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economica

SUPLIMENT
nr. 15

11 aprilie 1975

• Buletinul Oficial nr. 28 din 19 
martie 1975 partea I publică De
cretul prezidențial nr. 31/1975 pri
vind conferirea de distincții ale R. 
S. România și a „Diplomei de 
onoare" unor întreprinderi și insti
tute de cercetare-proiectare.

• Buletinul Oficial partea I nr. 
30 din 21 martie 1975 publică :

— Legea nr. 1/1975 cu privire 
la depunerea jurămintului de cre
dință și devotament față de R. S. 
România. Art. 15—19 inclusiv con
țin prevederi referitoare la depune
rea jurămintului de către persona
lul unităților socialiste de stat.

— Legea nr. 4/1975 privind mo
dificarea unor articole din Legea 
nr. 4/1973 și nr. 5'1973. In baza 
acestor prevederi limita inferioară 
a venitului mediu lunar de la care 
se calculează o chirie majorată este 
de 1500 lei.
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ÎN ACEST NUMĂR OFERĂ PRODUSE 
DISPONIBILE ÎNTREPRINDERILE:

COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ DE INVALIZI „UNIREA"
SATU MARE

Str. Depozitelor, nr. 19. Telefon: 31100

ÎNTREPRINDEREA „ELECTROMUREȘ" TÎRGU-MUREȘ
Str. Kossuth, nr. 114, Tdlefcin: 11486

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE Șl AGREGATE — BUCUREȘTI3 Bd. Muncii nr. 250
Telefoane : Centrala 43-06.50 Serv, aprovizionare: 43.37.67

4 UZINELE CHIMICE ROMÂNE — BUCUREȘTI
Șoseaua Panduri, nr. 71. Telefon : 31-41.40
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FIȘIER

LEGISLATIV

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL" — BUCUREȘTI
Str. Ostrov, nr. 3. Telefon 23.93.20

ÎNTREPRINDEREA DE ANVELOPE „VICTORIA", FLOREȘTI — PRAHOVA 
Telefon : 20700; 20701 ; 20702/129—153

e Buletinul Oficial partea I nr. 
32 din 27 martie 1975 publică :

— Decretul nr. 24/1975 al Consi
liului de Stat privind stabilirea săp- 
tăminii reduse de lucru pentru 
personalul care lucrează în subte
ran de la întreprinderea minieră 
Căpeni ;

— Decretul nr. 27/1975 al Consi
liului de Stat privind modificarea 
normelor de structură și a struc
turii organizatorice tip pentru uni
tățile din industria extractivă din 
subordinea Centralei cărbunelui 
Petroșani prevăzute în anexa la De
cretul nr. 162/1973 :

— H.C.M. nr. 178/1975 privind 
unele măsuri referitoare la organi
zarea activității piscicole ;

— H.C.M. nr. 186/1975 privind 
înființarea întreprinderii de mașini 
agregate și mașini-unelte speciale 
in municipiul lași.
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COMBINATUL DE LIANȚI Șl AZBOCIMENT — MEDGIDIA

UZINA MECANICĂ A AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI 
ALIMENTARE — ARAD

Str. Steagului, nr. 1
Telefon : 1 64 90 ; 1 38 29 — Telex 0362 54

ÎNTREPRINDEREA „TEHNOFRIG" — CLUJ
Str. Fabrica de chibrituri, nr. 5—11. Telefon: 30758

■: - -- ■

RUBRICA „CURIER ECONOMIC LEGISLATIV" 
CUPRINDE:

$ Normele de drept care reglementează contractele economice 
pentru livrarea produselor (i) ® Factura proforma ® Precizări privind 
decontarea utilajelor destinate investițiilor H Trăsături ce caracterizează 
regimuî juridic al pămîntului deținut de cooperativele agricole de pro
ducție amenajat prin lucrări de îmbunătățiri funciare ® Soluții arbitraje 
și judecătorești ® întrebări și răspunsuri



O I E KI L

METALE
PRODUSE DIN METAL

— Catarame ondulate perechi 491

— închizător poșetă 593—322 buc. 354

— Garnitură poșetă 303 buc. 1.893

— Garnitură poșetă 304 buc. 27.000

— Garnitură poșetă 307 buc. 19.000

— Garnitură poșetă 310 buc. 1.840

— Picioruș 101 buc. 4.996

— Plăcuță miner buc. 3.000 

— Colțari 101 buc. 6.691

— Toată gama de conductori electrici din 
cupru și aluminiu conform cu No
menclatorul de produse a întreprin
derii.

— Vibratoare de adîncime de lkW 
transformator

CU

— Radiator electric cu ulei de 14 de
menți 2000 W

— Tronsoane cu bare distribuție de 200, 
750, 1350 .și 1500 A.

— Cutie de distribuție subterană cu 
derivații
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— Piese de schimb pentru radiatoare 
ulei

de

— Papuci stanțați stas 243—60

— Cleme de legătură Al. 50 cu nituri 
10 cu bulon

Și

MATERIALE ELECTRICE

— Bobine AC-3 25A 220V buc. 10 

— Idem 25A 380V buc. 11

— Idem 25A 220V buc. 5

— Idem Dito 25A 380V buc. 25

— Idem TCA 400A 220V buc. 12

— Globuri heliograf buc. 25

— Becuri auto 24V 5W B15 buc. 90

— Becuri 12/2 B7 buc. 100

— Becuri 12/3 B9 buc. 200

— Bec sofit 12/5 buc. 200

— Idem 12/5 buc. 200

— Idem 12/15 B15 1 pol. buc. 200

— Bec rezist. 130V 40W E27 buc. 90

— Plăci seleniu 50X50 Svl buc. 43

— Idem 60X60 Svl buc. 55

— Idem 80X80 Sv3 buc. 10

— Idem 60X60 Sv3 buc. 90

— Balast BIA 65W buc. 20

CUPLAJE ELECTROMAGNETICE

— 81.012-11B 0 50 buc. 64

— 81.012-14B 0 50 buc. 50

— 81.022-11C 0 50 buc. 30

— 82.012-19C 0 60 buc. 2

— 82.012-19C 0 70 buc. 25

— 81.603-14 B6 buc. 8

— Izolatori PTCS 60A cod 35.064 buc. 92

— Izolator PTCS 25A cod 45.367 buc. 100

— Izolatori PTCS 25A cod 45.368 buc. 100

— Izolatori TIC 1KV 100A 40 057 buc. 87

— Izolatori inele pt. mașină buc. 143

— Shunt 100A cod 70150 buc. 1

— Plăci perforate MF 209 tip B buc. 116

— întrerupătoare PACO 63A buc. 72

— Coloane seleniu 71341B buc. 59

— Coloane seleniu RS 71352B buc. 15

— Sirrnă bobinaj 0,60 mm buc. 84,760

— Sîrmă bobinaj ET l,90mm buc. 117

— Piese contact ISA TH buc. 25

— Paton mignon 10A TH buc. 20

— Patron mignon 6.3A TH buc. 45

— Alternator 30KV buc. 1

— Bloc selen termic TSA 6A buc. 43

— Idem 8A, 4,8A buc. 11

— Idem 11A buc. 4

— Soclu LF 25A TH buc. 25

— Contactori cdă 6A 380V 4003 buc. 3

— Conectori 1 fir 6 mm cod 7540A buc.
5030

PLĂCI SELENIU : •

— 50X50SY buc. 43 

— 60X60SY1 buc. 55

— 60X60SY3 buc. 90

— 80X80SY3 buc. 10

PERII COLECTOARE :

— 10X25X35 buc. 5

— ER 2A 7X70X30 buc. 75

— 8168 10X30X45 buc. 91

— EG 98 10X20X35 buc. 39

— 16X20X33 buc. 2

— EG 99B 10X30X50 buc. 10

— EG 97 12,5X25X40 buc. 11

— MGR 10X20X25 buc. 103

— EG 20X30X45 buc. 112

— EG 98 16X20X35 buc. 105

— EG 97 14X32X55/50 buc. 90

— 3618 10X20X35 buc. 40

— EG 98 10X20X30 buc. 44

— 8618 10X20X30 buc. 31

— EG 97 12X18X30 buc. 55

— EG 98 11,5X20X45 buc. 36

— Globuri heliograf buc. 38

— Rezistențe 380—800 V (pentru prese
Plimsol) buc. 67

ELECTROMOTOARE ASI :

— 0,45 0,8 kw 750/1500 r/m 220V 380V 50Hz 
cu flanșe buc. 1 <
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— 0,55/1000 rm 220'38(»V 50Hz flanșat 
buc. 1

— 0,55/3000 rm 220 380V 50Hz Flanșat 
buc. 9

— 0,55 3000 r/m 220z380V 50Hz talpă buc. 2

— 0,751000 rm 220z380V 50Hz flanșat 
buc. 3

— 2,2 kw 1000 r/m 220 380 V 50 Hz talpă 
» C. 6

♦

— 4 kw 1000 r m 22(F380V 50Hz talpă 2 
cap ax buc. 1

— 5.2 6,5 kw 1500 r/m 3000 380 V buc. 5

— Flanșe pt. motor 10/1500 brute buc. 2

— 11 kw 1500 r/m 3 6 talpă buc. 2

— 22 kw 1500 r7m 220 380V 50Hz flanșate 
buc. 3

— 45 kw 1500 rm 380 560V 50Hz talpă 
buc. 3

— 0,15 kw 3000 r/m 380 660V 5 MP buc. 1

— 0,55 kw 1500 r/m 220 380V 50Hz flanșa
te buc. 35

— 1,1 kw 1500 rzm 440V 50Hz flanșate 
buc. 1

— 2,2 kw 1000 rm 220Z380V 60 Hz talpă 
buc. 12

— 2,2/2,8 kw 1500 rm 3000 380V flanșat 
buc. 3

— 4 kw 1000 r/m 220z380V 50Hz 2 capete 
ax buc. 23

— 4 kw 1500 r m 220/380V cu talpă buc. 3

— 15 kw 1509 r m 220z380v 50Hz flanșat 
buc. 10

— 30 kw 1500 r m 220 380V talpă și axul 
canelat buc. 4

— 45 kw 1500 r/m 380 660V 50Hz talpă 
buc. 5

— 11 kw 3 6 flanșă buc. 14

— 30 kw 3Z6V talpă buc. 4 

— 0,3 kw 1500 r m 220z380V 50Hz flanșat
Normal buc. 4

TEXTILE • PIELE
CAUCIUC
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— Pînză Ulmeni (Celllo 94) culoare nea 

gră ml- 10.000

— Bandă confecții 18 mm culoare albă 
ml. 90.000

— Pînză doc cauciucat (lat 90 cm.) ml. 
10.000

— Pîslă merinos 4 mm gros (cupoane 
mici) kg. 300

CHIMICE ♦ LEMN ♦ HÎRTIE

— Praf pvc. — SK-67 kg. 1.311

— Granule polipropilen kg. 729 

— Granule pvc. alb tip. I kg. 1.020 

— Praf pulvogen 7817/67 kg. 10.000 

— Hîrtie gumată lată 70 mm. kg. 178 

— Rendix engrimat kg. 96 

— Vopsea deimantrabil kg. 15 

— Vendril albastru și maro kg. 728 

— Pătură sticlă 6510-1 kg. 724

— Clei de oase kg. 1300 

— Naftanat de cupru kg. 4 000 

— Bidinele zugrav buc. 37

4
— Colorant galben (Gumigelb) kg. 600

RULMENȚI

— 2X9,8 buc. 5150

— 2X10 buc. 2845

— 2X11,8 buc. 423

— NF 307 buc. 1806

— Bile 3,5 buc. 1918

— 0 5,5 buc. 4

— 08 buc. 75

— 09 buc. 7200

— 0 11 buc. 136

— 13/16 buc. 249

— 0 15 = 5/8 buc. 6772

— 0 16 (15,8) buc. 3246

— 21/32 0 16 buc. 930

— 15/16 0 23,8 buc. 50

— 6009 Z buc. 36

— 7214 A TBP4 buc. 61

— 7313 MP5 buc. 15

M.A-C.F
OFICIUL DE INFORMARE 

DOCUMENTARĂ 

editează

NORMATIVUL DE AMBALARE 

pe produse ți grupe de pro
duse destinate consumului in
tern pe anul 1975 (cost 30 lei) 

NORMATIVUL DE UTILIZARE 
A HTRTIILOR PE GRAMAJE 

— 1975

(costul 20 lei)

Comenzile ferme se vor ex
pedia pînă la 15 aprilie a.c. 
pe adresa : Oficiul de Infor
mare Documentară, Cal. Vic
toriei 152, Sector 1, București,

Plata se face anticipat prin 
dispoziție de plată sau man
dat poștal pe adresa : 
B.A.T.M.M-B, Str. General 
Florescu nr. 8, Sect. 4, în cont 
30.59.01.70 BNRSR Fii. Sector 
4 București.

Relații suplimentare —
telefon 50.49.25.



— 51126 buc. 9

— 51132 F/P5 buc. 7

— 51232 buc. 2

— 51409 buc. 2

— 807813 buc. 4

— 676901 buc. 5

— 977909—390509 buc. 3

— L5 2 1910 buc. 2

— RIV5 1/APL buc. 1

— 67720/67780 buc. 4

— 67720/67780B buc. 4

— 67780/67720 BC.3 buc. 14

— 67787/67720 B buc. 1

4- 588911 buc. 5

1121598 buc. 1

— 1/21598 buc 1

— AXK 2542 buc. 32

— NAX4532 buc. 4

— ANK 4565 JPI buc. 117

— WS 81110 buc. 48

— ANK 5070 buc. 1

— DNK 60/25 buc. 4

— NA X 2530 P5 buc. 6

— NA X 5035 E buc. 8

— RNA 4844 buc. 3

— NA 4911 buc. 6

— NA 6908 A buc. 36

NN 3026 KP5 buc- 1

NN 3030 KPS1 buc. 4

— NJ 312 buc. 2

— NN 3032 KP5 buc. 1

— NU 2328 buc. 1

— 6037 P62 buc. 1

— Garnitură frigider kg. 146,700

Anvelopă auto China 32X6 buc. 4

u idem 520X12 buc. 8

— idem 600X16 buc. 13

RULMENȚI SERIA :

— R9 (629) buc. 150

— 6000 buc. 300

— 6002 buc. 100

r- 6016 buc. 6

— 6018 buc. 15

— 6020 buc. 10

— 6213 buc. 60

— 6220 buc. 15

— 6219 buc. 10

— 6307 buc. 80

— 6308 buc. 60

— 6309 buc. 70

— 6310 buc. 30

— 6308 Z buc. 5

— 6405 buc. 2

— 6407 buc. 10

— 6408 buc. 15

— 30207 buc 40

— 30208 P6 buc 1

— 30209 buc. 30

— 30210 buc. 11

— 30212 P5 buc. 2

— 30213 buc. 250

— 30216 buc 15

— 30217 buc. 10

— NUP 212 buc. 5

— 30305 buc. 70

— 30307 buc. 50

— 30308 buc. 400

— 30309 buc. 360

— 30318 buc. 15

— 51101 buc. 5

— 51102 buc. 5

— 51103 buc. 5

— 51112 buc. 10

51114 buc. 20

— 51203 buc. 15

— 51212 buc. 8

— 51213 buc. 8

— 51307 buc. 5

— 51308 buc. 1

— 1200 buc. 1000

— 1203 buc. 5

NJ 212 EJL buc. 2071

— 1310 buc. 5

— N 206 buc. 2

— NU 226 buc. 3

— NU 236 buc. 2

— NU 228 buc. 4

— 16007 buc. 10

— 16013 buc. 5

— NU 326 buc. 3

— NU 330 buc. 3

— NU 316 NA buc. 6

— 22206 C4j buc. 1

— 22218 buc. 3

— 22230 buc. 2

— 22236 buc. 8

— 22215 buc 5

— 22311 buc. 2

— 22314 buc. 8

— 22312 buc. 5

— 22322 buc. 4

— 7204 buc 15

— 7207 ATBP4 buc. 15

— 7217 BNB buc. 6

— 7206 sp. buc. 1

— 7306 buc. 5

— 7308 buc. 2

— NN 3011 K buc. 2

— NN .3009 buc. 1

— NN 3016 K buc. 5

— NN 3018 K buc. 8

— 2310 buc. 8

— 64704 buc. 8

— 134769 buc. 3

— 326704 buc. 2

— 500636 buc. 1500

— 676901 (790601) buc. 100

— 704702 buc. 29

— 900805 buc. 10

— NU 1060 buc. 2

—* 943/30 buc. 5

— 943J/25 buc. 16

— 900810 buc. 150



— 1800X20X12,5 buc. 10

— 2000X10X6 buc. 10

— 1302 buc. 10

— 2214—1514 buc. 5

— 2000X13X8 buc. 30 — 6024—124 buc. 50

ANVELOPE CONVENȚIONALE : — 2500X25X16 buc. 30 — 6210—210 buc. 400

— 4300X22X14 buc. 6 — 6217—217 buc. 30

— 560—13/4 PR buc. 1500

— 560—15/4 PR buc- 13600

— 560—15'M.S. buc. 1800

— 600—15/6 PR buc- 500

— 5000X17X11 buc. 60

— Sticle nivel tubulare 380X18 buc. 300

SIMER1NGURI :

— 6218—218 buc. 20

— 6318—318 buc. 20

— 6230J—230 buc. 2

ANVELOPE RADIALE :

— 145 SR 12 buc. 1300

— 145 SR 13 buc. 1500

— * 560 R 13 buc. 12 000

— 170 SR 13 buc. 300

— 155 SR 14 buc. 4500

— 165 SR 14 buc. 800

— 175 SR 14 buc. 1500

— 145 SR 15 buc- 10000

— 155 SR 15 buc. 5000

— 165 SR 15 buc. 500

CAMERE AER :

— 590/600/165—13 buc. 8000

— 590/600/165—14 buc- 3000

— 175/185—14 buc. 7000

* Echipează autoturisme FIAT 1300,
MOSKWICI 408412 și DACIA 1300.

— 35X55X12 buc. 500

— 40X60X12 buc- 500

— 45X65X12 buc. 400

— 50X70X12 buc. 1000

— 55X75X12 buc. 500

— 110X130X13 buc- 200

RULMENȚI :

— 1207 buc. 50

ANVELOPE:

— 600X16 mm buc. 4

— 650X16 mm buc. 15

— 650X20 mm buc. 7

— 975X18 mm buc. 2

— Perii grafit 6X9,5X20 buc. 200

CURELE TRAPEZOIDALE :

— 1160X22X14 buc. 14

— 1210X22X14 buc. 9

— 1210X22X14 buc. 9

— 1650X25X16 buc. 10

— 3216 buc. 5

— 3305 buc. 10

—3515 buc. 5

— 22240 K. buc. 10

— 22238 K. buc. 5

— 30212—7212 buc. 10

— 7216 buc. 10

— 7217 buc. 3

— 7218 buc. 10

— 7228 buc. 3

O CALE SIGURĂ PENTRU VALORIFICAREA ACCELERATĂ 

A MATERIALELOR Șl CAPACITĂȚILOR DISPONIBILE

Formarea stocurilor de produse neutilizabile in procesul imediat de producție 
generează cheltuieli neeconomicoase și blochează importante valori materiale nece
sare economiei naționale. Ca urmare, asemenea situații constituie fapte negative in 
administrarea valorilor materiale și bănești încredințate unității in care activați.

Dacă pentru formarea unor stocuri de produse disponibile se pot aduce unele 
justificări, nici un argument nu poate fi invocat pentru inacțiunile privind lichidarea lor.

Calea sigură, operativă, pentru repunerea unor asemenea stocuri de produse 
in circuitul economic este ofertarea lor, la nivel macroeconomic, prin coloanele SUPLI
MENTULUI săptăminal editat de „REVISTA ECONOMICA".

ECONOMIȘTI!
Dacă din motive obiective sau subiective s-au format stocuri de produse dis

ponibile in unitatea in care activați, nu intirziați să le comunicați revistei noastre, care 
vor fi publicate, in vederea repunerii lor in circuitul economic, in următoarele 
condiții :

• Listele de produse care vor fi remise redacției, intr-un singur exemplar, tre
buie să fie grupate pe următoarele grupe de produse : 1) Metale, produse din metal ; 
2) Motoare, utilaje, scule ; 3) Piese de schimb, rulmenți ; 4) Construcții, montaj, elec
trotehnice ; 5) Chimie, hîrtie, lemn ; 6) Textile, piele, cauciuc ; 7) Diverse .

• Potrivit condițiilor contractuale, listele sosite la redacție pină în ziua de 

miercuri, vor fi publicate in numărul ce apare în ziua de vineri a săptămînii viitoare.

• Pentru stimularea publicității efectuate prin „REVISTA ECONOMICA“-SUPLI- 
MENT redacția percepe un tarif redus cu aproximativ 80% față de tarifele privind reclama 
comercială ; tariful perceput este de 10 Iei pentru fiecare poziție de produs ofertat, indi
ferent de spațiul pe care II ocupă.



— 7310 buc. 20 — 228 6228 buc. 5 — 8 X 13 X 931 buc. 50

— 7311 buc. 20 — 308 6308 buc. 200 — 11 X 17 X 1 00 buc. 30

— 7513 buc. 5 — 309 6309 buc. 300 — 8 X 10 X 1143 buc. 200

— 7611 buc. 40 — 310 6310 buc. 100 — 10 X 13 X 1330 buc. 500

— 7612 buc. 5 — 406 6406 buc. 400 — 11 X 17 x 1 800 buc. 50 ®

— 8105 buc. 10 — 407 6407 buc. 10 — 11 X 17 X 2 000 buc. 50

— 8124 buc. 15 — 410 6410 buc. 40 — 13 X 17 X 3150 buc. 880

— 8244 buc. 5 — 411 6411 buc. 35 — Cilindru de forță CD 190 0 75 mm 
buc. 98

— Cilindru de forță 0 75/850 mm buc. 24

— Cilindru 0 75 995 mm buc. 16

— Cilindru de forță 0 100/660 mm buc. 21

— 109906 buc. 30 — 50213 6213N buc. 30

— 588711 buc. 25 — 50407 6407N buc. 6

— 16026 buc. 10 — 60210 6210Z buc. 300

— 926722 buc. 2 — 50411 641ÎN buc. 4

— 64706 buc. 4 — 1202 1202 buc. 20b (o)
— NU 305 buc. 5 — 1205 1205 buc. 100

— NU 311 buc. 30 — 1206 1206 buc. 100

RULMENȚI :— NU 417 buc 2 — 1207 1207 buc. 100

— 3212 NU buc. 3 — 1208 1208 buc. 100

— NU 2338 buc. 10 — 1213 1213 buc. 380 — 608 P62 buc. 100

— 609 buc. 18— NJ 213 buc. 15 — 1215 1215 buc. 190
— NJ 324 buc. 2 — 1222 1222 buc. 20 — 625 buc. 50 - -- - <
— N. 226 buc. 3 — 1306 1306 buc. 200 — 625 P62 buc. 125

— NAK. 80 buc. 5 — 1309 1309 buc. 80 — 1200 buc. 6

— 222—2210 buc. 15 — 1311 1311 buc. 450 — 1201 buc. 32

— 6219 N. 50219 buc. 10 — 1508 2208 buc. 100 — 1202 buc. 17

— 6308 N. 50308 buc. 3 — 1512 2212 buc. 50 — 1206 buc. 145

— NUP 216 buc. 15 — 36206 = 46206 7206 buc. 100 — 1207 K buc. 37

— NUP 224 buc. 4 — 3056210 3210 buc. 100 — 1209 buc. 6

— 21307 buc. 5 — 3056212 3212 buc. 120 — 1210 buc 17

— 21309 buc. 10 — 7506 32206 buc. 300 — 1210 K buc. 2

— 21312 buc. 20 — 7608 32308 buc. 70 — 1211 buc. 7

— 53214 buc. 8 — 7609 32309 buc. 30 — 1213 K buc. 5

— 53224 buc. 1 — 7611 32311 buc. 80 — 1222 buc. 243

— EU. 5 buc. 2 — 8110 51110 buc. 70 — 1222 K buc. 1

— 6311 NR. 50311 buc 2 — 8214 51214 buc. 110 — 1306 buc. 80

— 6010 E 10 buc. 2 — 8311 51311 buc. 15 — 1306 K buc. 10

— NU 422 buc. 4 — 11313 1315K buc- 111 — 1307 buc. 10

— N206 2206 buc. 70

— 7906 buc. 40

— 1307 K buc. 12
(©) — 1308 buc. 500

— 1309 buc. 2
(o)

— N206 2206 buc- 70

RULMENȚI :
— Bucșe. AH 317 buc. 400 — 1309 K buc. 20

— Bucșe AH X 317 buc. 334 — 1310 buc. 12

— 1312 buc. 37— 210 6210 buc 400 — Role din oțel 4X6 buc. 50 000

— 212 6212 buc. 200 CURELE TRAPEZOIDALE: — 1312 K buc. 20 5

— 217 6217 buc. 30 — 11 X 17 X 900 buc. 50



— 2201 buc. 2 — 30211 buc. 224 — 51208 buc. 40

— 2204 buc. 23 — 30216 buc. 19 — 51209 buc. 15

— 2207 buc. 10 — 30218 buc. 8 — 51210 buc. 6

— 2210 buc. 10 — 30219 buc. 15 — 6017 buc. 7

2210 K buc. 2 — 30303 buc. 10 — 6018 buc 5

— 2211 buc. 51 — 30305 buc. 214 — 6020 buc. 70

— 2213 buc. 24 — 30309 buc. 20 — 6024 buc. 85

— 2303 P62 buc. 4 — 30310 buc. 10 — 6028 buc. 85

— 2308 buc. 10 — 30311 buc. 21 — 6030 buc. 12

— 2310 buc. 9 — 30322 buc. 9 — 6203N buc. 5

— 2310 MC3 buc. 28 — 32206 buc. 10 — 6203Z buc. 370

— 3203 buc. 5 — 32207 buc. 5 — 6204 N buc. 4

— 3207 buc. 5 — 32209 buc 13 — 6305 ZC3 buc. 90

— 3208 buc. 260 — 32210 buc 10 — 6205N buc. 10

— 3209 buc. 6 — 32212 buc. 10 — 6206N buc. 3

— 3303 buc. 22 — 32213 buc. 13 — 6206Z buc. 14

— 3304 buc. 3 — 32214 buc. 32 — 6207N buc. 5

— 3305 buc. 12 — 32215 buc. 2 — 6208N buc. 4

— 3306 buc. 280 — 32216 buc. 12 — 6208Z buc. 10

— 3307 buc. 210 — 32217 buc 4 — 6209 2RS buc. 114

— 6007 E7 buc. 10 — 32305 buc- 33 — 6209N buc. 3

— 6013 E13 buc. 1 — 32307 buc. 18 — 6210 buc. 280

— 6009 buc. 75 — 32311 buc. 4 — 6216 buc. 310

— 6000 2RS buc. 30 — 32212 buc. 14 — 6217 buc. 26

— 6012 buc. 30 — 32313 buc 10 — 6218 buc. 35

— 6016 buc 12 — 32316 buc 4 — 6219 buc. 8

— 6015 buc. 35 — 51100 buc. 7 — 6222 buc. 225

— 6016 Z buc. 15 — 51101 buc. 40 — 6300N buc. 6

— 22220 buc. 28 — 51105 P5 buc. 34 — 6301 buc 40

— 22222 buc. 60 — 51106 buc. 13 — 6304N buc 10

— 22226 buc. 2 — 51109 buc 50 — 6305C3 buc. 60

— 22310 buc. 300 — 51112 buc 80 — 6307 buc. 50

— 22312 buc. 4 — 51113 buc. 8 — 6307N buc. 5

— 22313K buc. 8 — 51115 buc. 200 — 6308 buc. 80

— 22315 buc. 8 — 51116 buc. 60 — 6309 buc. 150

— 22317 buc. 75 — 51117 buc. 40 — 6309 2Z buc. 25

— 22320 buc. 6 — 51118 buc 70 — 6309N buc. 12

— 22328 buc. 2 — 6310C3 buc. 142

— 31309 buc 141 — 51120 buc. 17 — 6311 buc. 40

— 31317 buc. 10 — 51126 buc. 8 — 6311N buc. 3

— 30207 buc. 110 — 51130 buc. 20 — 6315 buc. 66

— 30208 buc. 220 — 51203 buc. 10 — 6317 buc 19

— 30209 buc. 10 — 51205 buc 30 — 6320 buc. 1

— 30210 buc. 190 — 51207 buc. 20
•----- >



— 6404 buc. 20 — N 214 buc. 6 — NU 1018 buc. 16

— 6406 buc. 40 — N 216 buc. 22 — NU 1020 buc. 7

— 6408 buc. 21 — N 217 buc. 2 — NU 1030 buc. 33

— 6409 buc. 44 — N 305 buc. 6 — NU 2206 buc. 4

— 6410 buc. 8 — N 306 buc. 13 — NU 2208 buc. 13 «

— 6411 buc. 6 — N 309 buc. 59 — NU 2212 buc. 4

— 6411N buc. 3 — N 314 buc. 11 — NU 2216 buc. 20

— 7202B buc. 40 — NJ 204 buc. 10 — NU 2226 NA buc. 4

— 7212B buc. 8 — NJ 205 buc. 16 — NU 2308 buc. 5

— 7213B buc. 7 — NJ 206 buc. 25 — NU 2312 buc. 10

— 7214B buc. 6 — NJ 207 buc. 4 — NF 309 buc. 186

— 7216B buc. 18 — NJ 208 buc. 17 — NH 2312 buc. 6

— 7205Sp buc. 8 — NJ 213 buc. 4 — NUP 205 buc. 4

— 7207Sp buc. 40 — NJ. 215 buc. 8 — NUP 212 buc. 6

— 7208Sp buc. 30 — NJ 220 buc. 5 — NUP 214 buc. 3

— 7209Sp buc. 12 — NJ 304 EHA6 buc 56 — NUP 217 buc. 6

— 16002 buc. 2 — NJ 306 buc 161 — NUP 320 buc. 4

— 16006 buc. 15 — NJ 320 buc. 6 — NUP 412 buc. 26

— 16007 buc. 3 — NJ 2205 buc. 107 — NUP 308 buc. 6

— 16008 buc. 6 — NJ 2208 buc. 45 — NUP 2208 buc. 7

— 22206 buc. 7 — NJ 309 NA buc. 209 - NUP 2210 buc. 20

— 22216K buc. 45 — NU 205 buc. 6 — NUP 2305 buc. 8

— 22218 buc. 6 — NU 206 buc. 13 — NUP 2308 buc. 5

— 51211 buc. 8 — NU 207 buc. 12 — NUP 2312 buc. 4

— 51214 buc. 14 — NU 208 buc. 150 — NN 3010 KP 51 buc. 8

— 51215 buc. 94 — NU 212 buc. 41 — NN 3011 KP 51 buc. 3

— 51216 buc. 14 — NU 213 buc. 14 — NN 3021 KP 51 buc. 45

— 51218 buc. 7 — NU 214 buc. 28 — NN 3022 KP 51 buc. 28

— 51220 buc 3 — NU 215 buc. 22 — NN 3026 KP 51 buc. 10

— 51222 buc. 4 — NU 216 buc. 18 — NN 3028 KP 51 buc. 6

— 51306 buc. 70 — NU 218 buc. 7 — NN 3032 KP 51 buc. 17

— 51307 buc. 35 — NU 220 buc. 9 — NN 3056 KP 51 buc. 2

— 51311 buc. 14 — NU 221 buc. 2 — NNU 4924 buc. 8

— 51316 buc. 10 — NU 224 buc 2 — NA 4905 V buc. 7

— 51320 buc. 4 — NU 307 buc 10 — NA 4911 V buc. 8

— 51322 buc. 6 — NU 308 buc. 10 — RNA 4904 buc. 72

— 51405 buc. 1 — NU 309 buc. 1 — RNA 4905 buc. 70

— 51410 buc. 49 — RNA 4906 buc. 4
— NU 310 buc. 159

— NU 312 buc. 13

— NU 315 buc. buc. 4

— 51407 buc. 29 — RNA 49/32 buc. 32

— 53205 U MP6 buc. 100 — RK 60/25 buc. 36

— N 204 buc. 30 — DKKI 20/16 buc. 5

— N 207 buc. 14 — NU 316 buc. 4 — DKKI 45/25 buc. 13

— N 208 buc. 62 — NU 318 buc. 3 — DNKI 50/25 buc. 1

— N 212 buc. 4 - NU 322 buc. 4 — DNKI 55/25 buc. 12



NORMELE DE DREPT CARE REGLE
MENTEAZĂ CONTRACTELE ECONO

MICE PENTRU LIVRAREA 
PRODUSELOR (I)

Stabilirea completă a dispozițiilor nor
mative care reglementează multiplele as
pecte ale relațiilor sociale, economice și 
tehnice din țara noastră are o importanță 
deosebită teoretică și practică. Numai prin 
cunoașterea și aplicarea corectă — în li
tera și în spiritul lor — a normelor legale 
specifice fiecărui domeniu se stabilesc re
lațiile necesare în interconexiunea lor și 
se realizează drepturile și obligațiile co
respunzătoare scqpuilui urmărit de legiu
itor prin instituirea acestora.

Cu privire specială la normele legale 
care reglementează contractele economice 
pentru livrarea produselor credem că este 
greșit a se considera că aiceastă importan
tă activitate este reglementată exclusiv de 
Legea contractelor economice nr- 71 din 
29 decembrie 1969, cu modificările ei. In 
realitate, pentru încheierea și executarea 
contractelor economice trebuie avute în 
vedere un complex de acte normative care 
se referă în- fond la elementele constitu
tive ale acestora.

Pentru precizarea și cunoașterea siste
matică a actelor normative respective se 
poate face gruparea lor în următoarele 
două categorii : acte normative speciale 
pentru reglementarea contractelor econo
mice ; acte normative conexe contractelor 
economice.

• în grupa actelor normative speciale 
pentru reglementarea contractelor econo
mice includem actele elaborate de legiui
tor pentru fundamentarea legală a con
tractelor economice. Din această grupă 
fac parte :

— Legea contractelor economice nr. 71 
din 29 decembrie 1969 (republicată cu mo
dificările la zi în Buletinul Oficial P I nr. 
120 din 6 august 1973) ;

— H.C.M. nr. 306 din 24 martie 1970, 
privind unele măsuri pentru aplicarea Le
gii contractelor economice (Buletin Oficial 
PI nr. 35 din 15 aprilie 1970) ;

— H.C.M. nr. 10111 din 29 august 1972, 
privind unele măsuri pentru aplicarea pre
vederilor Legii contractelor economice nr. 
71/1969 (Buletin Oficial P.l nr. 95 din 29 
august 1072) ;

— Regulamentul aprobat prin H.C.M. 
nr. 941/1959 din 15 iulie 1959 privind unele 
măsuri referitoare la circulația mărfurilor 
între organizațiile socialiste, în scopul asi
gurării integrității mărfurilor la expediție, 

transport și destinație, cu modificările ul
terioare (C.H.D. nr. 26 din 25 iulie 1959) ;

— contractele model elaborate în baza 
art. 6 din H.C.M. nr. 1011/1972.

• în grupa actelor normative conexe, 
includem actele elaborate de legiuitor 
pentru fundamentarea legală a altor as
pecte ale relațiilor economice și tehnice 
din țara noastră, în contextul cărora sînt 
stabilite dispoziții care privesc elementele 
constitutive ale contractelor economice 
(obiect, preț etc.) precum și dispoziții care 
privesc încheierea și executarea acestora. 
Din această grupă fac parte :

— Constituția Republicii Socialiste Ro
mânia ;

— Legea nr. 8 din 22 noiembrie 1972 cu 
privire la dezvoltarea economico-socială 
planificată a României (Buletin Oficial 
P.l nr. 135 din 25 noiembrie 1972) ;

— Legea nr. 10 din 21 octombrie 1971 
pentru adoptarea planului cincinal de dez
voltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe perioada 1971/1975 
(Buletin Oficial P.l nr. 129 din 21 octom
brie 1971) ;

— Hotărârile Consiliului de Miniștri cu
prinzând sarcinile ce revin ministerelor, 
centralelor industriale și unităților de 
bază economice și sociale în scopul reali
zării planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul de plan în curs (pentru 
anul 1975 s-a elaborat H.C.M. nr. 1650 din 
23 decembrie 1974 pentru realizarea pla
nului aprobat prin Legea nr. 64/1974);

— Legea nr. 2 din 26 martie 1970 pri
vind asigurarea și controlul calității pro
duselor (Buletin Oficial nr. 28 din 28 mar
tie 1970) ;

— Decretul nr. 282 din 11 mai 1973 pri
vind certificarea calității produselor, lu
crărilor și serviciilor (Buletin Oficial P.l. 
nr. 71 din 17 mai 1973) ;

— precizările Inspectoratului General 
de Stat pentru Controlul Calității Produ
selor date în aplicarea Decretului nr. 
2,82/1973, în luna august 1973 ;

— Decretul nr. 686/1973, privind asigu
rarea calității produselor provenite din 
import (Buletin Oficial P.l. nr. 208/1973), 
modificat prin Decretul nr. 208/1974 (Bu
letin Oficial P.l. nr. 132/1974) ;

— H.C.M. nr. 2335/1967 privind produc
ția și circulația ambalajelor, cu modifică
rile ulterioare (republicată în Buletinul 
Oficial P.l. nr. 115/1969)-;

— Instrucțiunile M.A.T.M.C.G.F.F. nr. 
165030/1972, pentru aplicarea H.C.M. nr. 
2335/11967 privind producția și circulația 
ambalajelor, cu modificările ulterioare.

— H.C.M. nr. 413 din 17 aprilie 1972, 
privind stabilirea și sancționarea contra
vențiilor la normele privind aproviziona
rea tehnico-mateinială, gospodărirea fondu

rilor fixe, a combustibililor, energiei și 
ambalajelor ;

— Legea nr. 6 din 21 aprilie 1972, pri
vind organizarea și funcționarea Contro
lului obștesc (Buletin Oficial P.l. nr. 42 
din 24 aprilie 1972) ;

— H.C.M. nr. 57/1952 privind planifica
rea operativă a transporturilor (Buletin 
Oficial nr. 3 din 15 ianuarie 1952) cu mo
dificările ulterioare făcute prin : H.C.M. 
nr. 4041/12 decembrie 1953, H.C.M. nr. 
1623 din 30 august 1954 și H.C.M. nr. 911 
din 8 iunie 1957 ;

— Instrucțiunea M.T.T. nr. 153/11954 
pentru primirea, manipularea și elibera
rea mărfurilor transportate pe calea fe
rată ;

— Regulamentul de transport al căilor 
ferate române, aprobat prin Decretul nr. 
217(1/1929 (Monitorul Oficial nr. 189 din 
27 august 1929), modificat prin Comunica
tul ministerial nr. 115097/1948 (Monitorul 
Oficial nr. 233 din 7 octombrie 1948) ;

— Codul aerian ;
— Decretul nr. 215/1973 privind obliga

tivitatea rezolvării cu promptitudine a ce
rerilor de oferte la export și a corespon
denței privind relațiile externe (Buletin 
Oficial P.l. nr. 50 din 10 aprilie 1973) ;

— Legea nr. 1/1971 cu privire la activi
tatea de comerț exterior, de cooperare 
economică și tehnico-științifică a Republicii 
Socialiste România (Buletin Oficial P- I. 
nr. 33 din 17 martie 1971), modificată prin 
Decretul nr. 372/1971, publicat în Buleti
nul Oficial P.l. nr. 127 din 20 octombrie 
1971 ;

— Legea nr. 19 din 16 decembrie 1971, 
cu privire la regimul prețurilor și tarife
lor (Buletin Oficial P. I. nr. 154 din 16 de
cembrie 1971), cu modificările și comple
tările ulterioare făcute cu Legea nir. 
12/1973 prin care s-a modificat art. 75 
și s-a abrogat art. 76 din Legea nr.

— Legea nr. 14 din 22 octombrie 1971 
cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, 
resurselor materiale și aprovizionarea teh- 
nico-materâală (Buletin Oficial P.l. nr. 133 
din 22 octombrie 1971) ;

— Legea nr. 11 din 21 octombrie 1971 
cu privire la organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat (Buletin Ofi
cial PjI. nr. 130 din 21 octombrie 1971);

— H.C.M. nr. 1047/16 iulie 1970 cuprin- 
zînd măsuri pentru executarea Legii nr. 
5/1970 privind gospodărirea mijloacelor 
materiale și bănești, organizarea și func
ționarea controlului financiar (republicată 
în Buletinul Ofiloiail nr. 13 din 1 februarie 
1972) ;

— Dispozițiile Codului civil, în măsura 
în care acestea nu sînt potrivnice Legii

----- » 



nr. 71/1969 sau naturii raporturilor din
tre organizațiile socialiste.

— Instrucțiunile B.N.R.S.R. nr. 1/1972 ;
— Instrucțiunile P.A.S. nr. 1—5, 10, 13 

și 14/(1974, ;
— Decretul nr. 445 din 20 noiembrie 

1972 eu privire la înființarea, organizarea 
și funcționarea Consiliului pentru coordo
narea și îndrumarea activității de apro
vizionare și prestare de servicii către 
populație (Buletin Oficial P.I nr. 131 din 
21 noiembrie 1972) ;

— Legea nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu 
privire la activitatea de comerț interior 
(Buletin Oficial P.I, nr. 41 din 24 aprilie 
1972).

Clarificând și stabilind grupele de acte 
normative aplicabile în domeniul contrac
telor economice pentru livrarea produse
lor și precizînd în mod analitic — în ca
drul fiecărei grupe — care sînt actele nor
mative respective, cu modificările lor la 
zi, se asigură mijloacele și criteriile legale 
strict necesare perfectării raporturilor 
contractuale dintre furnizori și beneficiari. 
Numai pe această bază se pot aduce la 
îndeplinire, în limitele drepturilor și obli
gațiilor legale, dispozițiile exprese ale art. 
6 din Legea nr. 71/1969, potrivit cărora 
părțile contractante sînt obligate să stabi
lească „toate clauzele contractuale".

Octavian A. POPESCU

FACTURA PROFORMA

Facturile proforma sînt utilizate la in
tern, în general în relațiile dintre unită 
țile producătoare și întreprinderea de co
merț exterior care lucrează pe bază de 
comision. Facturile proforma sînt între 
buințate și la extern, în relațiile dintre 
întreprinderea de comerț exterior (indi
ferent dacă își desfășoară activitatea pe 
bază d.e comision, ori pe cont propriu) și 
partenerii săi externi.

De reținut faptul că nu există nici un 
fel de deosebire de formular între factu
ra obișnuită și factura proforma la in - 
tern, pe de o parte, și între factura ex
ternă și factura proforma la extern, pe 
de altă parte ; pe facturile proforma se 
menționează în mod expres acest lucru.

• Producția de mărfuri destinată ex
portului, precum și prestările de servicii 
efectuate pentru străinătate se creditează 
la unitățile producătoare sau prestatoar0 
de servicii la nivelul planificat al prețu
lui de cost la care se adaugă cheltuielile 
de circulație pe parcurs intern pînă la 
frontiera română (transport, diverse ma
nipulări etc.). Creditarea se efectuează de 
unitățile bancare unde au deschis contul 

unitățile producătoare. Prin unități pro
ducătoare se înțeleg centralele industriale, 
combinatele, trusturile și alte unități eco
nomice, unități de proiectare și cercetare 
științifică.

Factura proforma se întocmește de uni
tatea producătoare sau prestatoare de 
servicii și este remisă direct în termen 
de 24 de ore de la emitere întreprinderi, 
de comerț exterior care își desfășoară ac
tivitatea pe bază de comision. In baze 
acestei facturi proforma care este înso
țită de documentul de transport care ates
tă expedierea mărfurilor (fraht, conosa
ment etc.) și după caz și alte documente 
(bulentin de analiză, certificat de calitate, 
certificate fitosanitare sau zooveterinare 
etc.), întreprinderea de comerț exterior 
facturează la extern și introduce factura 
externă împreună cu restul documentelor 
la Banca Română de Comerț Exterior în 
vederea încasării lor în valută, de la par
tenerul extern. întreprinderea de comerț 
exterior decontează contravaloarea în le> 
a facturii proforma interne emisă de uni
tatea producătoare, în maximum cinci 
zile lucrătoare după încasarea valutei de 
la cliențid externi. Pentru a putea fi cre
ditată pe intervalul de timp de la expedi
erea mărfurilor la extern pentru care a 
întocmit factura proforma și pînă în mo
mentul încasării lor, unitatea producătoa
re depune la unitatea bancară un exem
plar al facturii proforma (la prețul de 
cost planificat plus cheltuielile de circula
ție pe parcurs intern, care sînt mențio
nate în această factură).

Factura proforma internă mai folosește 
întreprinderii de comerț exterior și pen
tru analiza și determinarea cursului de 
revenire realizat la operațiunea de export 
respectiv.

• întreprinderile de comerț exterior 
emit facturi proforma la extern în anu
mite cazuri, astfel :

1. La solicitarea partenerului extern în 
vederea întocmirii formalităților pentru 
obținerea licenței de import a mărfurilor 
exportate de noi în țările nesocialiste.

2. In vederea deschiderii unui acreditiv 
de către clientul nostru extern, pentru a 
se cunoaște cu exactitate cantitatea, pre 
țul unitar și valoarea totală în valută.

3. Ou ocazia participării la tirguri și 
expoziții internaționale, pentru plata ta
xelor vamale pentru mărfurile vîndute cu 
acest prilej.

4. Pentru mostrele cu valoare extrem 
de mică sau fără valoare (gratuite) tri
mise unor firme din străinătate și cu care 
întreținem relații comerciale, în vederet 
scutirii lor de taxe vamale.

Mihai Gheorghe IMIREANU

PRECIZĂRI PRIVIND DECONTAREA 
UTILAJELOR DESTINATE 

INVESTIȚIILOR

Instrucțiunea primului arbitru de stat 
și a Băncii de Investiții nr. 7/1971 a avut 
menitul de a preciza obligațiile părților în 
legătură cu furnizarea utilajelor destinate 
investițiilor și de a lămuri noțiuni de im
portanță maximă pentru respectarea dis
ciplinei contractuale și financiare în ma
terie.

Ceea ce reținem, de această dată, este 
că, în concepția instrucțiunii, numai lipsa 
aprobării investiției lipsește contractul de 
efectele pe care i le conferă legea și că 
numai în acest caz — al neaprobării in
vestiției — furnizorul este lipsit de teme
iul juridic necesar pentru a abține pena
litățile aferente întârzierii în plata prețului 
utilajelor livrate. Această soluție se im
pune în considerarea faptului că în lipsa 
aprobării investiției, contractul de furni- ț 
zare suferă sancțiunea nulității, furnizo
rul însuși fiind în culpă prin faptul că a 
încheiat contractul și a livnat utilajele 
fără să se convingă în prealabil asupna 
îndeplinirii cerințelor legale.

Neadmiterea utilajelor la finanțare sau 
la creditare — lipsa finanțării — nu lip
sește, în principiu, contractul de efelctele 
sale și nu-1 apără pe beneficiar de plata 
penalităților pentru întârzierea în achita
rea prețului.

O altă împrejurare — ce se invocă frec
vent de către beneficiari — este insufici
ența fondurilor pentru achitarea contra
valorii utilajelor livrate. Din diferite mo
tive, fondurile alocate investițiilor devin 
la un moment dat insuficiente pentru aco
perirea cheltuielilor rezultând din lucrări 
exeautate și aprfovizionăni de utilaje. Con
stituie această insuficiență un motiv pen
tru apărarea beneficiarilor de răspunde
re ? Desigur că nu, deoarece nici instruc
țiunea la care ne-am referit și nici dis
pozițiile ce reglementează disciplina finan
ciară în materie de investiții nu oferă te
mei pentru altă soluție.

Consecințele situației la care se ajunge 
prin insuficiența fondurilor trebuie su
portate de către beneficiarii care, împre
ună cu organele lor tutelare, au îndatori
rea de a lua la timp, măsuri pentru regle
mentarea fondurilor.

Se mai invocă, de către unii beneficiari, 
în justificarea întârzierii în plată, faptul 
că utilajele au fost livrate cu depășirea 
termenelor de livrare prevăzute In con
tractele economice încheiate.



•CURIER • CURIER • CURIER • CURIER • CURIER • CURIER»

De regulă, o atare justificare nu poate 
fi reținută.

In adevăr, potrivit art. 131 din Legea 
nr. 9/1972, plățile între organizațiile so- 

w cialiste trebuie făcute la data exigibili
tății obligațiilor, debitorul fiind dator să 
le efectueze iar creditorul fiind obligat 
să le ceară.

Obligația beneficiarului de a plăti pre
țul utilajelor este nu numai o obligație le
gală, dar și una contractuală, deoarece, 
prin contractul încheiat cu furnizorul, be
neficiarul se obligă să-i achite contrava
loarea utilajelor livrate.

Livrarea utilajelor cu întârziere poate 
determina din partea beneficiarului refu
zul de a le primi. Acest refuz se poate 
exercita însă, numai potrivit prevederilor 
Legii nr. 71/1969, adică în situația cînd, 
datorită întârzierii, utilajelor nu-i mai 
sânt necesare beneficiarului în vederea în
deplinirii sarcinilor sale de plan. O atare 
situație este puțin probabil să intervină 
în materie de utilaje destinate investiți
lor, deoarece obiectivele de investiții tre
buie realizate, chiar cu întârziere, iar be
neficiarul, în majoritatea covârșitoare a 
cazurilor, nu are posibilitatea de a procu
ra din alte surse utilajele nelivrate la 

• termen de către furnizorul contractant.
Dacă beneficiarul manifestă, în condiți

ile legii, refuzul de a primi utilajele li
vrate cu întârziere, el nu va fi ținut să 
achite prețul lor și, în mod implicit, nu 
se pune problema penalităților aferente 
întârzierii în plată.

în schiimb, dacă utilajele livrate cu în
târziere au fost acceptate, beneficiarul este 
obligat să achite în termen legal prețul 
lor, răspunzând cu penalități pentru întâr
zierea în plata prețului. Desigur că în acest 
caz, furnizorul, la rîndul său, datorează 
penalități pentru întârzierea în predarea 
utilajelor, afară de situația cînd neexecu- 
tarea la termen s-a datorat unui caz de 
forță majoră care, potrivit art. 23 din Le
gea nr. 71/1969, îl apără de răspundere.

I. ICZKOVITS

AGRICULTURĂ I

TRĂSĂTURI CE CARACTERIZEAZĂ 
REGIMUL JURIDIC AL PĂMlNTULUI 
DEȚINUT DE COOPERATIVELE AGRI
COLE DE PRODUCȚIE AMENAJAT 
PRIN LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI 

FUNCIARE

Din analiza complexului de reglemen
tări legale referitoare la realizarea și ad
ministrarea amenajărilor de irigații, în
diguirii, desecări, combaterea eroziunii so

lului și alte lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, se desprind unele trăsături caracte
ristice a căror cunoaștere facilitează in
terpretarea și aplicarea actelor normative 
în această materie.

Astfel, în primul rînd. este util să se 
precizeze că :

— folosința pământului proprietate co
operatistă pe care se amplasează anumite 
lucrări de îmbunătățiri funciare trece ope 
legis la stat pe durata existenței amena
jărilor respective, în condițiile art. 20 din 
Legea nr- 7/1974 ;

— cooperativele agricole de producție 
deținătoare a terenurilor care beneficiază 
de unele amenajări au obligația legală de 
a lua anumite măsuri agro-fitoameliora- 
tive specifice și de a nu efectua lucrări 
contraindicate. în condițiile art. 13 din 
Legea nr. 7/1974 ;

— situația lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare se reflectează într-o evidență spe
cifică.

Alte elemente care contribuie la contu
rarea noțiunii de regim juridic al pămân
tului C.A.P. amenajat prin lucrări de îm
bunătățiri funciare sînt :

— cooperativele agricole de producție 
care au în proprietate amenajări de îm
bunătățiri funciare răspund de exploata
rea, întreținerea și paza acestora, pentru 
asigurarea funcționării lor la parametri 
stabiliți prin documentațiile tehnice apro
bate (art. 32 alin- din Legea nr. 7/1974) ;

— exploatarea, întreținerea și paza lu
crărilor de îmbunătățiri funciare se face 
potrivit regulilor stabilite de MAIAA, iar 
cooperativele agricole de producție au o- 
bligația să le respecte (art. 32 alin. 2 din 
Legea nr. 7/1974) ;

— cooperativele agricole de producție 
care dețin lucrări de îmbunătățiri funci
are au obligația de a înscrie în planul 
anual de producție și financiar, fondurile 
și mijloacele necesare exploatării. între
ținerii și pazei acestor lucrări (art. 32 alin. 
3 din Legea 7/1974) ;

— în anumite condiții legale, întreține
rea și reparațiile lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare proprietatea cooperativelor 
agricole de producție se execută din ofi
ciu de către unitatea de exploatare a a- 
meniajărillor (IELIF sau OIF) (art. 32 alin. 
5, Legea nr. 7/1974) ;

— cooperativele agricole de producție 
care au lucrări de îmbunătățiri funciare 
sînt obligate să constituie, pe baza norma
tivului tehnic elaborat de MAIAA, stocul 
minim de materiale, combustibili, lubri- 
tfiianți, unelte și utilaje necesare execu
tării reparațiilor ce pot deveni necesare 
în mod neprevăzut, pe timpul exploatării 
lucrărilor, precum și stocul de apărare 
împotriva inundațiilor, stabilit potrivit 
dispozițiilor legale (ari. 33, Legea 7/1974).

Cooperativele agricole de producție be
neficiare ale sistemelor de îmbunătățiri 
funciare mai au următoarele obligații, 

menite să faciliteze realizarea parametri
lor tehnico-economiici aprobați :

— să folosească în cultură, ou randa
ment ridicat, întreaga suprafață agricolă 
amenajată ;

— să respecte structura culturilor pre
văzută în studiul tehnico-economic, even
tualele modificări puțind fi făcute numai 
în măsura în care acestea ridică valoarea 
producției și îmbunătățesc eficiența eco
nomică a amenajărilor ;

— la amenajările de irigații, să respec
te programele de udări stabilite ;

— să înscrie în planurile anuale de pro
ducție și să folosească fondurile necesare, 
semințele .cele mai corespunzătoare, în- 
grășămintele, ierbicidele, forța de muncă 
și celelalte mijloace tehnice, pentru reali
zarea producțiilor prevăzute, dând prio
ritate, în cadrul cantităților primite, tere
nurile amenajate pentru irigații ;

— să aplice întocmai tehnologiile speci
fice culturilor de pe terenurile irigate, în- 
diguite, desecate și ameliorate prin lucrări 
de combaterea eroziunii solului (art. 35, 
Legea nr. 7/1974)-

Regimul juridic al pământului coopera
tivelor agricole de producție amenajat 
prin lucrări de îmbunătățiri funciare se 
mai caracterizează și prin aceea că :

— unitățile de stat care exploatează 
sistemele de îmbunătățiri funciare (IELIF, 
OIF) au dreptul să controleze modul în 
care, cooperativele agricole aplică norma
tivele și regulamentele de exploatare și 
întreținere a amenajărilor interioare, pre
cum și întregul complex de măsuri tehni- 
co-organizatorice necesare pentru realiza
rea producției agricole (ari. 36, Legea nr. 
7/1974) ;

— orice lucrare de îmbunătățiri funci
are se casează în condițiile legale, numai 
cu aprobarea organului care a aprobat in
vestiția (art. 37, Legea nr- 7/1974) ;

— lucrările de îmbunătățiri funciare 
executate și recepționate, precum și su
prafețele de teren amenajate se înscriu 
în cadastrul funciar (ari. 27 din Legea nr. 
7/1974).

Dr. Radu GHERGHINESCU

SOLUȚII ARBITRALE
Șl JUDECĂTOREȘTI

CARACTERIZAREA FORȚEI MAJORE

Pîrîta-furnizoare a fost exonerată 
— pe motiv de forță majoră — de plata 
penalităților datorate pentru neîndeplini- 
rea obligațiilor contractuale. Realmente 
beneficiara a susținut că soluția nu se 
justifică, întrucât cauzele care au determi-



nat ncexecutarea obligațiilor erau cunos
cute de către pirită la data încheierii con
tractului.

Prin Decizia primului arbitru de stat 
nr. 87/1975, această susținere a fost res
pinsă, reținîndu-se că, în temeiul art. 23 
din Legea nr. 71/1969, ori de cîte ori în
deplinirea obligației contractuale este îm
piedicată de o cauză de forță majoră, or
ganizația socialistă debitoare urmează a fi 
apărată de plata de penalități și daune 
pentru neexecutarea obligației, indiferent 
dacă cauza de forță majoră a intervenit 
anterior sau posterior încheierii con
tractului.

în speță, pirita răspunde numai pentru 
daunele cauzate recl'amantei-beneficiare 
prin faptul de a nu-i fi atras atenția, cu 
ocazia încheierii contractului, asupra exis
tenței cauzei de forță majoră.

CONDIȚIILE DE ANULARE A 
REPARTIȚIILOR

Părțile au încheiat, în temeiul reparti
ției de coordonator, contract pentru fur
nizarea produselor în trim. I și 11/1974. 
La 14 august 1974, același coordonator a 
anulat repartiția.

Prin Decizia primului arbitru de stat 
nr. 79/1'975 s-a reținut că deși a interve
nit Ulterior trimestrelor în care sarcina 
de plan trebuia executată, anularea re
partiției operează de drept asupra con
tractului, în sensul desființării lui cu efect 
retroactiv. Aceasta, întrucît coordonatorul 
este competent să dispună modificarea 
sarcinilor de plan și să anuleze reparti
țiile emise iar actele de anulare interve
nite după expirarea termenelor contrac
tuale, dar în cadrul anului de plan, își 
produc efectele asupra contractului.

PENALIZĂRI PENTRU DEPOZITAREA 
MĂRFURILOR 1N PORT

Pentru depozitarea îndelungată a măr
furilor în portul Constanța, expeditorii 
datorează penalități.

Potrivit pct. 0 din H.C.M. nr. 240/1972, 
pentru depozitarea mărfurilor pînă la 25 
zile nu se aplică penalități. Dacă nava an
gajată nu a sosit la încărcare din cauze 
neimiputabile exportatorului pînă la îm
plinirea termenului de 25 zile amintite 
mai sus, acest termen se prelungește cu 
încă 25 zille.

în speță însă, pîrîta nu beneficiază de 
o atare prelungire, deoarece, ceea ce a 
determinat depozitarea mărfii în port pes
te termenul legal nu a fost nesosirea va
sului, ci lipsa de spații în vasul respectiv, 
împrejurare care trebuie analizată în mo
mentul angajării vasului. Ou alte cuvinte, 
într-io atare situație, neexiistînd împreju
rări neimputabile exportatorului, acesta 
nu beneficiază de prelungirea termenului 
de depozitare a mărfurilor în port (Deci
zia primului arbitru de stat nr- 4241975).

RĂSPUNDEREA BĂNCII PENTRU NE- 
DECONTAREA PREȚULUI

Introducerea în cauză a organului ban
car în legătură cu nedecontarea prețului 
este posibilă numai în cazul cînd se indică 
asemenea fapte (eliberarea greșită de mij
loace bănești și înregistrări greșite de 
cont) care, potrivit statutului său, atrag 
răspunderea băncii pentru daune (Decizia 
primului arbitru de stat nr. 14/1975).

• Părăianu GHEORGHE — con
tabil șef la C A P Cărpiniș — județul 
Timiș întreabă dacă sumele plătite cu 
titlu de amortismente pentru fondurile 
fixe, în baza Legii nr- 62/1968 se adaugă 
la cota de 18—25°/o din producția netă 
ce se varsă la fondul de acumulare in
vestiții.

La întrebarea pusă de dv. vă răs
pundem :

Potrivit statutului C.A.P., în vigoare, 
din producția globală obținută în cursul 
anului se acoperă, în primul rînd, chel
tuielile materiale, printre care figu
rează și cota de amortizare a fondu
rilor fixe, aferente anului respectiv (cal
culate în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 62/1968 și H.C.M. nr. 139/1969). 
După acoperirea cheltuielilor materiale 
se obține producția netă. La producția 
netă se adaugă dobinzile și alte veni
turi încasate și .se scad impozitele, pri
mele de asigurare și taxele, iar totalul 
realizat se repartizează în următoarele 
fonduri : de dezvoltare ; de retribuire a 
muncii și contribuție la fondul de pensii 
și asigurări sociale; de ajutor în na
tură ; social-cultural și sportiv ; de re
zervă pentru producție și retribuirea 
muncii.

în concluzie, deoarece operațiunile de 
mai sus se efectuează potrivit normelor 
statutare înseamnă că ele au caracter 
legal.

• Viorica MUȚ, Timișoara — Vechi
mea în funcția de desenator copist nu 
se ia în calculul vechimii în funcții teh
nice. Comisia de încadrare și promovare 
în muncă din unitatea unde lucrați, 
n-are posibilitatea să considere înrudită 
activitatea de desenator copist care este 
o funcție administrativă, cu aceea de 
desenator tehnic, chiar dacă, așa cum 
arătați în scrisoarea dv. ați efectuat 
lucrări care ar fi trebuit executate de 
desenatorii tehnici, întrucît această func
ție are un caracter tehnic.

• Florica TĂNĂSESCU, Călărași —- 
Funcțiile de planificator principal sînt 
echivalente cu cele de statistician și 
statistician principali. Clasele de retribuire 
prevăzute pentru aceste funcții sînt 
aceleași. Conducerea unității are drep
tul să treacă personalul, de la un com
partiment de muncă la altul din cadrul 
unității, în aceeași funcție sau într-o 
funcție echivalentă, fără micșorarea re
tribuției.

• Ionela STĂNESCU, Constanța — 
încetarea activității, în vederea creșterii 
copilului în vîrstă de pînă la 7 ani și 
reîncadrarea în muncă, în termen de 
pînă la 90 de zile de la împlinirea a- 
cestei vîrste, nu duce la întreruperea 
vechimii în aceeași unitate și în muncă.

într-adevăr, în aht. 9 din Legea nr. 
1/1970, este prevăzută numai cauza în
treruperii (lucrătoarea ar fi fost gravidă 
sau mamă a unui copil în vîrstă de 
pînă la 7 pni) și nu modalitatea de dove
dire a acestei situații.

Faptul că în dosarul dv. aflat la ser
viciul personal nu se află motivarea 
în acest sens a desfacerii contractului 
de muncă, fiind înscrisă numai „demi
sia" nu determină o altă soluție, de
oarece esențial este faptul că puteți 
dovedi cu actul de naștere a copilului 
că acesta avea — la data demisiei — 
mai puțin decît vîrstă de 7 ani.

Această reglementare creează o pre
zumție în favoarea mamei încadrate în 
muncă, în ce privește cauza încetării 
raporturilor de muncă. Această prezum
ție acționează în toate cazurile de des
facere a contractului de muncă, în a- 
fară de cele care sînt urmarea unei 
sancțiunii disciplinare, a arestării pe o 
perioadă mai mare de două luni, a in
terzicerii de exercitare a profesiei etc. 
respectiv a desfacerilor determinate de 
motive imputabile personalului.
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