje, galanterie, încălțăminte băi 
bați, confecții tineri, umbrele, pă 
larii, cămăși, ciorapi, pijamale băi 
bați, mătăsuri ;

@ etaj III încălțăminte și con
fecții sport, sticlă, faianță, porțe 
lan, tacimuri, articole pescuit și 
foto, radio-magnetofoane, instru 
mente muzicale, discuri, cam pin 
guri, televizoare, papetărie, articol 
uz gospodăresc ;

@ etaj 4 corpuri iluminat, elec- 
trocasnice, articole electronice, de- 
corațiuni interioare, aparate încăl
zit ;

© etaj 5 cofetărie, patiserie ;
@ etaj 6 articole lux pentru fe

mei. 9
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