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e Buletinul Oficial partea 1 nr. 62 
din 14 iunie 1975 republ că tex
tul Legii nr. 7/1974 cu privire la 
realizarea, exploatarea, întreținerea 
și finanțarea amenajărilor de iri
gații și a celorlalte lucrări de îm
bunătățiri funciare.

• Buletinul Oficial partea I nr. 63 
din 16 iunie 1975 publică :

— Decretul nr. 303/1971 (repu
blicare) privind înființarea, organi
zarea și funcționarea Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe ;

— H.C.M. nr. 563/1975 pentru 
aprobarea Acordului comercial și 
de cooperare industrială și tehnică 
dintre guvernul nostru și guvernul 
Australiei, precum și textul acor
dului respectiv.

ÎN ACEST NUMĂR OFERĂ PRODUSE
DISPONIBILE ÎNTREPRINDERILE:

■ _______________________________________________________ _____

ÎNTREPRINDEREA „TEHNOFRIG" CLUJ-NAPOCA
Str. Fabrica de chibrituri, nr. 5 
Telefon 23090 ; 23131 ; 13501

FIȘIER 
LEGISLATIV

---- --------------- --------------------- -------

® Buletinul Oficial partea I nr. 64 
din 23 iunie 1975 publică :

— H.C.M. nr. 570/1975 pentru 
aprobarea Acordului comercial pe 
termen lung și a Acordului de co
operare economică și tehnică din
tre guvernul nostru și guvernul 
Republicii Irak și textul acestora : 
— H.C.M, nr. 457/1975 pentru a- 
probarea participării I.C.E. Fruct- 
export București la constituirea So
cietății comerciale mixte cu răs
pundere limitată „România Frucht- 
import" cu sediul la Munchen, 
R. F. G.

e Buletinul Oficial partea I nr. 68 
din 30 iunie 1975 publică :

— H.C.M. nr. 587/1975 privind 
modificarea Regulamentului pentru 
aplicarea Decretului nr. 328/1966 
privind circulația pe drumurile pu
blice și pentru stabilirea și sanc
ționarea contravențiilor în acest 
sector, aprobat prin H.C.M. nr. 
772/1966.
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ÎNTREPRINDEREA UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE" - BUCUREȘTI

Calea Griviței, nr. 357
Telefon : 65 50 75

3
BAZA DE APROVIZIONARE PENTRU CONSTRUCȚII 

Șl MONTAJE - BUCUREȘTI
Bd. Magheru, nr. 33

Telefon : 15 44 70

4 STAȚIUNEA PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII - BAHNEA
Județul MUREȘ

5 ÎNTREPRINDEREA PENTRU PRODUCEREA Șl INDUSTRIALIZAREA 
LEGUMELOR Șl FRUCTELOR - TULCEA

•

6 ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ TRANSPORT - BUCUREȘTI

RUBRICA „CURIER ECONOMIC LEGISLATIV**
_______________ CUPRINDE:

Norme de drept privind asigurarea calității produselor 9 Scutiri 
și restituiri de taxe de timbru în litigiile arbitrale ® Funcția de general 
extern în contractul de exporturi complexe • Soluții arbitrale și jude
cătorești (Data de la care se datorează amortismentele ; aprecierea 
comportării părților cu ocazia executării contractului de furnizare).



ț MOTOARE • UTILAJE
| . SCULE

— Cheie fixă dublă 24X26 
buc. 100

— Alezor Stas Ml buc. 3

— Idem M2 buc. 6

— Idem M3 buc. 9

— Idem M6 buc. 7

— Alezor Stas 590 0 13
buc. 25

— Idem 2646 0 22 buc. 1

— Alezor Stas 2647 0 2 buc. 8

— 1 : 50 2.5 buc. 10

— Idem 3 buc. 12

— Idem 4 buc. 12

— Idem 5 buc. 20

— Idem 8 buc. 6

— Idem 10 buc. 2

— Idem 13 buc. 2

— Idem 16 buc. 1

— Alezor Stas 3450 0 30
buc. !2

— Burghii 574 0 10,2 buc. 5

— Idem 0 10,5 buc. 30

— Idem 011,5 buc. 40

— Idem 13 buc. 10

— Idem 16 buc. 95

— Idem 0 18 buc. 100

— Idem 0 20,5 buc. 25

— Burghii 573 0 10 buc. 242

— Idem 0 9 buc. 300

— Idem 011 buc. 145

— Idem 0 11,5 buc. 20

— Idem 13 buc. 30

— Idem 13,5 buc. 10

— Idem 14 buc. 100

— Idem 15,5 buc. 30

— Idem 16,25 buc. 30

— Idem 17 buc. 72

— Idem 36X41 buc., 35 
buc. 100

— Ciocan lăcătuș 0,500 kg 
buc. 100

— Cheie fixă simplă 75 mm 
buc. 110

— Idem 18,5 buc. 35

— Idem 20 buc. 65

— Idem 22 buc. 34

— Idem 22,5 buc. 20

— Idem 23 buc. 50

— Idem 24 buc. 20

— Idem 26 buc. 40

— Idem 25 buc. 10

— Ciocan idin lemn buc. 205

— Ciocan ide lipit 0,500 kg
buc. 20

— Ciocan ide lipit manual
1 kg buc. 00

— Cheie fixă simplă 36 mm
buc. 193

— Idem 41 mm buc. 250

— Idem 46 mm buc. 6

— Idem 55 mm buc. 5

— Idem 60 mm buc. 3

— Idem 55X69 buc. 48

— Cheie cu loc. hex. 4
buc. 121

— Idem 6 buc. 108

— Idem 8 buc. 313

— Idem 17 buc. 900

— Idem 19 buc.

— Idem 30 buc. 22

— Cioc. din mat. plastic
0,750 gr. buc. 570

— Idem 1 kg buc. 93

— Idem 2 kg buc. 80

— Idem 4 kg buc. 10

— Idem 6 kg buc. 9

— Idem 8 kg buc. 8

— Idem 10 kg buc. 9

— Idem 10 kg buc. 2

— Cheie cu ghiare 28-32
buc. 27

— Ciocan pi. zidar buc. 80

— Idem 34-36 buc. 30

— Idem 38X42 buc. 20

— Idem 68—75 buc. 70

— Idem 24X26 buc. 25

— Idem 36X41 buc. 50

— Freză 579 80X45 buc. 8

— Idem 100X50 buc. 3

— Freză 2217 63X40 buc. 8

— Idem 80X45 buc. 4

— Idem 100X50 buc. 7

— Freză 2763 MD 1 buc. 24

— Idem MD 1 buc. 13

— Idem MD 1,75 buc. 8

— Idem MD 2 buc. 8

— Idem MD 2,75 buc. 8

— Idem MD 3 buc. 14

— Idem MD 3,25 buc. 8

— Idem MD 3,75 buc. 8

— Idem MtD 4 buc. 16

— Idem MD 4,25 buc. 8

— Idem MD 4,5 buc. 8

— Freză 2763 MD 5 buc. 8

— Idem MD 6 buc. 16

— Idem MD 7 buc. 8

— Freză 3092 MD 8 buc. 17

— Filieră 1160 G 1 buc. 14

— Menghină paralel 100 buc.
123

— Idem 150 buc. 123

— Priboi 0 8 buc. 200

— Pînză rectilinie 450X35X
• 216 buc. 600

— Suport atelier buc. 10

— Burg, centr- pt. lemn
0 22X600 buc. 5

— Idem 24X600 buc. 7

— Idem 26X450 buc. 6

— Idem 26X600 buc. 8

— Idem 28X450 buc. 5

— Burg, centr. pt. lemn
0 30X450 buc. 5

— Idem 30X603 buc. 14

— Universal de strung
0 250 buc. 50

COîMSTftUUȚII • INSTALAȚII

ELECTRICE '

— Conductori Fy 1 mm ml.
2000

— idem 2,5 mm ml. 4000

— idem 25 mm ml. 100

— idem 35 mm ml. 150

— idem 70 mm ml. 70

— idem VLPY 53 mm ml. 100

— idem telecom. 2X1,5 mm
ml. 274

— idem TLY 24X0,20 ml. 300

— idem 0,80 mm ml. 217

— idem VAL 1/7 mm ml.
94,50

— idem 1,5/7 mm ml. 317

— idem ml. 27

— idem NGA 16 ml. 330

— idem 25 mm ml. 276

— idem 35 mm ml. 200

— Cablu MCG 3X25 ml. 282

— idem NEPYY 3X4 ml. 100

— idem NEKBA 20 kW 3X50
ml. 70

— Conductori bobinaj ET 0,10
kg. 3

— idem 0,12 kg. 5,22

— idem 0,15 kg. 8,5

— idem 0,20 kg. 16

— idem 0,25 kg. 21,9

— idem 0,28 kg. 24

— idem 0,50 kg. 60

— idem 0,65 kg. 60

— idem 0,70 kg. 50

— idem 0,75 kg. 50

— idem 0,85 kg. 210

— idem 0,95 kg. 130

— idem 1,00 kg. 100

— idem 1,05 kg. 300

— idem 1,10 kg. 250

----->



OFERTE

— idem 1,15 kg. 250

— idem 1,20 kg. 200

— idem 1,55 kg. 100

— idem 1,70 kg. 100

— idem 1,75 kg. 200

— idem 0,50 kg. 2,72

— Cond. bob. BB 0,65 kg. 10

— idem 0,90 kg. 31,20

— idem 1,10 kg. 15

— idem 1,20 kg. 22,60

— idem 1,25 kg. 25,90

— idem 1,30 kg. 24,90

— idem 1,35 kg. 25

— idem 1,40 kg. 72,10

— idem 1,45 kg. 20,70

— idem 1,50 kg. 82,70

— idem 1,60 kg. 47,00

— idem 1,70 kg. 24,90

— idem 2,50 kg. 28,50

— idem 3,20 kg. 9,40

— idem 3,50 kg. 20,90

— Micanită tub 22X32 kg.
15,90

— idem 25X36 kg. 14,10

— idem 25X37 kg. 4,50

— idem 30X38 kg. 8,30

— idem 40X44 kg. 2,60

— idem placă kg. 7,20

— Termomicanită 0,70 kg.
25,10

— idem 0,80 kg. 20

— idem 0,90 kg. 15

— Mică placă kg. 2,40

— Izolator buc. 40

— Micanită 1 mm kg. 10

— Izolator H 87 buc. 335

— idem buc. 257

— idem 55275 buc. 167

— idem buc. 130

— idem 55274 buc. 83

— idem buc. 250

— idem buc. 90

— idem 55276 buc. 9

— idem buc. 8

— idem buc. 48

— idem 25019—25020 buc. 16

— Tub izolator M 30 buc. 60

— Aplică oblică buc. 50

— Startere 20 W buc. 965

— Tuburi fluorescente 20 VV
buc. 3596

— Becuri normale 220VX150
W buc. 500

— idem 12VX25 W mignon 
buc. 200

— idem 12VX3 W buc. 200

— Bec auto 12/2 B7 buc. 300

— idem 12/3 B9 buc. 150

— idem sofit 12/5 buc. 300

— idem 6/3 buc. 50

— idem 12/5X21 B 15 2p buc.
300

— idem 12/10 B15 buc. 200

— idem 12/10 buc. 400

— idem 12/15 buc. 600

— idem 12/15 buc. 100

— idem 12/15 R 14 buc. 100

— Becuri semnalizare 12VX
25 W E 14 buc. 200

— idem B 15 2p buc. 100

— Bec auto 12/35X35 buc.
300

— idem 12/6 buc. 100

— idem buc. 1000

— Bec cireașă 12/15 B 15 2p
buc. 200

— Bec liliput 12/15 buc. 100

— Eămpi fluorescente LVF
80 w buc. 100

— Balastru BVA 250 w buc.
255

— idem 400 w buc. 430

— Tub bumbac 0 3,2 ml. 1000

— Tub bumbac 0 12 ml. 400

— Tub pantzer ml. 800

— Tub PEL cu mufe 0 29
ml. 593

— Tub flexibil 0 23 ml. 140

— idem 0 29 ml. 300

— idem 0 30 ml. 100

— idem 0 40 ml. 200

— Textolit placă 25 mm kg.
100

— Mfitase vegetală ml. 600 
600

— Perii colectoare 5X16X25 
buc. 100

— 7X10X45 buc. 108

— 7X20X35 buc. 220

— 10X15X40 buc. 169

— 10X16X40 buc. 110

— 12X30X40 buc. 96

— 12X45X48 buc. 100

— 12,5X20X45 buc. 110

— 14X30X40 buc. 10

— 16X10X40 buc. 108

— 16X12X40 buc. 93

— 16X25X40 buc. 73

— 10X12X40 metalizați buc. 4

— 10X12X40 buc. 59

— 12X30X40 buc. 99

— 12X40X50 buc. 72

— 12,5X20X35 buc. 112

— 13X30X36 buc. 6

— 15X30X40 buc. 64

— 15X30X45 buc. 270

— 15X30X45 buc. 152

— 16X40X50 buc. 126

— 18X40X40 buc. 306

— 18X40X40 buc. 72

— Cărbuni metalizați 25X32 
X50 buc. 396

— 30X30X45 buc. 75

— 27X100X120 buc. 69

— Placă seleniu 100X100 buc. 
600

— 80X80 buc- 500

— Soclu sig. LFI mig. 25 A 
buc. 150

— Capac 63 A buc. 100

— Doze pantzer 13/2—13/3 
buc. 150

— idem buc. 299

— idem bergman buc. 130

— Dulii luminare buc. 130

— idem E 14 buc. 230

— Conector 4 mm buc. 600

— Ampermetru 750/5 buc. 2

— idem buc. 3

— idem 1500/5 buc. 2

— idem 1000 A buc. 8

— idem 100 A buc. 2

— idem M9 600 A buc. 62

— idem 600 A buc. 1

— idem 400/5 buc. 3

— Borne tablou 25 A buc. 25

— idem 60 A buc. 40

— idem 200 A buc. 25

— idem 200 A buc. 25

— Buton reținere-selector
buc. 25

— idem ciupercă 3777 buc. 50

— Contactor AC 3 100/50
buc. 1

— idem TCA 10 A releu 11A
buc. 100

— idem TCA 400 A 380 V 
buc. 7

— idem AC 3 eu releu 40 A 
220 V buc. 8

— Transformator CTRS 50/5A 
buc. 3

— Cutii capsulate P 60975 
buc. 35

— Cutii ICI 50/70 buc. 18

— idem 95/100 buc. 60 

— idem cu releu buic. 5

— idem semnalizare buc. 5

— Capăt terminal P 34303
buc. 71 

— idem 34303—34305 buc. 120 

— idem 34320—34307 buc. 101

— Cutie terminală 26 perechi 
buc. 3

— Comutator scară ST buc.
59 

— Comutator ST 63A buc.
30 

— Cheie c-dă fără lampă
1185 buc. 64

— Clopot sonerie buc. 31

— Capsule recept. 4 w buc.
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— Coloană redresor buc. 10

— Coloană stingere 25 A 
buc. 20

— idem seleniu 71366 buc. 2

— Contact cap linie buc. 3

— Elecirodistribuitor buc. 1

— Fișă bachelită 3X15 buc.
50

— idem 3X25 buc. 16

— Furci cu tije buc. 112

— Hebluri 25 A buc. 100

— idem 63 A buc. 50

— întrerupător pirghie 100A 
buc. 13

— idem pachet 25A 380V buc. 
buc. 40

— idem 63A buc. 76

— idem ST buc. 200

— întrerupător apăsare buc.
90

— idem OTOMAX buc. 2

— idem 220/300 buc. 2

— Lampă cu transformator 
buc. 10

•— idem articulație CIAS buc. 
70

— Prize și fișe metal 32 A 
buc. 61

— idem vizibilă buc. 350

— idem P.T. buc. 200

— idem bipolară 25A 380 W
buc. 51

APARATAJ DE JOASĂ
TENSIUNE

— Siguranțe lamelare 200 A 
buc. 400

— Idem 260 A buc. 6.993

— Idem 300 A buc. 13.195

— Idem 350 A buc. 4.975

— Dispozitiv eleotrosecuritate 
DE 2/380 buc. 20

— Miner bachelită MPR cu 
tije buc. 1.200

— Redresor 24 V — 20 A 
buc. 1

CABLU FORȚA CUPRU

— CHPBI — 10 kv. 3 X 150 
m. 130

— CYABY — 1 kv. 1 X 300 
m. 370

CABLU FORȚA ALUMINIU

— ACYABY — 1 kv. 3X95 
m. 300

— ACYABY — 10 kv. 3X50 
m. 537

— ACHPBI — 10 kv. 3X50 
m. 1.215

— AVRG — 1 kv. 3X16 + 10 
(import) m. 60

CONDUCTORI IZOLAȚI

— Conductor AFY 35 m. 1.216 

—: idem AFY 50 m. 5.350

— idem AFY 70 m. 6.477

— idem AFY 95 m. 4.309

— idem AFY 150 m. 231

— idem AFY 185 m. 1.584

— idem FY 120 m. 460

— idem FY 185 m. 400

— Cablu oțel mat 0 36 (trac
țiune) kg. 2.425

— Conductor oțel aluminiu 25 
mm kg. 365

MATERIALE NEFEROASE

— Bare bronz aluminiu 0 35 
kg. 102

— idem 58 1/2 T 0 18 kg. 39 

— idem 58 1/2 T 0 24 kg. 87 

— idem 58 1/2 T 0 30 kg. 28 

—idem 58 1/2 T 0 46 kg. 34

— idem 58 1/2 T 0 65 kg.
93,50

-------------------/X-----------------
— Bare cupru 9 1/2 T 0 6

kg. 43,50

— idem 9 1/2 T 0 121 kg.
229

— idem FO 1/2 T 0 6 kg. 
283

— idem 9 1/2 T 0 16 kg. 185 

— idem 9 1/2 T 0 18 kg. 190 

— idem 9 1/2 T 0 28 kg. 113 

— idem 9 1/2 T 0 70 kg. 70 

— Bare aluminiu 99,50 1/2 T
0 16 kg. 160

— Benzi alamă 63 1/2 T — 
250X0,2 kg. 14,50

— Benzi alamă 63 1/2 T — 
390X0,30 kg. 36

— Sîrmă cupru 0 2,40 kg. 20

— Sîrmă sudură S-10 0 2,5 
kg. 82

— Sîrmă aluminiu 0 5
(URSS) kg. 91 

— Țeavă aluminiu 99,50 1/2 T
18X2 kg. 15 

— Țeavă aluminiu 99,50 1/2 T
32X5 kg. 100

— idem 99,50 1/2 T 38X3 kg. 
825

— idem 99,50 1/2 T 42X10 
kg. 374

— idem 99,50 1/2 T 22X2 kg.
200

— idem 99,50 1/2 T 42X3 kg. 
293

— idem 99,50 1/2 T 45X3 kg. 
308

— Țeavă cupru 9 1/2 T 19X3
kg. 53 

— idem 9 1/2 T 20X3 kg. 51 

— idem 9 1/2 T 22X3 kg.
68,50 

— idem 9 1/2 T 26X3 kg. 52

— Țeavă alamă 63 1/2 T 22X
2,50 kg. 253

— Țeavă alamă 63 1/2 T 50
X5 kg. 54 

— Tablă bronz 0,5 kg. 4,10

IZOLATORI

— Izolatori SCE 35 kv buc.
623

— dem VIID 35 kv buc. 104

— dem CT 4 buc. 16

— dem CT 6 buc. 11

— dem TBE 3 kv buc. 100

— dem R-46/55 buc. 156

— dem SBI 6 kv buc. 150

— dem DELTA 6 kv buc. 21

— dem 10 kv buc. 75

— i dem 35 kv buc. 277

MATERIALE AUXILIARE 
PENTRU CABLE

— Bacuri pentru cable buc.
24

— idem buc. 24

— idem buc. 15

— Mufe aluminiu 240 mm
buc. 221

MATERIALE DIVERSE

— Lanțuri industriale 0 6 
kg. 147

— idem 0 28 kg. 115

— Manșoane PVC 32X35,6 
buc. 37

— idem 39X42 buc. 158

— Coturi PVC 39X42 buc. 135

— Racord perete 1/2’’ alamă 
buc. 40

— idem 3/4” buc. 10

— Sifon spălător 1 1/4” HD- 
3061 alamă buc. 30

— Curbe PVC 32X35,6 mm 
buc. 19

— idem 39X42 mm buc, 80

— Bandă izolatoare metalică
M-15 import role 67

— Abajoarc Md 1 buc. 10

— Diagrame role hirtie role
50



PiKî J)t — Ax melcat buc. 1

— Roți dințate „MIL-05"
buc. 6

MATERIALE PENTRU 
CONSTRUCȚII DE SERE :

— Lagăr cu rolă buc. 6

— Coardă contra fișă buc.
402

— Coardă curentă buc. 630

— Căprior fereastră buc. 171

— Căprior capăt buc. 1

— Căprior pentru uși buc. 10

— Contra fișă buc. 22

— Contra vîntuire buc. 286

— Contra vîntuire perete 
buc. 38

— Jghiab mijlociu buc. 1

— Lagăr suport as. buc.
2.400

— Stîlp cap fixe buc. 2

— Stîlp curent buc. 38

— Ridicător geam buc.
15.708

— Scripete zincate buc. 29

— Scripete 08 buc. 4.652

— Cîrlige buc. 3.458

— Coamă curentă buc. 108

— Icheți 04 buc. 700

— Balamale galbene buc.
3.096 

— Balamale albe buc. 12.856 

— Coardă curentă buc. 27 

— Bară fereastră buc. 7.052

— Placă contra vîntuire 02 
buc. 100

— idem 03 buc. 21 

— Suport perete buc. 46 

— Suport căprior buc. 3 

— Rame geam buc. 214 

— Rame geam 6 buc. 130 

— Rame geam buc. 16 

— Căprior capăt buc. 8 

— Căprior fereastră buc. 23 

— Consolă buc. 650 

— Suport registru buc. 827

— Electromagneți de frînă 
buc. 2

— Ventile pneumatice (VP- 
25-1) buc. 4

— Motor electric 55 kW/9301/
min. buc. 1

— Plăci aluminiu cireșe-vișine 
buc. 60

— Idem prune buc. 12

— Ponsoane mașini cireșe- 
vișine buc. 50

— Stele alimentare cutii 0 99 
(MIL) buc. 6

— Alimentatoare (șnek) dr., 
stînga; MATOKA buc. 2

— Comutatori stea triunghi
15 A buc. 15

— Elemenți sig. L.S.-25—63 A 
buc. 150

— Lămpi tronconice (6 tuc. —
20 V) buc. 15

— Lanț gali 5/3 triplu (B.3 
= 9,65) m.l. 70

— Garnituri pasteurizator 
ALFA buc. 60

— Stuțuri filetate inox. (0 15
— 60 mm) buc. 44

— Holendere inox. diferite
(0 20—60 mm) buc. 20

— Coturi inox. diferite (012
70 mm) buc. 22

— Inele inox. pompe „PIRO- 
PAST“ (0 20—45) buc. 130

— Segment celulă „MIL-06" 
buc. 6

— Glisicră „B.J.I.“ (OMNIA) 
buc. 5

— Carcasă aluminiu (roți 
tractor DELTA) buc. 6

— Bară direcție stivuitor 
„EV-676“ buc. 3

— Role ghidare lanț „EV-676" 
buc. 2

— Pinion cilindrice „EV-676“ 
buc. 1

— Coroană cilindrică (dantu
ră interioară) „EP-026“ 
buc. 9

— Capac casetă direcție „EV- 
676“ buc. 1

— Carcasă sateliți „EV-676“ 
buc. 1

— Pinioane intermediare 
„Ml-16“ (UMT) buc. 2

BATERII ACUMULATORI :

— Tip 20X4 KT — 225 = 
= 40 V X 160 A (EP-026) 
buc. 5

— Tip 40X4 KT — 285 = 
(80 VX200 A (EV-676) 
buc. 2

— Tip 40X4 KT — 285 = 
= 80 VX250 A (EV-701) 
buc. 1

ELEMENȚI TRACT, 
baterii acumulator :

— Tip „4 Ky-285“ buc. 86

— Tip ..IV-Ly-225“ buc. 20

— Alveole cauciuc mașini 
cireșe-vișine buc. 4 000

— Idem prune buc. 4 500

— Manometre 0-25 kgf/cm.p. 
0 160 buc. 18

— Termometre 0-150’C 0 100 
buc. 15

— Vacumetre 0 la 1 kgf/cm.p. 
buc. 10

— Ampermetre 0—50 A buc. 2 

— Idem 0—250 A buc. 4

— Densimetre (30—60) buc. 70

— Trusă greutăți diferite
(2—200 gr.) buc. 183

— Termostate universale tip
„U-3“ 220 V buc. 4

• EXCAVATOR UB 80 
NOBAS

— Arc presiune 10861.9.72 
buc. 10

— Cupă draglină buc. 1 

— Cupă draglină buc. 1 

— Garnituri 10X22X6 buc. 3 

— Garnituri 90X12X15 buc. 1 

— Garnituri 12161 buc. 1 

— Inel presiune 10.50.4 buc. 2

— Membrană 107 buc. 10 
buc. 185

• COMPRESOARE AER :
C. 200 — C. 300 — C. 10

K. 5645

— Arbore cotit buc. 4 

— Arc buc. 456 

— Ambreiaj buc. 6 

— Arbore cotit buc. 2 

— Ambreiaj buc. 10 

— Arc supapă buc. 25 

— Arc supapă buc. 106 

— Amortizor buc. 100

— Bucșă bielă buc. 20

— Bolț buc. 40

— Bolț piston buc. 30

— Bolț buc. 1 

— Bolț piston buc. 6 

— Bolț buc. 2 

— Bucșă bielă buc. 4 

— Bulon buc. 2 

— Cilindru buc. 37 

— Chiulasă buc. 17 

— Chiulasă buc. 11 

— Carter buc. 1 

— Carter buc. 2 

— Capac față buc. 5



NORME DE DREPT PRIVIND
ASIGURAREA CALITĂȚII

PRODUSELOR

Cunoașterea și aplicarea corespunzătoa
re , a ansamblului normelor legale privind 
asigurarea calității produselor, are o va
loare practică deosebită în complexul in
teracțiunii reciproce dintre normele teh
nice, economice și juridice.

Aceste norme, stabilite atît prin Legea 
nr. 2/1970 (ca lege specială) cit și prin 
multiple alte dispoziții normative în vi
goare (Legea nr. 71/1989, Legea nr. 11/ 
1971, Legea nr. 14 1971, Decretul nr. 282/ 
1973 etc.) trebuie cunoscute și aplicate 
riguros de organele de conducere și exe
cuție din ministere, centrale industriale 
și unități economice. Prin cunoașterea și 
aplicarea lor se asigură ridicarea calității 
produselor, ca o condiție esențială a creș
terii eficienței activității economice. Se 
satisfac în același timp necesitățile com
plexe și variate ale economiei naționale, 
cerințele privind mărirea competitivității 
pe piețele externe, precum și creșterea 
nivelului de trai al populației.

Potrivit programului stabilit de orga
nele competente sînt în curs de desfășu
rare etapele operațiilor de contractare 
pentru livrarea produselor aferente sarci
nilor de plan pe anul 1976. Cu această 
ocazie, trebuind să fie stabilite concret 
toate clauzele contractuale referitoare la 
calitate și luate măsurile necesare pentru 
executarea corespunzătoare a contracte
lor încheiate, este evidentă importanța 
și oportunitatea cunoașterii și aplicării 
normelor legale privind asigurarea cali
tății produselor.

In concret, normele de drept care tre
buie cunoscute și aplicate pentru asigu
rarea calității produselor se arată sche
matic mai jos :

a Ridicarea continuă a calității pro
duselor sarcină de bază și permanentă a 
tuturor unităților economice, institutelor 
de cercetare și proiectare este reglemen
tată de: Legea nr. 2/1970; art. 1; 34; 36.

• Atribuțiile și răspunderile organelor 
cu sarcini de îndrumare, control și de 
executare a procesului de producție.

® Sarcinile și răspunderile ministeru
lui pentru realizarea calității superioare 
a produselor și a lucrărilor executate de 
unități : Legea nr. 2/1970 ; art. 3 ; 36.

• Sarcinile și răspunderile comitetelor 
oamenilor muncii și respectiv ale consi

liilor oamenilor muncii pentru asigurarea 
calității produselor, lucrărilor executate 
și serviciilor prestate : Legea nr. 2/1970 : 
art. 2 ; 3 ; 7 ; 36.

• Răspunderea directorilor și celor
lalți conducători de unități pentru asigu
rarea calității produselor : Legea nr. 2/ 
1970 : art. 6 ; 7 ; 36. Legea nr. 11'1971 ; 
art. 11 lit. „e“ ; 12—B — lit. „f“ ; 33 lit. 
„f“ ; 34 lit. „n“ ; 55 lit. „c“.

® Obligațiile și răspunderile ingineri
lor, tehnicienilor, maiștrilor și a celor din 
compartimentele de concepție pentru asi
gurarea calității produselor : Legea nr. 2/ 
1970 : art. 8 ; 36 ; Legea nr. 14/1971 : art. 
14 alin. 1. Decretul nr. 282/1973 : art. 10

• Drepturile, obligațiile și răspunde
rile muncitorilor pentru ridicarea conti
nuă a calității produselor (răspunderea 
pentru rebuturi ; remanieri) ; Legea nr. 
2/1970 : art. 9 ; 35 ; 36. Legea nr. 14/1971 : 
art. 14 alin. 1. Decretul nr. 282/1973 : art. 
10 alin. 2 ; 14. Codul muncii : art. 85 ; 
102 ; 108. Legea nr. 57/1954 : art. 6 (1) ; 
40 : 41 ; 44 ; 45 ; 48'; 49 ; 77 lit. „b“ ; 80.

• Sarcinile și răspunderile unităților de 
cercetare și de proiectare, precum și ale 
cercetătorilor, proiectanților și specialiș
tilor pentru asigurarea calității produse
lor : Legea nr. 2/1970: art. 20; 21.

• Atribuțiile și răspunderile organelor 
special constituite pentru asigurarea cali
tății produselor :

• îndatoririle și răspunderile I.G.S. 
pentru controlul calității produselor în 
domeniul calității și al controlului tehnic 
de calitate: Legea nr. 2/1970: art. 11; 25 
al. 2; 27; 28.

• Controlul tehnic de calitate din în
treprindere :

— Numirea, schimbarea din funcțiune, 
sancționarea și desfacerea contractului de 
muncă al șefului C.T.C. : Legea nr. 2/1970: 
art. 16.

— Dubla subordonare a compartimentu
lui de control tehnic de calitate din între
prindere — atribuțiile și răspunderile 
acestui organ: Legea nr. 2/1970: art. 12— 
15; 17—19; 37. Decretul nr. 282/1973: art. 
10. Reg. aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959: 
art. 4, lit. „b“.

• Executarea controlului tehnic al cali
tății de către organele de control și răs
punderea directă a inginerilor, tehnicieni
lor, maiștrilor și a celor care exercită lu
crări și produse de calitate necorespunză
toare: Legea nr. 2/1970: art. 10.

• Documentele care atestă calitatea 
produselor în timpul fluxului de fabri
cație: Decretul nr. 282/1973: art. 10, 11.

• Derogări față de prevederile din do
cumentațiile tehnice privind calitatea ma
teriilor prime și a produselor: Decretul 
nr. 282/1973: art. 9.

• Documentul de confirmare a calității 
produselor finite (conținut, formă, baza 
pentru întocmire, semnare etc.): Legea nr. 
2/1970: .art. 2 lit. „m“. Decretul nr. 282/ 
1973: art. 1 alin. 1; art. 5—8.

• Determinarea calității produselor prin 
contractele economice. Activitatea practi
că desfășurată: Legea nr. 71/1969; art. 1 
al. 2; art. 2; art. 3 alin. 1; art. 6 lit. „b“; 
art. 7; art. 10 alin. 1; art. 15. Legea nr. 
2/1970: art. 2 lit. ,,m“; art. 4; art. 18; art. 
22—<33; art. 3'8. Decretul nr. 282/1973: art. 
1—il3. Legea nr. 11/1971: art. 34 B n. Le
gea nr. 19/1971: art. 44 lit. ,,c“; art. 46. 
Legea nr. 14/1971: art. 14 alin. 2. Legea 
nr. 3/1972: ant. 10. Contractul model.

• Ridicarea calității produselor și per
fecționarea pregătirii profesionale: Legea 
nr. 2/1970: art. 36. Legea nr. 11/1971; art. 
14 lit. „d“; art. 37 lit. „d“ și „e“. Legea 
nr. 2/1971. Decretul nr. 468/1971: art. 1; 
art. 3—<6.

Octavian A. POPESCU

SCUTIRI ȘI RESTITUIRI DE TAXE DE 
TIMBRU ÎN LITIGIILE ARBITRALE

Cazurile de scutire și de restituire a ta
xelor de timbru sînt reglementate în con
siderarea faptului că aceste taxe cores
pund unor prestații pe care organele ar
bitraje le efectuează în scop,ui rezolvării 
litigiului.

Pornind de la această idee și avînd în 
vedere unele considerente de politică eco
nomică, s-au reglementat cazurile de scu
tire și de restituire Ia oare ne vom referi 
în cale ce urmează.

Potrivit Instrucțiunii primului arbitru 
de stat nr. 9/1974, în cazul cînd acțiunea 
este formulată împotriva a doi sau mai 
mulți pîrîți, se datorează o singură taxă 
de timbru. Dacă însă introducerea în cau
ză a unui alt pîrît se cere ulterior, se da
torează o nouă taxă de timbru.

înlocuirea unui pîrît cu altul, ca urma
re a reorganizării unităților economice, nu 
atrage obligația plății unei noi taxe de 
timbru.

în litigiile privind lipsuri calitative sau 
cantitative constatate la produse livrate în 
tranzit (organizat sau achitat) se datorea
ză o singură taxă de timbru — aferentă 
valorii acțiunii — indiferent de numărul 
părților introduse în cauză în cursul re
zolvării litigiului, fie de reclamant, fie de 
pîrît, fie din oficiu. De asemenea, pentru 
cererea de repunere în termen, conform 
art. 19 din Decretul nr. 167 1958, nu se da
torează o taxă distinctă de acea aferentă 
acțiunii.
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în aplicarea art. 9 din Decretul nr. 
199/1955, Instrucțiunile Ministerului Finan
țelor nr. 1711/1960 stabilesc, la par, 21, 
următoarele cazuri cînd se restituie taxele 
de timbru achitate :

a) cînd o cerere înregistrată este resti
tuită de arbitrajul de stat în faza de 
examinare prealabilă ca fiind greșit intro
dusă, întru.cît calea legală de soluționare 
este alta decît Arbitrajul de stat;

b) cînd o taxă s-a plătit în total sau 
în parte fără să existe o obligație legală 
sau mai mult decît cuantumul legai ;

c) cînd s-au plătit taxe pentru acțiuni 
al căror obiect dispare în cursul rezolvă
rii ca urmare a unei dispoziții rezultând 
dintr-o lege, decret sau hotărî re a Consi
liului de Miniștrii ;

d) cînd acțiunea este retrasă de partea 
care a introdus-o în faza de examinare 
prealabilă a acesteia, deci mai înainte să 
fi început pregătirea soluționării litigiului, 
respectiv cel mai târziu a doua zi după 
ce aceasta a fost repartizată de primul 
arbitru de stat sau de arbitrii șefi spre 
soluționare.

Acest din urmă caz de restituire este 
prea puțin cunoscut de către unitățile 
economice. Atunci cînd litigiul se conci
liază imediat după introducerea acțiunii, 
se cere restituirea taxei de timbru pe 
acest motiv, fără să se observe dacă ce
rințele legale sînt îndeplinite, ori se omite, 
pur și simplu, să se solicite restituirea.

Evident, în ipoteza concilierii litigiului 
sau a satisfacerii pretențiilor reclaman
tului, acesta are obligația de a folosi toate 
căile legale, pentru a obține restituirea 
taxei de timbru. în acest scop, unitățile 
economice trebuie să acționeze cu maxi
mă celeritate. Aceasta — deoarece o dată 
acțiunea înregistrată la organul arbitrai, 
restituirea se poate obține cînd acțiunea 
este retrasă cel mai târziu a doua zi după 
repartizarea ei unui arbitru de stat. Dacă 
însă, arbitrul de stat a luat anumite mă
suri procedurale care au marcat începutul 
pregătirii soluționării litigiului, taxa de 
timbru nu poate fi restituită chiar dacă 
retragerea acțiunii s-a produs nu mai târ
ziu de a doua zi după repartizare. Este in- 
dicait deci, ea unitățile economice ce-și 
au sediul în altă localitate decît organul 
arbitrai să retragă acțiunea telegrafic, iar 
cele care își au sediul în localitatea unde 
funcționează arbitrajul respectiv, să de
pună direct la registratură adresa de re
tragere a acțiunii. Orice întârziere, chiar 
de ordinul orelor, poate să ducă la pier
derea dreptului de a obține restituirea ta
xei de timbru.

Restituirea taxei de timbru se avizează 
de către organul arbitrai învestit cu re
zolvarea litigiului care emite o comunicare 
pe baza căreia unitatea financiară a con
siliului popular în contul căreia s-a plătit 
taxa dispune restituirea.

Termenul de prescripție a dreptului de 
a cere restituirea taxelor este de un an, 
de la data plății, iar curgerea sa se între
rupe prin înregistrarea cererii de restitui
re la organul competent.

Taxele plătite prin aplicarea și anularea 
de timbre mobile nu se restituie.

II. MATEI

EXPORT tf IMPORT ~ I
- ..■'n.w.. ....rj

FUNCȚIA DE FURNIZOR GENERAL 
EXTERN IN CONTRACTUL

DE EXPORTURI COMPLEXE

Pe plan mondial, comerțul cu instalații 
complexe pune în față beneficiarilor și 
realizatorilor, probleme contractuale spe
ciale, deoarece în cadrul realizării acestor 
exporturi complexe, pe lingă volumul 
mare de utilaje, proiecte, mină de lucru, 
se stabilesc raporturi juridice cu totul 
deosebite față de raportul normal de 
vînzare-cumpărare al unei mărfi bine 
determinate.

Caracterul deosebit al contractelor de 
instalații complexe rezultă și din faptul 
că beneficiarul dorește să obțină o insta
lație care, de obicei, din practica interna
țională este rezultatul unei colaborări re
ciproce contractuale dintre beneficiar și 
realizator.

Astfel, pentru executarea lucrării, de 
pildă, de construcție — se asociază două 
întreprinderi, una de engineering și o 
alta de execuție.

Răspunderea față de client, respectiv 
cumpărătorul obiectivului, este unică. 
Această situație dă caracterul special de 
complexitate al acestui gen de contract, 
care pentru a ajunge în faza de semnare 
a sa și apoi în faza de execuție, impune 
vînzătorului forme și metode de orga
nizare tehnico-comercială corespunză
toare care să permită realizarea obliga
țiilor asumate în condițiile stabilite.

Pentru a se duce la bun sfîrșit un ase
menea contract s-a născut necesitatea 
elaborării unor acte normative care să 
creeze condiții pentru dezvoltarea expor
tului de instalații complexe. în prezent, 
această activitate este reglementată de: 
Decretul nr. 242/1974, H.C.M. nr. 1746 
/1974 și actele normative de drept co
mun — Legea nr. 7il/lM9 și H.C.M. nr. 
396/1,9170.

Complexitatea acestor operațiuni de 
export implică un mare număr de par- 
tiicipanți la intern. în acest sens, la rea
lizarea exporturilor complexe participă 
furnizorul general extern (unitatea de 
comerț exterior), furnizorul general intern 

(centrala industrială, unitatea economică 
sau unitatea cu activitate de comerț ex
terior), proiectantul general (institutul 
sau organizația de proiectare tehnolo
gică) antreprenorul general extern (uni
tatea autorizată să execute lucrări de 
construcții montaj în străinătate), furni
zorii interni. De remarcat că furnizorul 
general extern este și furnizor general 
intern în cazul în care centrala indus
trială este abilitată să efectueze opera
țiuni de comerț exterior. Evident, în 
aceste condiții pentru realizarea unui o- 
biectiv de export complex, pe plan in
tern se încheie o multitudine de con
tracte economice ale căror elemente și 
«lăuze, în special cele privind termenele 
de livrare, trebuie perfect sincronizate, 
prin grija furnizorului general extern și 
a celui intern. Pentru o mai bună înțe
legere a complexității acestor raporturi 
juridice, voi enumera principalele con
tracte care se încheie pentru realizarea 
unui export complex: contracte de furni
zare; contracte de proiectare; contracte de 
asistență tehnică ; contracte de montaj 
și supravegherea montajului ; contracte 
de antrepriză ; contracte de vînzare sau 
de licențiere de brevete, know-how, teh
nologii etc.

Pentru a exemplifica practic cele de 
mai sus vom porni de la un contract 
încheiat de I.C.E. Industrialexport cu o 
firmă privind livrarea la cheie a unei 
rafinării. Livrarea la cheie a acestui 
obiectiv complex impli/că următoarele 
activități : elaborarea proiectelor nece
sare pentru realizarea obiectivului.; li
vrarea utilajelor, echipamentelor și ma
terialelor necesare ce se vor încorpora în 
lucrare; executarea lucrărilor de con
strucții-montaj, inolu.-i'.v organizarea șan
tierului, asigurarea personalului necesar, 
în care scop se va asigura organizarea 
corespunzătoare la locul lucrării ; pune
rea în funcțiune a rafinăriei cu acordare 
de asistență tehnică și' control de autor.

în acest sens, furnizorului general ex
tern ICE Industrialexport care este și 
furnizor general intern, îi revine sar
cina de a răspunde și de lucrările de 
construcții-montaj, preluând în acest fel 
o responsabilitate unică în ceea ce pri
vește realizarea și punerea în funcțiune 
a obiectivului complex. Deși ICE In- 
dustriailexport, în calitate de furnizor 
general extern — încheie contracte cu 
diverși constructori — nu poate invoca 
în cazul unor întârzieri, ca mijloc de 
apărarea sa, responsabilități ale diverși
lor subcontractori. Pentru aceste motive 
s-a pornit la realizarea următoarelor 
sarcini :

— coordonarea activității prevăzută în 
contract prin organizarea unui grup de 
coordonare la locul șantierului ;
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— întocmire grafice coordonatoare de 
realizare a instalației complexe ;

— întocmire plan de măsuri prin care 
se stabilesc sarcini ce revin ministerelor 
și organelor centrale, care concură la 
realizarea contractului ;

— asigurarea responsabilităților sale 
prin introducerea de clauze asigurătoare 
în contractele încheiate cu subcontrac- 
torii externi ;

— urmărește ca livrările de cercetare 
și proiectare, utilaje și materiale d'in 
țară, ca și prestările de servicii, să se 
realizeze la timp și în condițiile stipulate 
în contractul extern, aplicând în caz de 
întârziieire penalizările stabilite pnin 
H.C.M. 305/1970 ;

— facturează livrările și prestările de 
servicii, încasarea sumelor respective, 
precum și cele aferente asistenței teh
nice.

— urmărește executarea lucrărilor pe 
șantierul extern și acordă asistență teh
nică ;

— răspunde de executarea și termina
rea lucrării în strictă conformitate cu 
documentele de contract.

Deoarece furnizorul general extern — 
respectiv ICE Industrialexport — pentru 
întregul obiectiv primește o sumă de 
bani, obligațiile beneficiarului nu sînt în 
ultima instanță decît cel mult două și 
anume : plata obiectivului ; predarea te
renului de construcție liber de orice sar
cini. Ca urmare, în prețul contractului 
sînt incfliUse toate obligațiile pe care fur
nizorul general extern și le-a asumat 
prin semnarea lui, avînd ca sarcină :

— procurarea, cumpărarea și furniza
rea tuturor materialelor, utilajelor și a 
întregii furnituri pentru executarea lu
crării ;

— răspunde de transportul, livrarea, 
depozitarea, securitatea și supervizarea a- 
cestor materiale, furnituri și utilaje pe 
șantier ;

— procură toate autorizațiile și permi
sele cerute de orice for guvernamental 
în legătură cu executarea lucrării.

Un aspect im(portant al obligațiilor pe 
care furnizorul general extern, numit în 
contract — contractor, este acela prin 
care se stabilește responsabilitățile con
tractorului privind — probele de func
ționare, proba de acceptare provizorie, 
acceptarea defdniltivă și garanțiile pe care 
trebuie să le dea în legătură ou proiec
tul, engineeringul și construcția obiecti
vului. Altă obligație a contractorului 
este procurarea cît se poate de curând 
după semnarea contractului a asigurării 
obiectivului în forma și cu conținutul ce 
convin beneficiarului. Această asigurare 
trebuie să fie o asigurare totală contra 
daunele fizice, acoperind toate riscurile 
de pierderi sau avarii fizice ale 
obiectivului sau ale oricărei părți a lui.

Asigurarea se face în țara unde se 
construiește obiectivul, la societățile de 
asigurări cele maii avantajoase. O altă 
obligație a furnizorului este aceea de 
a furniza întreg necesarul de piese de 
schimb.

(Pentru executarea în bune condițiuni 
a contractului, contractorul este obligat 
să furnizeze o garanție bancară care 
este la valoarea prețului de contract* și 
oare se micșorează pe măsura executării 
lucrărilor.

F. BENGEANU

DATA DE LA CARE SE DATOREAZĂ 
AMORTISMENTELE

SOLUȚII ARBITRALE

Șl JUDECĂTOREȘTI

în conformitate cu art. 1 și 7 din Le
gea nr. 62/1968, unitățile socialiste sînt 
obligate să amortizeze fondurile fixe, cal
cului amortizării fâcîndu-se de la pune
rea lor în funcțiune și pînă la expi
rarea duratei de serviciu normate.

Potrivit pct. 5 din ’Regulamentul pen
tru executarea Legii nr. 62/1968, aprobat 
prin H.C.M. nr. 139/1969, data punerii în 
funcțiune — în vederea calculării amor
tizării — coincide cu data achiziționării 
numai în cazul fondurilor fixe indepen
dente care nu necesită montaj și nici pro
be tehnologice.

îtn schimb, utilajele care necesită mon
taj — așa cum este cazul în speță — se 
consideră puse în funcțiune abia de la 
data terminării montajului.,

Drept consecință, amortismentele în 
cauză nu erau datorate de la data achizi
ționării, ci abia de la data terminării mon
tajului. (Decizia primului arbitru de stat 
nr. 2210/1974).

aprecierea comportării 
PĂRȚILOR CU OCAZIA EXECUTĂRII 

CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Contractul dintre părți a fost semnat cu 
proces-verbal de obieoțiuni prin care pî- 
râta-benefiiciară a renunțat la o parte din 
utilajele contractate. Reolamanta-fumi- 
zoare nu a inițiat concilierea neînțelege
rii precontractuale cu pirita și nici nu a 
înaintat-o spre rezolvare organului com
petent. La propunerile ulterioare ale re
clamantei, privind decalarea termenului 
de livrare, pârâta a răspuns în sensul că 
nu înțelege să accepte livrarea utilajelor.

Cu toate acestea, în împrejurări ce nu 
s-au dovedit că au constituit o acceptare 
din partea piritei, utilajele au fost pre

luate printr-un delegat de la reclamantă, 
dar nu au fost recepționate, ci s-au in
trodus în custodie, refuzîndu-se plata 
prețului.

în situația dată, față de comportamen
tul reclamantei, s-a apreciat în mod just 
că între părți nu s-au perfectat raporturi 
contractuale cu privire la utilajele în 
discuție.

în ce privește faptul ridicării utilajelor 
de la reclamantă, de către delegatul piri
tei, acesta apare ea rezultatul unei erori 
iar nu ca o acțiune vizînd îndeplinirea 
unei obligații asumate contractual.

Față de situația creată, pirita urmează 
să restituie utilajele reclamantei și să răs
pundă pentru eventualele daune cauzate 
în ipoteza în care nu a luat măsurile 
corespunzătoare pentriu păstrarea lor. (De
cizia primului arbitru de stat nr. 2202/ 
1974).

H. M.

ANUNȚ IMPORTANT!

Redacția noastră mai dispune de un nu
măr limitat din următoarele lucrări :

• VÎNZAREA COMERCIALĂ INTERNAȚIO
NALĂ — 20 lei.

® CARTEA GESTIONARULUI Șl A MER
CEOLOGULUI — 10 lei.

• CARTEA ÎNTREPRINDERII, VOLUMUL IV 
(raporturile de muncă) — 20 lei.

Pentru obținerea lor ramburs, prin „Cartea 
prin poștă", cei interesați pot face comenzi 
pe adresa redacției, care vor fi onorata în 
ordinea sosirii lor, pînă la epuizarea stocului.
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