
revista 
economica

SUPLIMENT

nr. 33
15 august 1975

• Buletinul Oficial partea I nr. 
67 din 26 iunie 1975 publică ordi
nul nr. 108/1975 al M.A.T.M.C.G.F.F. 
pentru aprobarea Instrucțiunilor pri
vind producția, consumul, recupe
rarea, gospodărirea ți refolosirea 
ambalajelor, paletelor ți containe
relor, împreună cu cele 6 anexe.

• Buletinul Oficial partea I nr. 
69 din 4 iulie 1975 publică :

— H.C.M. nr. 599/1975 pentru 
aprobarea Acordului de colaborare 

economică, industrială ți tehnică 
pe termen lung dintre guvernul 
nostru ți guvernul Regatului Olan
dei, precum ți textul respectivului 
acord ;

— H.C.M. nr. 601/1975 privind 

aprobarea participării întreprinderii 
de cooperare economică cu străi-
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DISPONIBILE ÎNTREPRINDERILE;

întreprinderea de produse din ceramică fină 
PENTRU CONSTRUCȚII CLUJ-NAPOCA 

Str. Beiușului, nr. 1 
Telefon 40895 ; 41892

Telex : 031306

UZINELE „TEHNOFRIG” CLUJ-NAPOCA
Str. Fabrica de chibrituri, nr. 5 

Telefon : 30290

3
FISIER

LEGISLATIV

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ A FONDULUI PLASTIC 
BUCUREȘTI

Str. Băiculești, nr. 29
Telefon: 67 37 75; 67 48 10

Telex : 10158 artem r

4
nătatea in domeniul petrolului ți 
gazelor „Rompetrol" la constitui
rea, împreună cu Cooperația de 
stat petrolieră ecuadoriană CEPE 
a întreprinderii de servicii petro

liere asociate ESEPAS ;
— Ordinul 77 1975 al M.A.I.A. 

privind modificarea prevederilor 
punctului 75 litera c din normele 

tehnice ți alte măsuri pentru exe
cutarea Legii viei ți vinului (Le
gea nr. 21/1971).

* Buletinul Oficial partea I nr. 
71 din 13 iulie 1975 publică Decre
tul prezidențial nr. 148 1975 pri
vind stabilirea prețurilor cu amă
nuntul la combustibili, unele bu
nuri de consum nealimentar ți a 

tarifelor la unele servicii prestate 

populației.
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RUBRICA „CURIER ECONOMIC LEGISLATIV" 
CUPRINDE:

Modalități pentru stabilirea clauzelor contractuale privitoare la 
termen * Asigurarea plății în contractul de vînzare-cumpărare interna
țională # O nouă reglementare privind producția și consumul amba
lajelor # Soluții arbitrale și judecătorești (executarea lucrărilor de pro
iectare fără finanțare ; efectele cazului de forță majoră ; răspunderea 
cărăușului pentru cantitatea de marfă primită spre transport ; conse
cințele lipsei de furnizori externi ; înlocuirea și remedierea produselor 
calitativ necorespunzătoare ; neindicarea temeiului legal în facturi).



METALE
PRODUSE DIN MEȚA1

' iirunii .........

— Oțel inoxidabil 0 150 V.
430 kg. 232

— idem 0 20 Peldy kg. 32

— Oțel aliat scule 70X20 C 
120 kg. 50

— Oțel beton 0 10 P.C. 52 
kg. 47

— Tablă oțel aliat 25X50X 
1000 W 2547 kg. 242

— Țevi construcții 168X8 
kg. 5,29

— Sîrmă oțel arc 0 0,3 R 4 
kg. 9,50

— idem 0 0,7 R 4 kg. 10,10

— idem 0 1,2 R 4 kg. 19,55

— idem 0 1,2 R 4 kg. 9

— Sîrmă sudură obișnuită 
0 3,15 kg. 117,5

— idem 0 3,25 kg. 2695

— Cuie speciale cu cioc pt. 
galerie kg. 57

— Lanț antiderapant 650X16 
kg. 35

— idem 900 X 20 kg. 152

— idem 750X16 kg. 46

— idem 825X20 kg. 268

— idem 14X38 kg. 129

— Sîrmă de cupru 0 10 CU 
5T kg. 48

— Bare de aluminiu 0 100 
kg. 30

— idem AL. 99,5»/2T 0 12
kg. 30

— Tablă de aluminiu 1,5
kg. 43

— idem 3 kg. 20,50

— Bandă de alamă 2X280
Am 63*/2T kg. 44

— Bare alamă 0 171 Am 
58l/îT kg. 67

— Tablă alamă 3X500X2000
Am 60'/îT kg. 25,60

— idem 5X500 x 2000 Am
58*/2T kg. 27 

— Țesătură din sîrmă neagră
0,71 0 0,22 kg. 35,40

— idem 0,9 0 0,22 kg. 21,20

— Șuruburi de prins în lemn:

— STAS 1.452—4X50 buc. 200

— idem 1.452—3X20 buc. 610

— idem 1.451—3X15 buc. 1230

— idem 1.451—3,5X20 buc.
265

— idem 1.452—3X20 buc. 1070

— idem 1.452—2,5X25
buc. 2950

— idem 1.452—2,5X18 
buc. 1850

— Nituri STAS 797 5X20 
kg. 6

— idem 2X9 kg. 2,71

— idem 6X20 kg. 3

— idem 2X4 kg. 1

— Ferodou bandă 80X6 
ml. 5

— idem 120X12 ml. 10

— idem 80X6 ml. 55

— Arcuri broaște uși buc.
13 

— Balamale buc. 6

— Teavă construcții 10x1 
ml. 32

— Idem 10X1,5 ml. 1270

— Idem 10X2 kg. 138

— Idem 10X2,5 kg. 180

— Idem 12X1,5 kg. 393

— Idem 12X1,5 ml. 477

— Idem 12X2 ml. 411

— Idem 12X2,6 kg. 324

— Idem 14x2 kg. 600

— Bare aluminiu 0 8 kg. 56

— Idem 11 kg. 48

— Idem 12 kg. 100

— Idem 12 kg. 34

— Idem 15 kg. 16

— Idem 16 kg. 53 

— Idem 18 kg. 68 

— Idem 20 kg. 99 

— Idem 22 kg. 28 

— Idem 25 kg. 83

— Idem 30 kg. 164

— Idem 35 kg. 77

— Idem 40 kg. 81

— Idem 60 kg. 95

— Bare al. pătrat 12 kg. 491

— Teavă al. 15X1 kg. 23

— Idem 22X1 kg. 122

— Idem 45x2,5 kg. 2,5

— Idem 50X2,5 kg. 76 

— Idem 65x5 kg. 26

— Teavă aluminiu țoii 5 
kg. 200

— Țeeavă cupru 4X1 
kg. 4,600

— Idem 6X1 kg 12

— Profile aluminiu diferite 
kg. 70

— Țeavă cupru 8X0,75 
kg. 88

— Klingherit de 0,5 mm 
kg. 100

— Idem 1 mm. kg. 30 

— Idem 2 mm. kg. 30 

— Idem 3 mm. kg. 30 

— Nituri fier 2X4 kg. 3 

— Nituri fier 3X6 kg. 3 

— Idem 3X8 kg. 4 

— Idem 3X14 kg. 3 

— Idem 4X25 kg. 2,600 

— Idem 5x10 kg. 1

— Idem 5X18 kg. 3

— Radianți cu un element
buc. 50 

— Șuruburi M6X50 buc 14600

— Șuruburi fiare plug 10x30 
buc. 560

— Idem M4X10 buc. 1100 

— Șuruburi M4X20 buc. 700 

— Idem M5X30 buc. 2000 

— Idem M6X8 buc. 300 

— Idem M6X70 buc. 500 

— Idem CR 4X35 buc. 900 

— Idem CR 4X25 buc. 500 

— Idem CR 4X8 buc. 3700
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— Oțel cornier 

120x120X10—12 mm
kg. 2.100

— Oțel lat 50X16 mm 
kg. 110

— Idem 70X10 kg. 330 

— Idem 50X20 kg. 110 

— Idem 70X12 kg. 110 

— Idem 100x20 kg. 160

— Idem 100X30 kg. 130

— Țevi construcții fără 
sudură din OLT 35 0
10X1,5 mm ml. 600

— Idem 10,2X2 ml. 1 000 

— Idem 31X2,5 ml. 350 

— Idem 35X5 ml. 250 

— Idem 102X8 ml. 40 

— Idem 108X10 ml. 67 

— Idem 114X10 ml. 49 

— Idem 140X10 ml. 50 

— Oțel rotund
H18N9T 0 50 mm kg. 200 

— Idem 13CN35 0 50 mm
kg. 70

— Idem OLC 35 0 50 mm 
kg. 1000

— Idem OLC 45 0 75 mm 
kg. 500

— Oțel pătrat OL60 8X8 mm 
kg. 170

— Idem 3KP 18X18 mm 
kg. 100

— Idem OL50 110XH0 mm
kg. 370

— Țevi aluminiu 0 40X7 mm 
kg. 1400

— Tablă neagră
0,5X750X1500 mm kg. 7000 

— Idem 0,5X1000X2000 mm
kg. 3900 

— Bară alamă 0 32 mm
kg. 200 

— Idem 0 90 mm kg. 130



MOTOARE «UTILAJE
. .SCULE

PIETRE POLIZOR:

— conice plane Stas Ga 3AI 
157X7X20 veral 40 K 
buc. 5

— Taler Stas 604/T 125X11
X20 veral 40 M buc. 6

— cilindrice plane Stas 601
175X20X20 E 80 Q buc. 1

— idem Stas 601 100X40X20
E 80 Q buc. 2

— idem Stas 601 150X25X20
E 80 Q buc. 1

— conice plană Stas 603T 
250X12X25 E 40 M buc. 2

— idem Stas 603T 200X10X25 
E 50 P buc. 1

— idem Stas 603'1 300X125X
25 E 40 P buc. 2

— cilindrice plane Stas 601 
400 X 50 X 50 E 50 Q buc. 2

— piatră oală Stas 605'11 180 
X55X30 veral 25 K buc. 1

— idem Stas 605'111 150X50 
X20 veral 16 M buc. 1

— idem Stas 605'1 250X100X 
150 veral 25 K buc. 1

— conică plană Stas 603TI 
100X6X20 veral 25 M buc. 
8

— piatră taler Stas 6041 150 
X10X20 veral 40 Mi buc. 1

— idem stas 6041 250X10X20 
veral 16 M buc. 1

— piatră oală STAS 605/1 
250X14 X 30 veral 80 M 
buc. 1

— cilindrice plane STAS 601 
150X25x20 E bachelită 125 
Q bule. 1

— conice plane STAS 603/1 
100x6X20 veral 25 M 
buc. 15

— conice plane STAS 603/III 
100X9X20 veral 25 M 
buc. 20

— cilindrice plane STAS 601 
300X40X30 E 25 Q buc. 2

— conice plane STAS 603/11 
100 X 6 X 20 veral 25 N 
buc. 10

— piatră oală STAS 6051 
100X50X20 veral 40 M 
buc. 10

— cilindrică degroșat 607 
305X80X165 Csn 25 P 
buc. 2

— piatră oală STAS 605 
100X50X20 veral 40 M 
buc. 5

— piatră oală import 
380X110X130 Csv 46 K 
buc. 70

ABRAZIVE PE SUPORT:

— HC fin 50X70 Gr. 10 
coli 250

— Idem 1822—l1/* buc. 6

— HCS 230X300X25 Gr. 
coli 130

25

— HCS 230 X 300 
coli 480

Gr. 8

— Hîrtie electrocorindon
230X200 coli 464

— Hîrtie electrocorindon 
56X70 Gr. 25 coli 60

— Burghiu spiral STAS 575
0 15 buc. 28

— Idem 575 0 16,7 buc. 1

— Idem 575 0 16,25 buc. 2

— Idem 575 0 17,5 buc. 13

— Idem 575 0 !21,7 buc. 2

— Idem 575 0 23 buc. 7

— Idem 575 0 28 buc. 3

— Idem 575 0 30,5 buc. 3

— Tarozi STAS 
buc. 3

1882—1*/$

— Idem 1824—'/4 buc. 6

— Idem 1112—M: 52 buc. 3

— Idem 1112—M 29—30 
buc. 6

— Idem 1112—M 27 buc. 9

— Idem 1112—M 24 buc. 6

— Idem 1112—M 22 buc. 3

— Idem 1113—1 buc. 6

— Idem 1113—7 8 buc. 3

— Idem 1113—3/8 buc. 6

— Idem 1113—3/4 buc. 3

— Idem 1113—1/8 buc. 3

— Idem 1113—1 1/8 buc. 6

Tarozi STAS 1113—*/2 
buc. 1

-r- 1112—M 18 buc. 3

— 1113—3/16 buc. 12

— 1112—M 8 buc. 3

— 1822—1” buc. 1

— 1112—M 22 buc. 4

— 1153—M 24 buc. 1

— 1112—M 33 buc. 2

— 1112—M 36 buc. 3

— 1112—M 39 buc. 9

— 1112—M 42 buc. 3

— 1822—1” buc 2

— 1112—M 20 buc. 1

— 1112—Ml 27 buc. 1

— 1822—l1//, buc. 1

— 1822—1 1/8 buc. 1

— 1153—M 9 buc. 1

— 1153—M 27 buc. 1

— 1822—‘/2 buc. 2

— 1824—’/z, buc. 3

— Filiere STAS 1160—33 
buc. 10

— Idem 1160—4,5 buc. 1

— Idem 1160—1 buc. 3

— Idem 1160—M 20 buc. 1

— Idem 2740—7 8 buc. 2

— Idem 2740—5 16 buc. 3

— Micrometre exterior 
buc. 2

— Chei combinate 8 buc. 5

— Chei simple 11 buc. 10

— Chei combinate 11 buc. 5

— Chei fixe duble 20X2 
buc. 18

— Chei inelare drepte 25X28 
buc. 2

— Chei combinate 36 buc. 5

— Chei inelare cotite buc. 1

— Chei simple 41 buc. 2

— Chei simple 46 buc. 2

— Chei fixe simple 46 buc. 9

— Chei duble 13—36 buc. 9

— Densimetre diferite buc. 8

— Echer 120° 100X100 buc. 1

— Foarfece casa 6 buc. 1

— Panglică ferăstrău
buc. 500

— Comparator buc. 1

— Pînză circular buc. 11

— Pietre polizor 125X25X20/
40 M buc. 20

— Idem 125X20X20 80 Q
buc. 100

— Idem 125X20X20/125 Q 
buc. 20

— Alezor fix de 0 5 
buc. 5

— Idem 6 buc. 2

— Idem 8 buc. 4

— Idem 9 buc. 4

— Idem 14 buc. 5

— Burghie cu tijă de 0 8 
buc. 20

— Idem 10 buc. 20 

— Idem 12 buc. 28 

— Idem 14 buc. 28

— Idem 16 buc. 28

— Idem 18 buc. 28

— Idem 20 buc. 28

— Idem 22 buc. 28 

— Idem 24 buc. 28

— Idem 26 buc. 28

— Idem 28 buc. 28

— Idem 30 buc. 28

— Burghie spiral de 0 ÎO,5 
buc. 20

— Clești pentru țevi buc. 90

— Filiere M 3,5 buc. 5

— Idem M 7 buc. 3

— Idem 3/8 G buc. 10

— Freze STAS 2763 model 2 
buc. 24

— Freze STAS 2763 model 3 
buc. 8

— Idem 4 buc. 16 

— Idem 5 buc. 8 

— Freze melc 5 buc. 1



— Idem 7 buc. 1

— Freze circulare
2215/63X10 buc. 4

— Freze STAS 2215 80X10 
buc. 1

— Idem 80X12 buc. 0

— Idem 80x14 buc. 2

— Idem 100x12 buc. 1

— Idem 100X16 buc. 2

— Freze 1681 0 20 buc. 1

— Freze T Stas 1682 0 12
buc. 1

— Idem 16 buc. 2

— Idem 18 buc. 2

— Idem 20 buc. 2

— Idem 24 buc. 4

— Idem 36 buc. 3

— Idem 42 buc. 4

— Pile banzic de 150
buc. 102

— Pile dreptungh. bastard
pentru m. feroase buc. 41

— Pipete cu pară buc. 4

— Tarozi M. 12 buc. 20

— Idem M. 20 buc. 5

— Idem W 3/8” buc. 16

— Idem 1/2” buc. 12

—. Idem 3/4” buc. 30

— Idem 5/8” buc. 20

— Idem 5/16 buc. 30

— Truse sanitare auto 
buc. 10

4

MOTOARE ELECTRICE ASI.

— 1,1 kw X1500 t m 2/3 V 
protectie IP54TH talpă 
buc. 20

— 7,5 kwX1500 t m 2'3 V 
protectie IP44 talpă 
buc. 50

— 7,5 kwXIOOO t m flanșate 
buc. 26

— Agregat frigorific pt. 
freon 12 Tehnofrig tip 
4CU—6,5 capacitate 
6000 koal/h ; 15°C/+30°C 
buc. 6

— Agregat frig 2 AV-10, 4 
AU-10 desen 320—400

— Ventilator axial ireversi
bil TVA-480 I, 480 II de
sen 267

— Agregat frig 2 CV-4,5 de
sen 591

— Mașina tocat carne „Wolff“ 
desen 243

— Mașina tocat came „Cut
ter” desen 244

— Agregat frig 3-5-6-10.000 
kcal h desen 350

— Pompă de lapte TPCL-8 
desen 633

— Compresor frig 100—150— 
200.000 kcal h desen 500— 
600—700

— Frămîntător 470 1 desen 
312

— Maș. umplut mezeluri con
tinuu sub vacum TMUC-65 
desen 506

— Pompă de vid Manzini 
TPV-35 desen 391

— Mașină mărunțit fin carne 
TMFC-200 desen 865

— Centrifugă pt. determina
rea grăsimii în lapte TCF 
desen 251

— Pompă cu canale laterale 
10 mc h TPCL-10z20 desen 
904

— Presă de vinificare TPV-35 
desen 254

— Tanc izoterm 500 1 TTI-5 
desen 403

— Separator de lapte 400 1 
desen 311

— Vană fermentare vertica
lă 5000 1 TVFV-5 desen 
800

— Cuptor de copt piine 5 to/
24 h TCPUMi-13 desen 946 

— Compresor frig 8 A2U-560,
6 AWD-420 desen 900—901

— Mașina modelat rotund 
TMR-1 desen 941

— Mașina de divizat aluat 
buc. mici DIROMIC-30 de
sen 995

— Instal. fabr. făină furaje
ră TTIF-1 desen 826/827

— Răeitor de apă cu plăci 
TRAP-3 desen 587

— Aparat de preparat culturi 
TAPC-10 desen 868

— Mașina divizat buc. mari 
DIBUMAR-2 desen 1240

— Mașina de crestat chifle 
TMC-1 desen 992

— Mașina de modelat aluat 
cornuri și franzelă TMRC- 
2 desen 947

— Instal. tratarea termică a 
vinului TITV-3 desen 920

— Pompă cu canale laterale 
2 mc/h TPCL-2'20 desen 
903

— Cuptor de copt piine tunel 
de 20 to/24 h TCTP-40 de
sen 944

— Linia de îmbuteliat vin, 
iaurt, lapte TLILI BGZ

— Mașina de spălat bidoane 
TMSB-1 desen 413

— Aparat preparat culturi 
ZAPC-4 desen 1044

— Pompă pastă carne ,,RO- 
DIPAST-1“ desen 1032

— Cuptor de copt piine tunel 
10 to/24 h TCTP-26 desen 
945

— Pomipă pastă tomate „PI- 
ROPAST-3“ desen 1047

— Mașina de scos codițe 
TMSC-900 desen 1063

— Mașina de scos sîmbuiri 
TMSC-1700 desen 1063

— Pompă autoabsorbantă 
5000 I/h TPAL-200-100 de
sen 1088

— Mașina tocat Wolff Gigant 
desen 474

— Agitator vertical pt. sara
mură TAUS-36 desen 748

— Pompă centrifugală TPCA
50—R.7 desen 387 

— Mașina de umplut Spritz
TMU-60 desen 340

— Separator de lapte SECEL- 
4 desen 1164

— Mașina de tocat carne 
„MiOTOCA" desen 1135

— Mașina tocat „MATOCUT"
90 desen 1244

— Mașina de umplut „MU 
COVAC“ desen 1168

— Instal. de spălat tancuri 
TTST-1 desen 1164

— Pompă mobilă cu piston 
pt. vin Bacchus-125 desen 
1228

— Motocompresor 100.000 
kcaVh 6 AW-100 desen
1115

pAiSTROCȚH « INSTALAȚII]

— Cablu energie ACYBY
3X120X70 mp. ml. 205

— Sîrmă bobinaj emailat
0,9 ET. kg. 53,30

— Balasturi BVA 250 W 
buc. 174

— Balasturi BVA 400 W 
buc. 53

— Lămpi electrice 120 V —
25 W buc. 24

— Bec filetat buc. 25

— Bec auto 12 V — 5 W 
buc. 25

— Borne tablou 200 A
buc. 10

— Borne tablou 100 A 
buc. 40

— Prize și fișe 16 A buc. 1

— Releu RI 3 220 V — 60 A 
buc. 3

— Releu RIT 60 V buc. 3

— Patroane MPR 315 A
buc. 25

— Pantzor 25X21 ml. 259

— Telefoane BC buc. 29

— Voltmetru 0—600 buc. 5

— Balasturi BIA buc. 12 

— Banda Warnisch ml. 1000

— Condensatori ÎS MF 350 
buc. 140

— Mufe Pantzer 25 buc. 25 

— Papua aluminiu buc. 100 

— Furtun sorb 0 150 ml. 30 

— Robinet conic 2” buc. 5



— Reducții PVC 0 50—10 
buc. 10

— Tub fontă 2.000X100 buc. 8

— Micanită CM3—0,9 kg. 51

— Garnituri ventil 0 38 
buc. 55

— Idem 0 25 buc. 78

— Idem 0 70 buc. 70

— Idem 0 30 buc 90

MAT. INSTAL. SANIT. :

— Chiuvetă fontă de 500 
buc. 5

— Idem 350 buc. 5

— Closet continental fontă 
buc. 10

— Consolă lavoar de 350 mm. 
buc. 10

— Fîntîni arteziene buc. 5

— Lavoare fontă de 550 
buc. 5

— Idem 600 buc. 6

— Sifon pardoseală fontă
0 70 buc. 10

— Idem 100 buc. 3

— Sifon scurgere 0 50 
buc. 54

— Idem 70 buc. 2

— Idem 100 buc. 2

— Rame WC bacii, buc. 20

ELECTRICE :

— Bobine șoc de 40 W
buc. 33

— Idem 65 W buc. 21

— Conducttori AFY
500 0 2,5 buc. 600

— Idem 500 0 4 ml. 2250

— Contactori cu relee
AC 3/63A/380 V buc. 10

— Capace K 2 de 25 A
buc. 1000

— Dulii perete drepte
porțelan buc. 2512

— Izolator TIF 6 buc. 2

— Izolator SAI 1 Kw 
buc. 63

— Lampă radio E BL2 
buc. 1

— Soclu siguranță de 25 A 
buc. 300

— Șuruburi contact 6 A 
buc. 35

— Idem 45 A buc. 59

— Tulipc buc. 85

CHIMICE • LEMN • HiRTIE

— Sulf măcinat kg. 400

— Oxid negru fier kg. 60000 

— Duco albastru kg. 15 

— Email galben kg. 20 

— Clei rece kg. 30 

— Grafit fulgi 1 mm kg. 18 

— Lac ALMIA kg. 109 

— Stearină kg. 25 

— Trioxid de aluminiu kg 120 

— Albastru turcoaise kg. 222 

— Artibart kg. 1 

— Grafit concentrat kg. 1885 

— Oxid de magneziu kg. 698

— Clorură de aluminiu 
kg. 1166

— Chit de stropit kg. 3

— Grafit coleidal kg. 15

— Oxid de cupru pentru 
glazurare kg. 20

— Amoniac soluție kg. 123 

— Praf unic tip. II. kg. 300

PFL 4 mm mc 15

— PFL dur 4 mm cu 2 fețe 
netede t. 21

ECHIPAMENT DE
PROTECȚIE :

— Antifoane buc. 8

— Căști minier buc. 39

— Căști P.C.I. buc. 2

— Mănuși cauciuc inaltă 
tensiune per. 15

— Ochelari chimist buc. 4

— Pantaloni doc buc. 12

— Pantaloni tenis femei 
per. 24

— Slavută scurtă îmblănită 
buc. 1

— Șorș scurt cu dublură 
buc. 2

— Șepci cuptorari buc. i

— Umerașe tip A buc. 23

— Galoși electroizolanți 
per. 3

— Mantale cauciucate 
buc. 7

— Mănuși piele per. 2

CURELE TRAPEZOID ALE:

— 750X10X6 buc. 20

— 1000X17X11 buc. 15

— 100x17X11 buc. 25

— 1000X22X14 buc. 12

— 1060X17X11 buc. 40

— 1103X17X11 buc. 230

— 1120X13X8 buc. 60

— 1180X17X11 buc. 150

— 1180X13X8 buc. 20

— 1241X13X8 buc. 40

— 1295X17X11 buc. 10

— 1500X22X14 buc. 20

— 1550X17XU buc. 20

— 1800X17X11 buc. 100

— 1800X13X8 buc. 50

— 1900X13X8 buc. 5

— 1943X17XH buc. 50

— 2000X13X8 buc. 35

— 2120X17X11 buc. 240

— 2163X17X11 buc. 37

— 2240X17X11 buc. 60

— 2360X17X11 buc. 169

— 2650X13X8 buc. 29

— 2900X17X11 buc. 10

— 3000X17XH buc. 40

— 3000X22X14 buc. 27

— 3500X22X14 buc. 10

— 3560X22X14 buc. 25

— 3550X32X19 buc. 10

— 3850X22X14 buc. 15

— 4000X17X11 buc. 20

— 4000X22X14 buc. 60

— 4000X32X19 buc. 5

— 4250 X 22X14 buc. 100

— 4250x22X14 buc. 20

— 4500X22X14 buc. 60

— 4500X17X11 buc. 20

— 4500x22X14 buc. 20

— 4500X32X19 buc. 110

— 4750x32X19 buc. 10

— 5000X22X14 buc. 37

— 5300X22X14 buc. 20

— 5300X32X19 buc. 10

— 5600X22X14 buc. 90

— 5600X32X19 buc. 10

— 5600X22X14 buc. 20

— 6000X17X11 buc. 25

— 6000X32X19 buc. 3

— 6300X32X19 buc. 8

— 6700X38X25 buc. 4



MODALITĂȚI PENTRU STABILIREA 
CLAUZELOR CONTRACTUALE 

PRIVITOARE LA TERMEN

Pentru a da contractelor economice un 
conținut care să reflecte necesitățile dez
voltării economiei naționale, cerințele 
producției, ale consumatorilor și posibili
tățile de valorificare comțpletă a potenția
lului tehnico-iproductiv al furnizorilor, 
părțile direct contractante sînt obligate 
să se întâlnească și în urma discuțiilor să 
stabilească toate clauzele contractuale 
(art. 6 lit. „b“ din Legea nr. 71/1969).

în cadrul acestor discuții are o impor
tanță deosebită stabilirea termenelor de 
livrare, datorită faptului că termenul con
stituie unul din elementele fundamentale 
ale contractelor economice.

• Cu ocazia stabilirii termenelor, păr
țile sînt obligate să respecte riguros sar
cinile rezultate din repartițiile emise, 
fiind interzis unităților contractante să 
stabilească prin acordul lor termene de 
livrare în afara celor precizate prin ac
tele administrative de planificare, genera
toare de obligații contractuale. Ca urmare, 
este greșită poziția furnizorilor dacă ofe
ră, prin contractele emise, ca livrarea 
produselor să se facă în alte perioade 
(trimestre, luni) deicît acelea care s-au 
prevăzut în repartiții. în aceeași măsură 
este greșită și poziția beneficiarilor care, 
primind proiectele de contracte emise de 
furnizori, cu termene de livrare în con
cordanță cu repartițiile, cer, prin obiec- 
țiunile cu care semnează contractele, ca 
livrările să se facă în alte perioade (tri
mestre, luni), sau chiar în afara anului 
de plan.

Dată fiind legătura indisolubilă dintre 
plan și contract, precum și față de carac
terul anual al sarcinilor de plan, aseme
nea cereri sînt inadmisibile. Ele trebuie 
să fie respinse de organele de rezolvare 
a neînțelegerilor precontractuale în baza : 
art. 3 alin. 1, art. 5 alin. 3 și art. 10 alin. 
1 din Legea nr. 71/969 ; art. 1 din H.C.M. 
nr. 1011/197'2 ; art. 79 alin. 1 din Legea 
nr. 8/1972; pot. 2 din Instrucțiunea P.A.S. 
nr. 2/1974.

® Dacă părțile au fixat în contractele 
economice încheiate termene de livrare 
în afara perioadelor stabilite prin repar
tiții, sau în afara anului de plan, orga
nele arbitrale au dreptul, conform art. 40 
din Regulile procedurii arbitrale, ca în 
cazurile în care constată — cu ocazia 
soluționării litigiilor patrimoniale — exis
tența unor astfel de clauze în necortcor- 
danță cu legea, să le înlăture, să le mo
difice sau să le înlocuiască, după caz. 
In situațiile în care adaptarea contracte
lor — cu norme legale — nu mai este 

cu putință, organul arbitrai constată nu
litatea integrală a acestora.

• Conform dispozițiilor art. 12 alin. 3 din 
Legea nr. 71/1969, părțile pot aduce modi
ficări contractelor încheiate în baza ba
lanțelor aprobate și a repartițiilor emi
se, numai in ce privește clauzele pe care 
le-au stabilit prin simplul lor acord de 
voință. Prin acest text legiuitorul preci
zează deci, regula potrivit căreia pentru 
modificarea contractelor este neapărat ne
cesar acordul părților.

Legiuitorul nu limitează însă în timp 
momcnul cînd se poate sabili acordul ne
cesar : de la caz la caz, înaintea ajungerii 
la scadență a fiecărui termen, sau prin 
fixarea unor clauze speciale care să pre
cizeze chiar de la încheierea contractelor 
condițiile în care părțile convin pentru 
modificarea termenelor. în acest ultim 
caz, bineînțeles că nu mal este necesar 
acordul ulterior al beneficiarilor pentru 
modificarea contractelor, dacă sînt înde
plinite condițiile stabilite prin clauzele 
contractuale convenite. Față de cuprinsul 
■art. 12 alin. 3 și art. 19 alin. 2 din Legea 
nr. 71/1969 este evident că se pot modi
fica numai termenele care nu s-.au împli
nit. Dacă termenele s-au împlinit, modifi
carea nu mai este posibilă.

în practică, pentru a nu fi de drept în 
întârziere și pentru a nu suporta plata .pe
nalităților dispuse prin art. 1 din H.C.M. 
nr. 306 1970, furnizorii solicită — atunci 
cînd este necesar, pentru fiecare caz în 
parte și anterior ajungerii la scadență a 
obligațiilor asumate — ca beneficiarii să 
fie de acord cu modificarea termenelor 
contractuale stabilite inițial și înlocuirea 
lor cu noi termene. Pentru a se evita 
această procedură greoaie, furnizorii pot 
formula prin contracte unele clauze ex
prese privind decalarea termenelor.

Clauza la care ne referim se poate for
mula astfel : „Termenele de livrare pre
văzute în anexele prezentului contract sînt 
fixe. Beneficiarul este de acord ca, în si
tuațiile deosebite arătate limitativ mai 
jos, să se modifice termenele contractuale 
prin adăugirea a ... zile lucrătoare la ter
menele stabilite inițial în anexe, în afara 
termenelor stabilite în ultima zi a perioa
dei (trimestru sau lună) prevăzute în re
partiția pe baza căreia s-a încheiat pre
zentul contract economic. Situațiile deo
sebite oare determină modificarea terme
nelor de livrare se vor comunica de fur
nizor beneficiarului cu ... zile înaintea ter
menului de livrare care urmează a se mo
difica. La comunicarea respectivă se vor 
atașa de furnizor actele doveditoare ale 
situației deosebite invocate și convenite 
de părți".

în toate situațiile care nu se încadrea
ză în clauzele convenite, urmează ca fur

nizorii să obțină de la beneficiari acor
dul necesar pentru modificarea contracte
lor, de la caz la caz. Nerespectarea acestei 
cerințe atrage răspunderea furnizorilor 
pentru neîndeplinirea obligațiilor contrac
tuale, reamintind că potrivit art. 12 alin. 
2 din Legea nr. 71/969 „modificarea sau 
denunțarea unilaterală a contractelor este 
interzisă".

Subliniem faptul că dacă în cuprinsul 
repartițiilor emiiise de coordonatorii de ba
lanță sînt stabilite și termenele concrete 
de livrare din cadrul trimestrelor sau lu
nilor, prevederile respective fiind obliga
torii pentru furnizori și beneficiari, adop
tarea la încheierea contractelor a clauzei 
modificatoare sUs-arătată nu este posibilă.

Cu excepția de mai sus, considerăm că 
adoptarea de părți a clauzei de modifi
care a contractelor, stabilită de acestea în 
momentul încheierii contractelor economi
ce este pasibilă, motivîn.du-se și prin dis
pozițiile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 
71/11969 care obligă părțile să-și execute 
întocmai obligațiile asumate.

Inserarea unei asemenea clauze asigură 
suplețea necesară raporturilor dintre părți. 
Adoptarea ei este justificată însă și de 
considerente de logică. Aceasta deoarece, 
dacă părțile pot conveni pentru modifi
carea contractelor, nimic nu le împiedică 
să stabilească — chiar de la încheierea 
lor — situațiile concrete în care sînt de 
acord să modifice, simplu și direct, terme
nele convenite inițial.

• Cu privire la stabilirea clauzelor con
tractuale privitoare la termen, prezintă o 
importanță deosebită și dispozițiile art. 7 
din Legea nr. 71/1969 potrivit cărora „pen
tru utilaje tehnologice și instalații com
plexe părțile sînt obligate să stabilească 
prin contracte termenele de predare a do
cumentației tehnice complete pentru între
gul obiectiv sau pe ansamble și suban- 
samble ce se pot executa independent, 
precum și termenele de livrare a utilaje
lor sau instalațiilor, calculate de la pre
darea documentației".

Față de dispozițiile legale sus-arătate, 
coroborate cu dispozițiile art. 1 lit. „b“ 
din H.O.M. 306/1970 care sancționează prin 
aplicarea de penalități nepredarea „Ia ter
menele convenite a documentației tehnice 
pentru întregul obiectiv sau pe ansamble 
și subansamble ce se pot executa indepen
dent" este greșită atât poziția furnizorilor 
care nu emit contractele de livrare la be
neficiari pe considerentul că așteaptă de 
la beneficiari primirea documentațiilor 
tehnice, cit și a beneficiarilor care nu ac
ceptă inserarea în contracte a termenelor 
la care sînt obligați să predea furnizorilor 
documentațiile tehnice necesare.

OCTAVIAN A. POPESCU
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ASIGURAREA PLĂȚII 
ÎN CONTRACTUL DE VlNZARE- 
CUMPĂRARE INTERNAȚIONALĂ

Unul din momentele cele mai impor
tante ale contractului de vinzare-cuim- 
părare internațională este acela în care 
vînzătorul încasează contravaloarea măr
furilor efectiv livrate cunupărătorului. 
Analizând acest moment, este necesar să 
precizăm faptul că în contract trebuie să 
se prevadă nu numai denumirea exactă 
a locului unde urmează să aibă loc plata 
(prin banca cumpărătorului — agreații 
de B.R.C.E.) și termenul de decontare, 
ei și sistemul de decontare, dar mai ales 
modalitatea de plată. Toate acestea sînt 
incluse în contract sub denumirea glo
bală de: „condiții de plată".

Sub aspectul termenului de livrare, 
distingem două principale categorii de 
vânzări : pe bani gata (cash) — mai 
puțin uzitată în relațiile comerciale în- 
ternaționale — și vînzarea pe credit. 
In acest din urmă caz, întâlnim două 
situații și anume :

— (pliata în avans — cînd vânzătorul 
primește de la cumpărător, anticipat, o 
sumă de bani (de obicei acoperind în în
tregime contravaloarea mărfurilor care 
urmează a fi livrate),

— cînd vînzătorul este acela care a- 
cordă credit cumpărătorului, prin livrări 
de mărfuri scadente la anumite termene, 
cu încasarea ulterioară a prețului.

Ca modalități de plată, cele mai frec
vent uzitate sînt: acreditivul, ordinul de 
plată și — în special — ineasso docu
mentar. în cele ce urmează ne vom re
feri la unele aspecte cu implicații prac
tice în legătură cu asigurarea (din par
tea vânzătorului) a încasării contravalorii 
mărfurilor livrate cumpărătorului în ca
drul acestei modalități de plată.

După cum este cunoscut, „plata con
tra documente" — cash against docu
ments : C.A.D. (iincasso documentar) — 
este utilizată nu numai în relațiile co
merciale cu țările membre CjAjEjR., ci 
și în raporturile cu firmele din statele 
capitaliste. Bineînțeles, aceasta prezumă 
încrederea vânzătorului în loialitatea și 
buna-|credință a cumpărătorului; în acest 
scop vînzătorul se obligă să expedieze 
marfa acestuia din urmă, întocmind — 
concomitent — documentele de livrare 
enumerate în contract, pe care le va 
remite băncii vânzătorului — de aseme
nea menționată în cadrul contractului 
— pentru a fi remise corespondentului 
său agreat din țara cumpărătorului, în 
vederea achitării lor de către cumpără

tor. Plata se efectuează: contra docu
mente, întrucât documentele prezentate 
se plătesc d.e către banca corespondentă 
— conform prevederilor contractuale — 
chiar dacă marfa — astfel cum se în
tâmplă de obicei — nu a sosit încă la 
beneficiar.

După ce am enunțat succint cadrul 
generali al derulării acestei operațiuni, 
socotim util să precizăm unele situații 
concrete care trebuie în mod necesar 
avute în vedere cu ocazia încheierii 
contractelor de vînzare-cumpărare in
ternațională, în funcție de clauza referi
toare la transportul mărfurilor care ur
mează a fi livrate.

Astfel, în cazul în care mărfurile sînt 
trimise pe adiiesa beneficiarului extern 
în cadrul unui contract de transport 
maritim, este absolut necesar ca — în 
vederea asigurării ptlăț-id — conosamen
tele să fie întocmite la ordin și andosate 
in alb ; emiterea conosamentelor nomi
native (pe numele cumpărătorului) ex
pune pe vînzător la riscul preluării măr
fii de către beneficiar (pentru care, și în 
numele căruia, comandantul navei deține 
marfa) oferindu-i astfel posibilitatea re
fuzului ulterior al plății.

La exporturile care se fac pe apă în 
condiții FOB, este recomandabil — în 
vederea evitării aceluiași risc, generat 
de eventuala rea-credință a cumpărăto
rului — să se obțină în prealabil de la 
banca de prim rang (first rank bank), 
corespondentă a B.R.C.E. : confirmarea 
că a primit de la clientul său — bene
ficiarul extern — polița — de obicei 
trată avalizată — sau certificatul care 
atestă atît asigurarea mărfii, cât și fap
tul că polița se află la dispoziția vânză
torului.

In fine, în situația în care mărfurile 
sînt exportate în cadrul transportului te
restru — indiferent dacă ajung la disti- 
natar în trafic internațional feroviar sau 
auto rutier — vînzătorul va reuși să se 
asigure de încasarea contravalorii aces
tora, procedând fie la trimiterea lor pe 
adresa băncii prin intermediul căreia 
urmează să se efectueze plata, fie la 
instruirea întreprinderii de transporturi 
și expediții internaționale (ROMTRANS) 
în vederea eliberării condiționate a măr
fii. Această instruire se realizează prin 
inserarea — în cuprinsul dispoziției de 
transport și vămuire — a unei clauze 
asigurătorii, clauză care urmează a fi 
redactată, inclusă și transmisă mai de
parte, prin intermediul scrisorii de tră
sură, tuturor corespondenților (case de 
transport internaționale) care concură la 
efectuarea transportului respectiv, până 
la stația de destinație inclusiv.

Una din clauzele uzitate de exporta
torii români — prin care aceștia condi
ționează preluarea mărfii de către bene
ficiarul extern importator — pe care, cu 

acest prilej, o recomandăm', are următo
rul conținut : „Marfa va fi eliberată de 
corespondentul ROMTRANS (de către 
vamă) firmei... (partenerul extern, n.n.) 
numai contra prezentării — de către a- 
cesta — a unui document justificativ 
(chitanță sau trată avaiiaaită) care să 
ateste faptul că maria a fost achitată 
vânzătorului, integral".

Inserând această clauză în contract și 
în documentele de transport, furnizorul 
exportator are asigurată încasarea con
travalorii mărfurilor efectiv livrate.

Ioan I. BARS AN

AMBALAJE * TRANSPORT

O NOUĂ REGLEMENTARE PRIVIND 
PRODUCȚIA ȘI CONSUMUL 

AMBALAJELOR

La 1 iulie 1975 au intrat în vigoare 
Instrucțiunile privind producția, consu
mul, recuperarea, gospodărirea și refolosi- 
rea ambalajelor, paletelor și containerelor 
aprobate prin Ordinul nr. 108/1975 a Mi
nistrului Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe.

Aceste instrucțiuni, emise în temeiul 
art. 27 din H.C.M nr. 2335/1967 privind 
producția și circulația ambalajelor, înlo
cuiesc Instrucțiunile M.A.T.M.C.G.F.F. 
nr. 165030/1972.

In legătură cu producția ambalajelor, 
recentele instrucțiuni stabilesc, la pot. 6, 
regula potrivit căreia producția ambala
jelor de orice fel se realizează numai cu 
acordul coordonatorilor de balanțe. în 
cazul producției ambalajelor pentru care 
nu se elaborează balanțe materiale, acor
dul coordonatorului de balanță se consi
deră obținut odată cu alocarea cantități
lor corespunzătoare de materiale din care 
se produc ambalajele respective.

în principal, ambalajele sînt standar
dizate, adică se produc în conformitate cu 
standardele de stat existente. Totuși in
strucțiunile permit producerea pe bază de 
norme interne a ambalajelor de transport 
pentru produse de serie și a ambalajelor 
de desfacere refolosibile. De asemenea, 
ele permit producerea pe bază de modele 
omologate a ambalajelor de desfacere ne- 
refoilasiibille și pe bază de fișe tehnice a 
celor de transport pentru produse care 
nu fac obiectul producției în serie.

Normele interne și fișele tehnice nu 
trebuie să contravină prevederilor înscrise 
în standardele de stat.

----- >



Introducerea în producție de noi am
balaje — cu excepția acelora care se rea
lizează pe bază de modele omologate și 
fișe tehnice — este permisă numai duipă 
omologarea prealabilă a prototipului pe 
baza buletinului de analiză și încercări e- 
Mberait de M.A.T.M.C.G.F.F.

Consumul ambalajelor se face potrivit 
normativelor de ambalare emise de 
M.A.T M.C.G.F.F., pe produse și grupe de 
produse, care sînt obligatorii pentru toate 
unitățile socialiste cu excepția acelora ex
pres prevăzute în instrucțiuni.

Prevederile normativului nu sînt aplica
bile în cazul ambalajelor recuperate de la 
mărfurile importate, asemenea ambalaje 
puțind fi utilizate pe baza acceptului dat 
de beneficiar.

în vederea reducerii cheltuielilor de 
ambalare, instrucțiunile prevăd posibilita
tea de a se folosi variante simplificate de 
ambalare față de normativ, mergînd pînă 
la livrarea în vrac. Folosirea acestor va
riante simplificate este condiționată de 
acordul beneficiarului și de împrejurarea 
ca utilizarea lor să nu conducă la lipsuri 
cantitative-calitative ale produsului amba
lat și la cheltuieli suplimentare.

Modul de ambalare și manipulare se 
stabilește prin normele tehnice de amba
lare, pe produse și grupe de produse, 
elaborate de unități socialiste, institute 
de cercetare sau proiectare, ministere și 
alte organe centrale și locale ale adminis
trației de stat în conformitate cu progra
mele anuale de elaborare a normelor teh
nice de ambalare, întocmite de 
M.A.T. MjC.G.F.F.

Nerespectarea regulilor de mai sus a- 
trage, în raporturile dintre unitățile so
cialiste diferite sancțiuni în raport cu 
substanța normei încălcate.

Astfel, contractarea unor ambalaje care 
nu sînt standardizate și determinate prin- 
tr-unul din modurile arătate, atrage nuli
tatea contractului, după cum și stipularea 
unor Clauze ce contravin prevederilor im
perative ale standardelor de stat deter
mină nulitatea respectivei clauze.

H. MATEI.

ANUNȚ IMPORTANT!
Redacția noastră mai dispune de un nu

măr limitat din următoarele lucrări :
• VÎNZAREA COMERCIALĂ INTERNAȚIO

NALA — 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 onorate in 
ordinea sosirii lor, pină la epuizarea stocului.

SOLUȚII ARBITRALE

Șl JUDECĂTOREȘTI

EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
DE PROIECTARE FĂRĂ FINANȚARE

Cu ocazia încheierii contractului eco
nomic privind executarea unor lucrări 
de proiectare, beneficiarul a confirmat 
proiectantului că plata lucrărilor este a- 
sigurată, comunicîndu-i totodată elemen
tele care au putut crea convingerea a- 
cestuia că finanțarea lucrării este asigu
rată.

Contravaloarea lucrărilor de proiectare 
executate în aceste condiții a fost refu
zată la decontare deoarece, contrar asi
gurărilor date de către beneficiar, fi
nanțarea nu a fost deschisă.

In atare situație, Arbitrajul în mod 
justificat l-a obligat pe beneficiar să 
plătească cu titlu de daune contrava
loarea lucrărilor executate. Susținerea 
beneficiarului privind nulitatea contrac
tului pe motivul lipsei deschiderii finan
țării a fost respinsă pentru considerentul 
că, beneficiarul nu poate invoca pro- 
pria-i culpă spre a fi exonerat de plata 
contravalorii documentației pe care a re
cepționat-o (Decizia PAS nr. 2001/1974).

EFECTELE CAZULUI 
DE FORȚA MAJORA

Pîrîta a susținut că nedescăncarea în 
termenul tarifar a vagoanelor cu ma
terii prime sosite pe adresa sa a fost 
determinată de o avarie care a avut 
drept consecință întreruperea producției 
pe o perioadă mai îndelungată.

Această apărare a fost înlăturată de
oarece pîrîta, având cunoștință de între
ruperea producției, a cunoscut, implicit, 
că materiile prime planificate a fi apro
vizionate nu mai pot fi utilizate integral 
în producție.

în această situație, pîrîta trebuia să ia 
măsuri pentru depozitarea materiilor 
prime, iar în cazul în care posibilitățile 
de depozitare erau depășite, să dispună 
sistarea livrărilor pentru a preîntîmpina 
imobilizarea vagoanelor prin nedescărca- 
rea lor.

în consecință, deși întreruperea pro
ducției a fost determinată de un caz de 
forță majoră, consecințele acestuia în 
producerea locațiilor puteau fi evitate 
(Decizia PAS nr. 2499/1974).

RĂSPUNDEREA CĂRĂUȘULUI PENTRU 
CANTITATEA DE MARFA PRIMITĂ 

SPRE TRANSPORT

La primirea unei cantități de oțel ex
pediată cu mijloc auto, deși numărul și 
dimensiunile barelor corespundeau cu 

cele specificate în avizul de expediere 
semnat de șofer;, s-a constatat o lipsă 
cantitativă de 1483 kg.

Arbitrajul de stat iinterjudețean Iași, 
prin Hotărârea nr. 662T974, a reținut că 
nu poate fi angajată răspunderea cărău
șului pentru pretinsa lipsă cantitativă în 
condițiile în care, în raport cu capacita
tea autovehiculului, nu s-a putut încărca 
la expediere cantitatea lipsă.

Această împrejurare, coroborată cu 
faptul că la recepție oțelul a corespuns 
ca număr și dimensiuni, a determinat 
convingerea organului arbitrai că lipsu
rile nu s-aiu produs în timpul transpor
tului.

CONSECINȚELE LIPSEI 
DE FURNIZORI EXTERNI

Incercînd să justifice neîndeplinirea o- 
bligațiiflor contractuale de livrare, furni
zorul a invocat imposibilitatea aprovizio
nării unor materii prime din import da
torită lipsei furnizorilor externi.

Această apărare a fost în mod îndrep
tățit înlăturată întrucât neaprovizionarea 
materiei prime din import din lipsă de 
furnizori externi nu este o situație de 
natură să-l exonereze pe furnizor de 
răspundere pentru neilivrarea în termen 
a produselor contractate (Decizia PAS 
nr. 2495/1974).

ÎNLOCUIREA ȘI REMEDIEREA 
PRODUSELOR CALITATIV 

NECORESPUNZATOARE

Potrivit art. 15 din Legea nr. 71/1969 
și art. 31 din Legea nr. 2/1970, furnizorii 
răspund pentru calitatea produselor, iar 
printre formele reparației în natură sânt 
expres admise remedierea său înlocuirea.

Dacă — în principiu — remedierea 
sau înlocuirea produselor necorespunză
toare calitativ poate avea loc și după 
expirarea anului de plan pentru care 
s-au contractat produsele, în speță, be
neficiara nu mai avea asigurată desfa
cerea produselor], îneît nici remedierea și 
nici înlocuirea carcaselor nu mai pre
zenta interes economic pentru beneficia
ră, justifieîndu-se astfel ca despăgubirile 
să i se acorde prin restituirea prețului 
plătit (Decizia PAS nr. 2465/1974).

NEINDICAREA TEMEIULUI LEGAL 
AL PREȚULUI ÎN FACTURI

Neinldicarea temeiului legal al prețului 
în cuprinsul facturii nu lipsește livrarea 
de eficiență atîta timp cît ea a fost ac
ceptată de beneficiară. în consecință, o- 
bliigații'le de furnizare se consideră în
deplinite pe data când livrarea a avut 
lor (Decizia PAS nr. 2489/1974).

H. M.


