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• Buletinul oficial partea I nr

72 din 14 iulie 1975 publică :
— Decretul Consiliului de Stat 

nr. 73 1975 cu privire la trecerea 
Consiliului Național al Apelor de 
la Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor in sub- 
ordinea directă a Consiliului de 
Miniștri. Prin art. 3 din acest de
cret se înlocuiește și denumirea 
M.A.I.A.A. in Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare;

— Decretul prezidențial nr. 146/ 
1975 privind modificarea prețurilor 
cu amănuntul la unele băuturi al
coolice.

• Buletinul Oficial partea I nr.
73 din 15 iulie 1975 publică:

— Decretul nr. 76/1975 al Con
siliului de Stat privind unele mă
suri referitoare la desfacerea bău
turilor alcoolice prin unitățile co
merțului socialist;

— Decretul nr. 80/1975 al Con
siliului de Stat pentru completarea 
anexei nr. 1 la Decretul nr. 162/ 
1973 ;

FIȘIER
LEGISLATIV

— Decretul nr. 81/1975 al Con
siliului de Stat pentru modificarea 
anexelor nr. 1 și 2 la Decretul nr. 
147/1975.

* Buletinul Oficial partea I nr. 
74 1975 publică:

— H.C.M. nr. 643/1975 privind 
unele măsuri pentru organizarea 
liceelor economice de contabilitate

■ și comerț;
— H.C.M. nr. 656 1975 pentru 

stabilirea și sancționarea contra
vențiilor la normele privind evi
dența, folosirea, protecția și ame
liorarea terenurilor agricole;

► I — H.C.M. nr. 659 1975 privind 
înființarea întreprinderii de matrițe 
și piese din fontă pentru industria 
chimică Odorheiu Secuiesc.

IN ACEST NUMĂR OFERĂ PRODUSE 
DISPONIBILE ÎNTREPRINDERILE:

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTOASE 
TÎRGU-MUREȘ

Sfr. Gh. Doja, nr. 300
Telefon : 13362 ; 13141 ; 14614

UZINA DE CONSTRUCȚII METALICE Șl PIESE DE SCHIMB 
VATRA DORNEI - JUDEȚUL SUCEAVA

Str. Podul Verde nr. 36

ÎNTREPRINDEREA DE PROSPECȚIUNI GEOLOGICE Șl GEOFIZICE 
PENTRU HIDROCARBURI - BUCUREȘTI 

Str. Coralilor, nr. 20 Teefon 67 40 95

COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE 
„SALONTA"

Județul Bihor Str. înfrățirii nr. 10
oferă:mături sorg de diferite tipuri și dimensiuni din producție proprie, in cantități nelimitateRelații suplimentare la telefon 136 sau 324

RUBRICA „CURIER ECONOMIC LEGISLATIV» 
v CUPRINDE:

Contractul de depozit în raporturile dintre organizațiile socialiste 
• De cite feluri sînt taxele vamale și cum se aplică ele ? ® Dobîn- 
direa calității de membru al cooperativei @ Soluții arbitrale și judecă
torești ® întrebări și răspunsuri.



METALE
PROOUSE DIN MET At

— Oțel lat ST 3K 80X110 mm 
to. 2

— idem OL37—2N 
80X10 mm to. 0,77

— idem ST 3K 100X8 mm 
to. 0,034

— idem 37—2N 100X12 mm 
to. 0,14

— idem OL 37—2N 
130X6 mm to. 0,4

— idem arc 3 80X8 mm 
to. 0,4

— Oțel patrat OL 70 
12X12 mm to. 0,15

— idem OLC 45 16X16 mm
to. 0,3

— idem OLC 50 30x30 mm 
to. 2

— Oțel rotund OL 37
0 50 mm to. 1,2

— idem Ol 50 0 80 mm 
to. 1,2

— Țevi alamă 0 18X2 mm 
to. 0,6

— Bară cupru 0 8 mm to. 0,1

— Țeavă aluminiu
0 110X4 mm to. 0,05

— idem 0 620X5 mm
ml. 2,6 

idem 0 820 X 3 mm
ml. 3,6

Tablă aluminiu 20 mm 
to. 0,1

Tablă oțel arc N 8159
5 mm to. 0,2

Oțel UNP 300 mm to. 2

Oțel carbon scule OSC 7
0 6 mm to. 0,04 

idem OSC 12 0 10 mm
to. 0,06 

idem OSC 10 0 18 mm
to. 0,015

idem OSC 8 0 25 mm 
to. 0,05 

idem OSC 7 0 30 mm 
to. 0,07

— idem OSC 7 0 12x112 mm 
to. 0,03

— idem VV 1520 0 30 X15 mm 
to. 0,1

— idem OSC 10 0 30X15 mm
to. 0,06

— Șuruburi mec. cu piulițe 
10X70 buc. 5000

— idem 12X55 buc. 2000 

— idem 12X140 buc. 1500

— idem 12X150 buc. 1608

— 16X180 buc. 240

— 22X150 buc. 686

— Șuruburi mec. făiră piuliță 
4X25 buc. 3500

— idem 4X30 buc. 4000

— idem 6X30 buc. 10000

— idem 6X30 buc. 10000

— idem 6X40 buc. 10000

— idem 6X45 buc. 10000

— idem 6x50 buc. 900

— idem 6X75 buc. 3500

— idem 8X12 buc. 5500

— idem 8X80 buc. 1748

— idem 10X60 buc. 6000

— idem 10x70 buc. 2500

— idem 12X25 buc. 1000

— idem 12X50 buc. 10000

— idem 12X70 buc. 1000

— idem 12X80 buc. 1000

idem 20X100 buc. 1000

— Șuruburi torbant STAS 925 
6X20 buc. 2300

— idem 6X25 buc. 3000

— idem 6X30 buc. 23800

— idem 6X35 buc. 840

— idem 6X40 buc. 3000

— idem 6X45 buc. 2800

— idem 8X30 buc. 500

— idem 8X40 buc. 500

— idem 8X50 buc. 600

— idem 8X55 buc. 400 

— idem 10X35 buc. 1190 

— idem 10X40 buc. 200

— idem 10X60 buc. 1120

— idem 10X65 buc. 450

idem 10X70 buc. 360

— idem 10X80 buc. 1600

— idem 10X120 buc. 4487

— idem 10X140 buc. 961

— idem 10X180 buc. 740

— idem 12X35 buc. 1298

— idem 12X45 buc. 663

— idem 12X50 buc. 880

— idem 12X60 buc. 800

— idem 12X70 buc. 730

— Șuruburi cap înecat 4X12 
buc. 3000

— Șuruburi cap semirotund
8X30 buc. 620

— Inele siguranță grover
0 6 kg. 100

— idem 0 10 kg. 100

— idem 0 22 kg. 100

— idem 0 27 kg. 100

— idem 0 30 kg. 35

PIULIȚE EXAGONALE :

— M 4 kg. 80

— M 5 kg. 70

— M 6 kg. 100

— M 10 kg. 398

— M 14 kg. 107

— M 18 kg. 200

— M 18 kg. 180

— M 20 kg. 300

— M 22 kg. 250

— Sirmă oțel arc 1 kg. 70

— idem 1,5 kg. 90

— idem 2 kg. 100

— idem 2,5 kg. 150

— idem 3 kg. 150

— Tablă inoxidabilă 14 mm
kg. 230

— idem 5 mm kg. 88

— idem 6 mm kg. 584

LAMINATE :

— Oțel patrat 56X56 18 
Moc 13 kg. 1700

— Bandă lam. la cald. 20X1 
kg. 193

— Oțel lat. 50X25 kg. 4000

— Oțel lat 100X2 kg. 120

— Prof, indoit cornier
50X50X5 kg. 1313

— idem 80X40X2 kg. 1908

— Oțel UNP 300 kg. 3000

— Tablă neagră 70 mm
kg. 6000

— Țevi inst. neagră 1 1/2“ 
ml 1000

— Țevi construcții 8X1 
ml 5000

— idem capete 0 51 ml. 130

— idem 0 53 ml 186

— idem 0 76 ml 24

— idem OLT 35 0 83X11 
ml 750

— idem capete 0 89X6 ml 66

— idem 102X5 ml 54

— idem 108X10 ml 14

— idem 114X1® ml 8

— idem 121X6 kg. 142

— idem 133X10 kg 15

— idem 140X8 ml 44

— idem 146X8 ml 130 4

— idem 159X6 ml 42

— idem 159X8 ml 118

— idem 159X6 ml 7

— idem OLT 35 159X5 ml 78

— idem 159x6 ml 71

— idem 159X8 ml 300

— idem 159X10 ml 12

— idem 159X14 ml 28

— idem 159X16 ml 70

— idem capete 273X10 ml 4

— idem OLT 35 273X8 
ml 138

— idem 273X9 ml 219

— idem rectang. 40X30X2 
ml 780

— idem 50 X 30X2 ml 979

— idem constr. 51X3 ml 680

— Alamă bare 0 30 kg. 50

— Sîrmăl bobinaj textil 0 1,6
kg. 60 

— idem 0 1,7 kg. 35



O F F R T E

— idem 0 1,75 kg. 10

— idem 0 1,9 kg. 20

— idem 2,25 kg. 24
®— idem 0 3 kg. 10

— idem dif. dimensiuni 
kg. 134

OȚEL :

— W 7335 0 110 m/m kg 289

— OLC 45 0 130 m/m
kg. 1680

— 18 HNVT 0 110 m/m 
kg. 75

— OLC 45 0 140 m/m kg. 895

— 41MOC 11 0 130 m/m
kg. 1296

— 13 CN33 0 100 m/m
kg. 850

— 40C10 0 100 m/m kg. 740

— 13CN35 0 110 m/m kg. 445

— 40C10 0 140 m/m kg. 3205

— W 4541 inox. 0 41 m/m
W kg. 453

— pătrat OLC 45 0 250 m/m
kg. 1964

— Tablă neagră 30 m/m 
kg. 4372

— Otel arc 90X10 kg. 127

— idem 100X8 kg. 624

— idem 100x10 kg. 901

— idem 45X6 kg. 388 

— idem 75X8 kg. 166 

— idem 75X10 kg. 252 

— Tablă inox. 1 m/m kg. 140 

— idem 1,5 m/m kg. 800

I' MOTOARE «UTILAJE 
. SCULE

► — Motoare electrice
0,37X1000 buc. 2 

— idem ASI flanșat
0,75X1000 buc. 2

— idem talpă 0,75X1000 
buc. fll

— idem 0,75 X1500 buc. 42

— idem 1,1X750 buc. 14

— idem 1X1000 buc. 3

— idem 1,1X1000 buc. 52

— idem flanș 1,1X1000 buc. 20

— idem talpă 1,1X1500 
buc. 70

— idem flanș 1,1X1500 buc. 1

— idem talpă 5,5X3000 buc. 1

— idem 7,5X750 buc. 1

— idem flanș 10 X 1000 buc. 1

— idem 10X1000 buc.

— idem talpă 15X750

— idem talpă 17X750 buc. 1

— idem 22X1500 buc. 13

MOTOARE ELECTRICE :

— ASI talpă 22X1000 buc. 1

— idem 90X1500 buc. 3

— AE talpă 40X1500 buc. 5

— Motoreductoare RV 40/25 
1,1X1500 buc. 12

— idem RV 40/25 1,5X1500 
buc. 3

— idem R 51WD71 0,52X1500 
buc. 1

— idem 2 IA—20—3 3X1500 
buc. 1

— Ventilatoare buc. 2

— Motoare electrice mono- 
fazice 0,12X1500 buc. 5

— Amortizoare telescopice 
AT 11 buc. 27

— Autografe reglabil 
ATR 18 A buc. 2

— Cilindri pneumatici 
competați buc. 10

— Cărucior manual 3,2 tf. 
buc. 1

— Autotransformator ATR 8 
buc. 2

— Alezoare STAS 1263 0 8 
buc. 10

— idem 0 24 buc. 3

— Filiere STAS 1160 M 3 
buc. 10

— Burghie STAS 573 0 6 
buc. 150

— idem 0 10 buc. 50

— idem 0 11 buc. 40

— idem 0 11,5 buc. 40

— idem 0 12 buc. 20

— idem 0 13 buc. 20

— idem 0 15,5 buc. 20

— idem 0 16,5 buc. 20

— idem 0 6 buc. 20

— idem 0 7 buc. 100

— idem 0 12 buc. 30

— idem 0 19 buc. 20

— idem 0 19,5 buc. 10

— idem 0 20 buc. 18

— idem pt. lemn 0 18 
buc. 30

— Bardă pentru cioplit buc. 2

— Chei fixe 14—15 buc. 40

— idem 20—22 buc. 70

— idem tubulare 19—22 
buc. 20

— Cuțite rindea duble 60 
buc. 20

— Cazmale buc. 50

— Ciocane lăcătuși buc. 20

— Ciocane 500 gr. buc. 100

— idem 800 gr. buc. 50

— Manometru oxigen 0—160 
buc. 20

— idem 0—25 buc. 60

— idem 0 60 buc. 10

— idem 0 100/0—25 buc. 20

— Metru lemn buc. 20

— Perii sîrmă coadă buc. 50

— Troile turnătorie nr. 2 
buc. 43

— idem nr. 3 buc. 41

— idem nr. 5 buc. 10

— Oale condensie 1/2 250 A 
buc. 25

ALEZOARE REGI.. STAS

— 1266 17,5—19,5 m/m buc. 5

— 1266 19,5—21,5 m/m buc. 4 

— idem 19,5—21 m/m buc. 10

idem 21,5—24,5 m/m buc. 8

— idem 24,5—27,5 m/m buc. 1

— 5713—37—45 m/m buc. 6

— idem 45—55 m/m buc. 1

— 31,5—37 m/m buc. 6

— 1266—27,5—31,5 m/m buc. 3

— 10,5—12 m/m buc. 20

— 12—13,5 m/m buc. 18

— 13,5—15,5 m/m buc. 12

— 15,5—17,5 m/m buc. 16

ALEZOARE:

— 0 3 m/m STAS 1263
buc. 1

— 0 6 m/m 1263 buc. 8

— 0 8 m/m 1263 buc. 2

— 0 9 m/ 1266 buc. 8

— 0 10 m/m 1266 buc. 25

— 0 11 m/m 1266 buc. 7

— 0 12 m/m 1266 buc. 11

— 0 13 m/m buc. 6

— 0 14 m/m 1266 buc. 15

— 0 15 m/m 1266 buc. 7

— 0 16 m/m 1266 buc. 18

— 0 17 m/m 1266 buc. 17

— 0 18 m/m 1266 buc. 15

— 0 18 m/m 1266 buc. 13

— 0 20 m/m 1266 buc. 16

— 0 21 m/m 1266 buc. 8

— 0 22 m/m 1266 buc. 2

— 0 23 m/m 1266 buc. 4

— 0 24 m/m 1266 buc. 7

— 0 26 m/m 1266 buc. 14

— 0 27 m/m buc. 8

— 0 28 m/ 1266 buc. 13

— 0 30 m/m 1266 buc. 14

— 0 33 m/m 1266 buc. 1

— 0 36 m/m 1266 buc. 1

— 0 40 m/m 1266 buc. 1

— 0 44 m/m 1266 buc. 1

— 0 45 m/m 1266 buc. 3

— 0 48 m/m 1266 buc. 1

— 0 50 m/m 1266 buc. 1

— 0 11 m/m 1263 buc. 3



— 0 10 m/m 2647 buc. 1

— 0 13 m/m 2647 buc. 2

— 0 19 m/m 2647 buc. 1

— 0 22 m/m 2646 buc. 1

— 0 27 m/m 2646 buc. 1

— 0 32 m/m 2646 buc. 1

— 0 40 m/m 2616 buc. 1

— 0 10 m/m 2646 buc. 3

— 0 25 m/m 1265 buc. 10

— Filiere M20 STAS 1160
buc. 9 

— idem MB2X1.5 1160 buc. 8 

— idem M 24 1160 buc. 6 

— idem 1 1160 buc. 3

FREZE: 

— modul 1X4,25 buc. 10 

— R 8 buc. 4 

— R 12 buc. 1 

— R 16 buc. 2 

— R 20 buc. 1

— deget 0 3 m/m buc. 6

— deget 0 5 m/m buc. 4

— 0 6 m/m buc. 8

— 0 10 m/m buc. 3

— 0 14 m/m buc. 5

— 0 24 m/m buc. 1

— 0 25 m/m buc. 1

— 0 28 m/m buc. 3

— 0 20 STAS 3540 buc. 1

— deget 0 5,5 m/m buc. 16

— 0 4,25 m/m buc. 4

— circulară 63X5 buc. 4

— 63X8 buc. 1

— 63X12 buc. 1

— 63X63 buc. 1

— 40x50 buc. 1

— 50X50 buc. 3

— 80X12 buc. 8

— 80X80 buc. 4

— 80X8 buc. 2

— 80X100 buc. 5 

— 80X125 buc. 1 

— 100X14 buc. 2 

— 100 <80 buc. 2

— 100X125 buc. 2

— 100X100 buc. 2

— 100X160 buc. 2

— 80X10 buc. 2

— R 10 STAS 1112 buc. 1

PIETRE POLIZOR :

— 62X25X13—K16 buc. 3

— 50x30X10—M25 buc. 2

— 60X10X10—K60 buc. 3

— 250X25x20—OR buc. 7

— 300x30X30—OR buc. 10

— 300X40X30—OR buc. 6

— 350X127X60—OR buc. 4

— 400X40X40—OR buc. 4

— 400X40X40—OR buc. 12

— 500X50 X 50—OR buc. 5

— 350X127X50—VERAL 
buc. 1

— 250X30X75—VERAL
buc. 6

— 100X50X20—VERAL
buc. 4

— 35X40X10—VERAL 
buc. 16

— 75X50X20—VIDIA buc. 5

— 250X30 X 30—VIDIA buc. 5

— 300X30X30—VIDIA 
buc. 22

— 300X40 X 30—VIDIA buc. 4

— 350X40X40—VIDIA buc. 7

— 400X50X50—M25 buc. 2

— 200X19X20—VERAL 
buc. 24

^STRUCT» • INSTALAȚII
< HLCTRICF

E=
— Robinet cu ventil STAS

1357 Pn 25--Dn 125 buc. 3

— idem STAS 2175 Pn40—
DrțlOO buc. 3

— idem STAS 4656 PN
100—Dn50 buc. 10

— Electrozi sudură EL 38
0 3,25 kg. 129

— idem fontă EFH 0 kg. 120

2
--------- 1.

— Cuie turnătorie 1,4x60 
kg. 211

— Cuie cap cilindru 2X25
kg. 138

— Cuie texuri kg. 23

— Electrozi sudură 44-0
0 2,5 kg. 1000

— Electrozi sudură inox 0 5
kg. 1900

— Garnituri ventil klingherit
1/2 buc. 400

— idem 3 4 buc. 340

— idem 1 1/4 buc. 400 

— idem 2 buc. 400

— Inele pt. tuburi oxigen 
buc. 2000

— Perii industriale nylon 
buc. 120

— Pompe F.S.P.R. 1 buc. 30

— idem F.S.P.R. 2 buc. 14

— Placaj P.V.C. ml. 462

— Profil unghiular placaj 
kg. 95

— Prealiaj Fe-Si-Ca-Mg 
kg. 300

— Parchet stejar mp 1300

— Plăci faianță mp 20

— Azbest fir 0 0,75 kg. 25

— idem 0 2 kg. 41

— idem garnituri 0 25 kg. 12

— idem 0 25 kg. 1

— Becuri semnalizare 24/30 
buc. 100

— idem sufite 12x5 buc. 400

— idem far 12X35 buc. 60

— idem electrice 220X150 
buc. 350

— idem 220x300 buc. 50

— idem infraroșii 250 buc. 100

— Balasturi 20 W buc. 20

— idem 40 W buc. 30 

— idem 65 W buc. 60

— Balasturi pt. lămpi cu va
pori de mercur 250 W 
buc. 60

— Buton comandă 2 A 
buc. 150

— idem ciupercă 2 A buc. 50

— idem sonerie ST buc. 30

— idem Pt buc. 50

— Borne tablou 100 A buc. 19

— idem 3r0 A buc. 30

— Bucșe bielă C5—0401.6 
buc. 16

— idem motor IMS buc. 8

— Bielă motor buc. 8

— Baterii duș flexibil buc. 73

— Bloc releu TSA de 1 A
buc. 50

— Contactor TCA 6 A buc. 30

— idem 10 A 21 V buc. 100

— idem 10 A 220 V buc. 65

— Contactor stea triunghi 32A 
buc. 30

— Conector 6 mm buc. 500

— idem 4 mm buc. 1000

— Comutator stea triunghi
63 A buc. 60

— Cleme gir 4—6 mm
buc. 300

— Curele trapezoidale 
13X8X2000 buc. 100

— idem 11X17X800 buc. 50

— idem 17X11X1250 buc. 100

— idem 17X11X1'100 buc. 150

— idem 17X11X1600 buc. 200

— idem 17X11X2361) buc. 50

— Cablu ACY ABY ml 300

— Cot fontă 0 50 buc. 15

— Cutie viteză SR 101 buc. 1

— Doze patrate buc. 100

— Elemenți siguranță 100 A 
buc. 150

— Elemenți tracțiune buc. 81

— Furci siguranță 350 A 
buc 70

— Corpuri iluminat 3X40 
buc. 50

— idem CPA 1X40 buc. 20

— Lămpi electrice noris 200 V 
buc. 80

— idem 300 V buc. 70 

— idem CST 30 buc. 30

■»



— Minere siguranță 259 A 
buc. 40

— Minere M.P.R. 509 A 
buc. 30

— Patroane MPR 109 A 
buc. 100

— Plafonieră 0 80 buc. 30

— Robineți stație buc. 10

— Ramificații fantă 
50X50X45 buc. 29

— Startere pt. tub fluorescent 
buc. 700

— Țeavă plumb curgere 34 
kg. 47

TEXTILE e PIELE
■' CAUCIUC

CHIMICE e LEMN » HlRTIE

— Camere auto 750X20 
buc. 39

— Palmare din pinză 
cauciucată buc. 88

— Curele trapezoidalc 
1250X13X8 buc. 100

— Idem 1800X20X12 
buc. 45

— Idem 2120X17X11 
buc. 25

— Idem 2500X20X12 
buc. 25

— Idem 2800X17X11 
buc. 10

— Idem 3000X13X8
buc. 20

— Lac electroizolant import 
kg. 24

— Lac silicon import kg. 37

— Rășină impregnare kg. 69

— Aerosil import kg. 10

— Alcool amilic p.a. 1000 gr 
fl. 94

— Clorură de crom p.a.
25 gr. fl. 86

— Sulfat de bariu farm, 
kg. 94

— Vată alcodon p.a. 100 gr.
fl. 1

— Fețe pernă buc. 400

— Mălnuși lăcătuși per. 600

^^EȘE Î3E SCHIMB
RULMENȚI

— idem 30226 buc. 5

— dem 1040 buc. 2

dem 2222 NU buc. 2

dem 2317 Ny buc. 4

— dem 224 NUP buc. 7

dem 305 NUP buc. 24

dem 412 NUP buc. 2

dem 3026 KNN buc. 2

dem 40 NA buc. 4

dem 4006 NA buc. 4

— dem 4908 NA buc. 10

— dem 4911 NA buc. 17

— 1 dem 4928 NA buc. 19

— dem 4930 NA buc. 14

— dem 20213 buc. 3

— dem 22206 buc. 10

dem 22228 buc. 2

— dem 22232 buc. 2

— dem 22238 buc. 1

— dem 23222 buc. 2

— dem 23230 buc. 2

— dem 3202 buc. 6

— dem 211 Q buc. 6

— dem 216Q buc. 6

— dem 220 Q buc. 10

— dem 316 Q buc. 2

— dem 30210 buc. 8

— idem 30314 buc. 8

— idem 32207 buc. 5
— Acid iodic p.a. 109 gr. fl. 4

— Acid salicilic p.a. 100 gr.
fl. 11

— idem 32214 buc. 6
— Rulmenți seria 6016 buc. 2

— idem 6019 buc. 7
— idem 32313 buc. 4

— Acid 2 naftol sulfonic
1000 gr. fl. 1

— Clorură de crom p.a.
100 gr. fl. 1

— Hidroxid de potasiu teh.
kg. 200

— Aparat Kipp 1000 ml.
buc. 4

— Balon Kieldal buc. 15

— idem 32320 buc. 1
— idem 6024 buc. 5

— idem 6221 buc. 2

— idem 6326 buc. 5

— idem 320 N buc. 2

— idem 322 N buc. 4

— idem 409 N buc. 8

— idem 2220 N buc. 2

— idem 31314 buc. 2

— idem 51124 buc. 4

— idem 51(132 buc. 3

— idem 51224 buc. 3

— Clei oase kg. 80

— Hîrtie albă coli mari
kg. 500

— Prenadez kg. 900

— idem 2226 N buc. 4

— idem 2312 N buc. 7
RULMENȚI SERIA :

— 608 buc. 12
— idem 409 NU buc. 16 — 6001 buc. 1369
— idem 23|13 NU buc. 5

— idem 1015 NU buc. 6

— 6002 buc. 88

— 6004 ZZ buc. 66

— 6005 buc. 25

— 6005 ZZ buc. 22

— 6007 buc. 69

— 6008 buc. 86

— 6008 buc. 86

— 6010 buc. 6

— 6011 buc. 55

— 6012 buc. 217

— 6013 buc. 17

— 6014 buc. 42

— 6034 MA buc. 10

— 6200 buc. 100

— 6207 buc. 500

— 6212 buc. 12

— 6213 buc. 20

— 6217 buc. 1

— 6220 buc. 2

— 6302 buc. 100

— 6303 buc. 250

— 6304 buc. 500

— 6304 ZZ buc. 194

— 6306 buc. 60

— 6310 buc. 80

— 6312 buc. 500

— 6315 buc. 16

— 6316 buc. 700

— 6404 buc. 23

— 6405 buc. 1100

— 6406 buc. 600

— 6407 buc. 200

— 6408 buc. 3800

— 6410 buc. 2

— 65413 buc. 5

— 7215 buc. 20

— 3202 buc. 14

— 3202 P buc. 7

— 3203 buc. 8

— 3204 buc. 5

— 3206 buc. 34

— 3313 buc. 3

— 3314 buc. 1

— 3526 buc. 2

— 1203 buc. 59



— 1205 buc. 500 — 30205 buc. 104
— 1305 K buc. 22 — 30306 buc. 35
— 1206 K buc. 50 — 30208 buc. 1200
— 1207 buc. 250 — 30210 buc. 350
— 1207 K buc. 18 — 30211 buc. 175
— 1208 buc. 90 — 30215 buc. 8
— 1208 K buc. 12 — 32207 buc. 8
— 1209 buc. 1000 — 32214—A buc. 20
— 1209 K buc. 1009 — 32215 buc. 1
— 1210 buc. 2 I — 32218 buc. 12

— 1210 K buc. 1 — 30301 buc. 60
— 1211 buc. 7 — 30305 buc. 82
— 1311 K buc. 102 — 30306 buc. 12
— 1216 K buc. 1 — 30311 buc. 3

— 1217 buc. 6 | — 30314 buc. 275

— 1217 K buc. 143 j — 31306 buc. 18

— 2207 K buc. 8 | — 32312 buc. 15

— 2210 buc. 6 i — 32313 buc. 25

— 2213 buc. 4 — 22216 K buc. 143

— 2214 buc. 2 i — 22218 K buc. 50

— 2217 K buc. 2 — 22226 buc. 5

— 2220 K buc. 1 — 22308 buc. 8

— 1304 buc. 1 — 22311 K buc. 9

— 1304 buc. 1 — 22312 buc. 2

— 1308 buc. 2 — 22316 K buc. 4

— 1308 K buc. 4 — 22322 buc. 4

— 1309 buc. 4 — 22322 K buc. 8

— 1309 K buc. 116 — 51201 buc. 62

— 1310 K buc. 37 — 51205 buc. 50

— 2305 buc. 1 — 51207 buc. 50

— 2311 buc. 39 — 51311 buc. 10

— 2311 K buc. 20 — 51208 buc. 12 r j
— 2312 K buc. 1 — 51205 buc. 30

— 2313 buc. 4 — 52209 buc. 8

-- 2313 K buc. 82 — 6313 EL buc. 14

— NU 207 buc. 2 — 6002 CF buc. 11

— NU 212 buc. 10 — 2317 buc. 6

— NU 232 buc. 11

— NU 2207 buc. 3
— Bucșe strângere H 310 

buc. 8

— NU 310 buc. 1 — idem H 206 buc. 30

— NUP 2305 buc. 29

— NA 4900 buc. 12

— 30202 buc. 56

— 30204 buc. 100

— Rcductoare viteză
3H-970-45-6 buc. 2

— idem RSO1-1 :25 buc. 40

— Amortizor C 5 —3002 
buc. 10

— Bile rulmenți 0 15 buc. 20 — 222 6222 buc. 8
— Bucșă arie buc. 76 — 224 6221 buc. 2
— Bolț piston IMS buc. 11 — 302 6302 buc. 25
— idem IMS buc. 3 — 303 6303 buc. 50
— Melc direcție IMS buc. 1 — 301 6304 buc. 20
— Pinion viteză V-a SR 101 

buc. 2
— 305 6305 buc. 25

— 306 6306 buc. 60

— 307 6307 buc. 40

— 308 6308 buc. 100

— 309 6309 buc. 50

— 310 6310 buc. 40

— idem IV-a 113 buc. 1

— idem distribuție IMS buc. 5

— Rotor dinam IMS buc. 1

— Roată cu arc buc. 1

______ ! a ...
— 311 6311 buc. 151 3
— 312 6312 buc. 40

RULMENȚI SERIA : — 317 6317 buc. 10

— 107 6007 buc. 4 — 322 6322 buc. 6

— 108 6008 buc. 2 — 324 6324 bule. 4

— 111 6011 buc. 25 — 407 6407 buc. 40

— 112 6011 buc. 25 — 408 6108 buc. 70

— 112 6012 buc. 30 — 409 6409 buc. 3

— 113 6013 buc. 10 — 411 6411 buc. 6

— 114 6014 buc. 20 — 412 6412 buc. 15

— 116 6016 buc. 20 — 413 6413 buc. 2

— 117 6017 buc. 12 — 50205 6205 N buc. 10

— 120 6020 buc. 65 — 50207 6207 N buc. 80

— 122 6022 buc. 25 — 50212 6212 N buc. 4

— 124 6024 buc. 25 — 50213 6213 N buc. 50

— 200 6200 buc. 150 — 50307 6307 N buc. 20

— 202 6202 buc. 50 — 50308 6308 N buc. 50

— 203 6203 buc. 50 — 50309 6309 N buc. 20

— 204 6204 buc. 50 — 50310 6310 N buc. 30

— 205 6205 buc. 60 — 54311 6211 N buc. 100

— 206 6206 buc. 50 — 50407 6407 N buc. 80

— 207 6207 buc. 50 — 50111 6411 N buc. 1

— 208 6208 buc. 80 — 50412 6412 N buc. 20

— 209 6209 buc. 25 — 60203 6203 Z bufe. 30

— 210 6210 buc. 60 — 60201 6204 Z buc. 10

— 211 6211 buc. 10 — 60208 6208 Z buc. 30

— 212 6212 buc. 130 — 1205 1205 buc. 50

— 213 6213 buc. 30 — 1210 1210 buc. 10

— 214 6214 buc. 40 — 1211 1211 buc. 40

— 215 6215 buc. 12 — 1212 1212 buc. 20

— 216 6216 buc. 8 — 1213 1213 buc. 40

— 220 6220 buc. 50 — 1305 1305 buc. 1

— 211 6221 buc. 25
------ >



CONTRACTUL DE DEPOZIT ÎN 
RAPORTURILE DINTRE 

ORGANIZAȚIILE SOCIALISTE

In dreptul civil, contractul de depozit 
este reglementat ca un contract de sine 
stătător, prin care o persoană (deponent) 
încredințează un lucru altei persoane (de
pozitar), care se obligă să-l păstreze și 
să-l restituie în natură, la termenul 
Stipulat sau la cererea deponentului.

în relațiile dintre organizațiile socialiste 
se pot ivi situații în care organizația so
cialistă beneficiară să nu aibă posibilita
tea să ridice imediat produsele ce i-au 
fost livrate, lăsîndu-le pentru un timp la 
organizația furnizoare, ou consimțământul 
acesteia.

Alteori, organizația socialistă beneficia
ră consideră că produsele ce i-au fost li
vrate, nu corespund scopului pentru care 
au fost contractate șl în consecință, le re
fuză luându-de însă în custodie și ținîn- 
dmle la dispoziția organizației socialiste 
furnizoare.

• Condițiile necesare pentru încheierea 
custodiei. în cazul bunurilor proprietate 
socialistă de stat, depozitul se poate face 
de orice organizație socialistă, care are în 
administrația operativă directă bunuri ale 
startului, atunci cînd sînt întrunite urmă
toarele elemente :

— s-a format acordul de voință a celor 
două organizații socialiste pentru consti
tuirea depozitului ;

— produsele ce formează obiectul ra
portului de custodie au fost predate efec 
tiv organizației socialiste depozitare. Cons
tatarea efectuării predării produselor se 
face prin operația recepției sub aspect 
cantitativ și calitativ. Rezultatele obținute 
cu prilejul recepției se consemnează in
tr-un proces verbal. Dacă nu a avut loc 
recepția, deci dacă produsele nu au fost 
predate efectiv organizației beneficiare, 
nu poate fi vorba de un raport de custo
die.

în lumina acestui principiu Arbitrajul 
Inter județean Deva în soluționarea 
unui litigiu, reținând printre altele că nu 
există oustodie, deoarece în speță nu a 
avut ioc o recepție cantitativă și calita
tivă a produselor de la furnizor la bene
ficiar și că produsele nu au existat în mo
mentul încheierii procesului verbal de 
custodie, a respins pretențiunea recla
mantei.

• Depozitul produselor la organizația 
socialistă furnizoare. Constituirea depozitu
lui la furnizor se poate face prin acordul 
de voință al organizațiilor socialiste care 
sînt părți în contractul de furnizare, sau 
în mod unilateral în urma refuzului orga
nizației beneficiare de a ridica produsele.

Pentru a ne afla în prezența unui con
tract de depozit, cererea organizației be
neficiare pentru constituirea depozitului, 
trebuie să se facă în scris, la fel și accep
tarea din partea furnizorului depozitar, 
afară de cazul în care posibilitatea consti
tuirii depozitului a fost prevăzută expres 
prin contractul de furnizare. Această ne
cesitate a formei scrise decurge atît din 
principiul obligativității încheierii în scris 
a contractelor economice, cît și din pre
vederile ari. 1597 cod civil.

în vederea satisfacerii nevoilor benefi
ciarilor, precum și pentru stabilirea du
ratei depozitului, este necesar ca în con
tractul de depozit dintre organizațiile so
cialiste să se prevadă un termen sau chiar 
mai multe termene cu privire la modul de 
livrare a produselor din depozit.

Beneficiarul care a lăsat produsele în 
custodie, are obligația să plătească contra
valoarea lor, fie la data constituirii de
pozitului, fie eșalonat pe măsura restituirii 
acestora. Precizarea unui termen de depo
zitare în contract, prezintă importanță 
pentru cunoașterea momentului din care 
începe să curgă termenul de prescripție 
a dreptului Ia acțiune, pentru a obține 
predarea lucrului depozitat sau restituirea 
prețului.

Astfel, dacă contractul de custodie pre
vede un termen de restituire a bunurilor, 
sînt aplicabile dispozițiile art. 7 din De
cretul 167/1958, potrivit căruia termenul de 
prescripție de 18 luni curge de la împli
nirea termenului de restituire.

Dacă deponentul. în temeiul art. 1616 
cod civil, cere restituirea înainte de ter
men, prescripția începe să curgă de la 
data cînd s-a cerut restituirea.

Cind însă părțile nu au stabilit un aseme
nea termen prin convenția lor, urmează 
a se aplica prevederile art. 7 alin. 2 din 
Decret, potrivit căruia în obligațiile fără 
termen de executare, prescripția începe 
să curgă de la data nașterii raportului de 
drept, adică în cazul contractului de cus
todie, de Ia încheierea acestuia.

în cazul efectuării plății produselor la 
data instituirii depozitului, dreptul la ac
țiune al deponentului pentru restituirea 
prețului, cînd acestea au fost înstrăinate 
sau pierdute din culpa depozitarului, 
curge de la data plătii.

Față de faptul că obiectul depozitului îl 
constituie bunuri socialiste, depozitarea și 
păstrarea produselor se face în conformi
tate cu prevederile standardelor sau a 
normelor interne respective.

Nu este îngăduită' ‘depozitarea produse
lor ușor alterabile.

Rezultă deci că, organizația depozitară, 
are obligația de a veghea la păstrarea lu
crului depozitat și de a se îngriji de con
servarea lui ca un bun proprietar.

De asemenea, depozitarul, trebuie să pre
dea organizației deponente produsele în 
aceeași cantitate și calitate în care acestea 
i-au fost predate.

Din contractul de depozit în afară de 
obligațiile ce privesc persoana depozita
rului, izvorăsc și obligații pentru organi
zația deponentă.

Organizația socialistă deponentă fiind și 
beneficiară, este obligată să plătească or
ganizației furnizoare prețul produselor pe 
care le-a. lăsat în custodia acesteia, de
oarece aceste produse i-au fost livrate, 
ele in'trînd în patrimoniul ei.

• Depozitul produselor la organizația 
socialistă beneficiară și obligațiile părți
lor ce rezultă din aceasta. în cazul primi
rii unor produse necomandate și necon- 
tractarte, sau neeorespunzătoare scopului 
pentru care au fost contractate, depozitul 
se constituie la organizația socialistă be
neficiară.

în aceste situații, spre deosebire de de
pozitul ce se constituie la organizația fur
nizoare, părțile nu convin asupra consti
tuirii depozitului. Beneficiarul care pri
mește astfel de produse este pus în situa
ția, fie de a institui un depozit, fie de a 
restitui produsele furnizorului.

Totuși, atunci cînd organizația benefi
ciară are posibilitatea să depoziteze aceste 
produse, ea trebuie să constituie depozitul, 
procedînd la restituire numai în cazurile 
in care organizația furnizoare o solicită, 
sau în care produsele nu pot fi depozitate 
din lipsă de spații corespunzătoare pentru 
depozitare.

Deși constituirea depozitului la benefi
ciar, este un act unilateral, acesta se face 
prin întocmirea unui proces verbal de ve
rificare a produselor, proces verbal, care 
trebuie să cuprindă elemente prevăzute 
de H.C.M. 941/1959 și a unui act de de
pozit. în actul de depozit, trebuie să se 
treacă toate elementele care sînt necesare 
pentru identificarea organizației socialiste 
furnizoare, precum și cele necesare nomi
nalizării produselor, cu mențiunea spe
cială că mărfurile rămân la dispoziția fur
nizorului.

Organizația socialistă beneficiară care 
își asumă rolul de depozitară, are obliga
ția de a asigura buna conservare și de
pozitare a produselor, de a nu folosi pro
dusele depozitate în interes propriu sau 
pentru altul și de a se conforma întoc
mai dispozițiilor date de organizația fur
nizoare.

Georgeta NEGREANU
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DE CITE FELURI SUNT TAXELE 
VAMALE ȘI CUM SE APLICA ELE ?

în funcție de direcția circulației măr
furilor în comerțul exterior taxele va
male sunt: de import, de export și de 
tranzit.

După modul de percepere a taxelor, 
acestea pot fii :

— taxe vamale specifice, care se cal
culează pe unități naturale : bucată, 
greutate, volum etc. Din punct de vedere 
al tehnicii vamale, aplicarea acestor taxe 
presupune existența unui tarif vamal 
foarte detaliat, care cuprinde o descriere 
amănunțită a mărfurilor, pentru a putea 
încadra marfa importată (sau exportată) 
în categoria corespunzătoare (Nu ajunge 
ca tariful vamal să cuprindă, de exemplu, 
un singur articol pentru stofe; stofa 
de lînă pură merinos, de exemplu, tre
buie să suporte altă taxă decât stofa 
din fire sintetice) ;

— taxe vamale ad-valorem, care se 
calculează în funcție de prețul mărfii ; 
avantajul taxelor vamale ad-valorem 
este că ele nu cer un tarif vamal prea 
detaliat, iar din punctul de vedere al 
veniturilor bugetare, acestea se aliniază 
în mod automat prețurilor, fiind calcu
late sub formă de procent ; diacă taxarea 
se face conform declarației importato
rului, acesta bineînțeles are tot intere
sul ca să declare un preț cit mai redus, 
pentru a plăti o taxă cit mai mică.

Pentru a înlătura dificultățile și abu
zurile la stabilirea valorii impozabile, 
în unele țări s->au luat anumite măsuri 
dintre care amintim, dreptul de preem- 
țiune, adică dreptul statului de-a 
cumlpăra marfa importată, atunci cind 
organele vamalle consideră că valoarea 
declarată de un importator nu este sin
ceră. în unele țări s-au elaborat liste 
cu valoarea declarată de importator sau 
exportator. Aceste liste nu pot cuprinde 
valoarea tuturor sortimentelor de măr
furi, ci sânt valori medii.

Ca instrumente ale politicii comerciale, 
distingem :

— taxe vamale diferențiate, prin care 
se urmărește încurajarea unor căi de 
comunicație, mijloace de transport etc. 
respectiv crearea unor legături directe 
cu țările de origine a mărfurilor. Din 
această categorie fac parte : taxele de 
favorizare a comerțului maritim : pen
tru dezvoltarea legăturilor directe cu 
țările de origine a mărfurilor și elimi
narea țărilor mijlocitoare, s-au intro
dus taxe d'iferenițiaite pe importul in
direct :

— pentru dezvoltarea flotei naționale, 
mărfurile sosite pe vase străine au fost 
supuse la suprataxe de pavilion :

— taxele preferențiale sînt acelea prin 
care se acordă un regim de favoare 
unor sau tuturor mărfurilor provenite 
din anumite țări (prin crearea Comuni
tății Economice Europene s-a urmărit, 
între altele, eliminarea taxelor vamale 
între statele membre, iar în perioada 
de tranzacție s-au aplicat între ele taxe 
mai reduse decît față de statele terțe, 
deci taxe preferențiale) ;

— taxele vamale de retorsiune sînt 
aplicate cu represalii și ca răspuns Ia 
măsurile de discriminare a altor state.

O formă deosebită a taxelor de „răs
puns” sînt taxele vamali e antidumping, 
funcțiunea lor fiind aceea de a anihila 
efectele dumpingului practicat de anu
mite țări sau efectul primelor de export 
ce se acordă în uneile țări pentru pro
movarea exportului ; ele se aplică și în 
cazul ,,dumpingului valutar" adică atunci 
cînd prețurile dintr-o anumită țară sînt 
mai joase decît cele de pe piața externă 
din cauza deprecierii monetare.

Statdie percep taxele vamale pe baza 
unei legi vamale, care se prezintă sub 
forma unui tabel, denumit tarif vamal.

în practica vamală se întâlnesc mai 
multe sisteme tarifare. Toate pot fi sin
tetizate însă prin aceea că sistemele ta
rifare naționale prevăd fie un nivel al 
'taxei pentru fiecare produs, aplicabil 
tuturor țărilor, fie două sau mai multe 
nivele, aplicabile diferitelor grupe de 
țări.

în elaborarea tarifelor vamale se fo
losesc mai multe criterii rezultînd : ta
rife alfabetice : tarife după originea 
mărfii, mărfuri din regnul animal, din 
regnul vegetal, din regnul mineral, mixt : 
tarife după gradul de prelucrare a măr
furilor : materii prime, semifabricate, 
produse finite.

Unele țări folosesc tarife cu o singură 
coloană (tarife simple), în care taxele 
vamale sunt indicate pe o singură co
loană.

Tarifele vamale cu mai multe coloane 
sau tarifele compuse, conțin taxe dife
rențiate pe mărfuri și țări. Acestea 
fiind utilizate de majoritatea țărilor 
lumii.

Tarifele vamale compuse se clasifică, 
la rândul lor, în tarife autonome și 
convenționale, în funcție de natura lor 
și în funcție de natura juridică a ta
xelor pe care ,le conțin.

Protecționismul vamal a dus la o de
taliere din ce în ce mai mare a tarifelor 
vamale, unele cuprinzînd cîteva mii de 
articole, permițând promovarea unor mă
suri discriminatorii în relațiile comerci
ale internaționale.

De exemplu, tariful general — con
vențional, care este un tarif cu două 
coloane, din care una indică nivelul ge
neral al taxelor vămile și alta nivelul 
convențional, cuprinde nivelele taxe
lor vamale reduse în urma negocierilor 
tarifare. Deci, nivelul taxelor vamale 
convenționale este aplicabil țărilor care 
beneficiază de Clauza națiunii celei mai 
favorizate, în timp ce taxa vamală ge
nerală sau autonomă se aplică în toaie 
celelalte cazuri. Un asemenea tarif vamal 
este aplicat de către Japonia și alte 
țări capitaliste dezvoltate.

Taxele vamale sînt încă, în mare mă- 
surăi, instrumentul de protecție larg uti
lizat de către țările capitaliste, deși a- 
cest instrument de politică comercială nu 
mai are rolul pe care l-a jucat înainte 
de cel de-all doilea război mondiali.

Așa după cum arată practica vamală 
aotuală, taxele pot fi percepute ca mo
dalitate de a asigura protecția contra 
unor importuri din alite țări sau pen
tru a preleva venituri de la cei ce e- 
fectuează acte de comerț atât îin țările 
capitaliste cât și în țările .socialiste.

Odată cu reglementarea importurilor 
cu ajutorul taxelor vamale s-au elabo
rat tarife naționale sistematice.

în categoria acestora intră și „Con
venția de la Bruxelles", încheiată la 15 
dlec. l®60, pe baza căreia s-a aprobat un 
nomenclator de bază unic, denumit ^No
menclatorul vamal de la Bruxelles” și 
un sistem de dliaisiificare a mărfurilor în 
tarifele vamale.

Acest nomenclator, folosit de 1113 țări 
(inclusiv Iugoslavia și Ungaria cu ex
cepția S.U.A.), care sînt piețe de des
facere pentru exportul nostru, constituie 
baza negooieri'lor bilaterale și multilate
rale aitît în cadrul G.A.T.T, cît și în 
cadrul U.N.C.T.A.D.

în același timp, pentru aplicarea regu
lilor de evaluare vamală prevăzute de 
G.A.T.T, s-a încheiat o Convenție, folo
sită de 82 de țări. Această Convenție 
stabilește ca principiu de declarare în 
vamă : prețul rezultat dintr-un contract 
de vînzare privind mărfurile importate, 
ținând seama de toate caracteristicile, 
încheiat în condiții de deplină concu
rență între un cumpărător și un vînzâ- 
tor, independenți unul de altul ; vala
bil în momentul în care taxele vamale 
devin exigibile ; referitor la livrarea 
mărfurilor la locul de intrare pe teri
toriul vamal al țării importatoare, adică 
prețul CIF.

Odată cu intrarea în vigoare a Con
venției de la Bruxelles, statele capita
liste .pot fi grupate după modul de de
terminare a valorii în vamă, în trei 
categorii : țări care evaluează această
valoare pe baza valorii QIF a mărfurilor----->
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și care au semnat Convenția de la Bru
xelles, cu privire la valoarea în vamă : 
țări care aplică sistemul de evaluare pe 
baza valorii CIF dar care nu sunt sem
natare ale Convenției ; țări care aplică 
sistemul de evaluare pe baza valorii 
FOB sau alte sisteme.

Conform articolului VII din G.A.T.T. 
valoarea ta care se aplică taxele va
male trebuie să fie o valoare reală. 
Pentru aceasta este necesar ca transfor
marea prețului mărfii importate expri
mat în valută străină în ipreț de import, 
exprimat în Valută națională, să se facă 
la un curs rea'l, în principiu recunoscut 
de F.M.I. Se interzice folosirea valorii 
interne sau a unei valori arbitrare ca 
bază de calcul a taxei vamale.

în cazull țărilor cart aplică sistemul 
de determinare a valonii vamale pe baza 
prețului FOB sau alte sisteme, meto- 
dologiile sînt variate. Astfel, în Canada 
organele pot l-ua ca bază de Calcul al 
valorii în vamă fie prețul real facturat, 
fie „current domestic value", adică va
loarea în țara de origină, dacă aceasta 
eslte superioară prețului facturat. O va
loare inferioară lui „current domestic 
value" poate f,i acceptată numai dacă se 
demonstrează că aceasta nu e o valoare 
de dumiping. De multe ori este greu de 
aflat prețul mărfii respective în țara de 
origină. De aceea, în Canada, de multe 
ori, organele vamale pot cere exporta
torului, o „factură vamală” care să in
dice valoarea mărfii în cauză pe piața 
de origină, în ziua îmbarcării. Dacă 
prețul de .piață (fair market value) de
pășește pirețul stipulat în contract, ta
xele vamale ad-valorem se stabilesc pe 
baza celui mai ridicat dintre die.

Politica tarifară, care determină regi
mul vamal în S.U.A., in cadrul C.E.E. 
și a țărilor în curs de dezvoltare este 
dilferit de cel arătat mai înainte și va face 
obiectul viitorului articol.

Sever POPESCU

COOPERAȚIE

DOBlNDIREA CALITĂȚII DE 
MEMBRU AL COOPERATIVEI

Calitatea de membru cooperator în 
orice cooperativă (agricolă, meșteșugă
rească, de consum) se dobînidește prin li
berul consimțământ exprimat de persoa
na în Cauză, concretizat fie prin semna
rea actului constitutiv și statutelor cu 
ocazia constituirii unei cooperative noi, 
fie prin semnarea unei cereri de în
scriere, denumită și „adeziune" într-o 

cooperativă existentă. în ambele forme, 
asocierea constituie unul din principiile 
fundamentale ale mișcării cooperatiste.

în cazul asocierii colective, sîntem în 
prezența unei pluralități de declarații de 
voință care se contopesc într-o voință 
colectivă, astfel că actul constitutiv are 
caracterul unui act unilateral cu carac
ter colectiv. în cazul asocierii singulare, 
declarația unilaterală de voință a per
soanei care solicită asocierea este un 
act sub condiție. Atunci cîind cererea va 
fi aprobată de adunarea generală a mem
brilor, voința noului cooperator se va 
contopi cu voința tuturor membrilor.

în ceea ce privește condițiile cerute 
de lege penltru a putea dobîndi calita
tea de membru cooperator, remarcăm că 
pentru cooperativele meșteșugărești, 
Legea nr. 14/11968 de organizare și func
ționare a cooperației meșteșugărești, pre
cum și statutul prevăd următoarele con
diții : persoana să aibă 16 ani împliniți, 
să domicillieze în raza de activitate a 
cooperativei și să facă parte din una 
din următoarele categorii : meșteșugari 
cu ateliere proprii, cei ce nu sînt înca
drați în muncă dar doresc să lucreze 
într-o meserie, invalizii de toate cate
goriile cu recomandare de muncă, per
soanele care ocupă funcții tehnico-ad- 
mimistrative în cooperativă.

Remarcăm condiția ca persoana să 
domicilieze în raza de activitate a co
operativei, condiție care este reiterată 
și în Legea nr. 711OT11. Prin raza de ac
tivitate a coperativei trebuie să se în
țeleagă localitatea în care își desfășoară 
activitatea cooperativa (atunci cînd aceas
ta își desfășoară activitatea numai în
tr-o anumită localitate urbană sau bal- 
neo-climaterică) sau pe întinderea unui 
județ, atunci cînd cooperativa are uni
tăți de producție și de prestări pe raza 
întregului județ (cum sînt de pildă co- 
qperativele de artă populară și coope
rativele de construcții).

La cooperativa agricolă de producție, 
statutul prevede că pot fi membri pro
ducători agricoli și alți oameni ai mun
cii necesari cooperativei care au împli
nit vîrsta de 16 ani.

în afară de modalitatea de dobîndire 
a calității de cooperator prin cerere de 
înscriere (adeziune) personală și expre
să, de care ne-am ocupat în numărul 
trecut, sînt unde situații deosebite cînd 
calitatea de mernbnu al cooperativei se 
dobîndește fără a se fi semnat o decla
rație expresă de adeziune, dacă din îm
prejurările concrete rezultă în mod ne
îndoielnic consimțământul persoanei în 
cauză. Astfel, Tribunalul Suprem a decis 
prin deaizia colegiului civil nr. 1671 din 
27 noiembrie 1968 că cererea colectivă 
de înscriere în cooperativa agricolă 
semnată de capul familiei pentru toți 
eomponenții acesteia, nu exclude cali

tatea de membră cooperatoare a soției, 
dacă din situațiile de fapt rezultă că 
soția a înțeles să dea confirmare tacită 
actului semnat de soț.

O problemă similară s-a pus și la 
coperativa meșteșugărească. După cum 
vom avea prilejul să relevăm cu altă 
ocazie, cooperatorul este obligat să verse 
o parte socială în bani. Dacă cooperato
rul respectiv a începult să depună văr- 
săminte lunare în contul părții sodiale și 
a prestat efectiv muncă în cooperativă, 
aceste două situații sînt suficiente pen
tru a demonstra existența voinței de aso
ciere, fără a mai fi nevoie de o cerere 
expresă.

Este de asemenea interesant să pre
zentăm o formă specifică de dobîndire 
a calității de membru cooperator în 
coperația meșteșugărească. Statutul co
operației meșteșugărești și Hotărârea Con
siliului UCECOM nr. 1/119711 privind or
ganizarea și diisCBipMna muncii'în coope
rația meșteșugărească prevăd că perso
nalul tehiniic-administnativ din coopera
tivele meșteșugărești, precum și din ve
rigile superioare ale sistemului (uniuni și 
UCECOM) pot deveni membri coopera
tori. Atunci cînd trecerea unei astfel de 
(persoane în calitatea de membru coope
rator s-a făcut în interesul serviciului, 
aceasta se bucură de vechime neîntre
ruptă în aceeași unitate cu toate dreptu
rile ce decurg (sporul de vechime). în 
toate situațiile de trecere a unor per
soane angajăte cu contract de muncă in 
calitatea de cooperatori, deși raporturile 
de muncă sînt esențial diferite — pri
mele fiind reglementate de Codul muncii, 
iar celelalte de statutul cooperativei — 
totuși aotul normativ menționat acordă 
dreptul la vechime neîntreruptă în a- 
ceeași unitate, cu condiția ca trecerea 
să fie făcută în interesul serviciului. A- 
precierea faptului dacă trecerea persoa
nei cu funcție tehinico-administrativă în 
calitate de cooperator se face în inte
resul serviciului, aparține conducerii 
organizației de la care pleacă cel în 
cauză care trebuie sănși dea acordul, 
precum și organului cooperatist ierarhic 
superior care trebuie să aprobe trecerea 
în interesul serviciului. Cererea persoa
nei care devine membru cooperator va 
trebui desigur să fie aprobată și de a- 
dunarea generală a cooperativei potrivit 
statutului.

Am scos în evidență modalitatea de 
dobîndire a călității de membru coope
rator de către personalul tehnico-admi- 
nistrativ din sistemul cooperației mește
șugărești — ou recunoașterea vechimii 
neîntrerupte în aceeași unitate — speci
fică acestui sector, ținîlnd seama de fap
tul că Legea nr. Î/IWO nu prevede o 
astfel de posibilitate pentru persoanele 
încadrate în muncă în unitățile de stat.

Dr. Dimitrie GHERASIM
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SOLUȚII ARBITRALE
$1 JUDECĂTOREȘTI

PRECIZĂRI PRIVIND NEPREDAREA 
DEȘEURILOR METALICE

Pîrîta a invocat, în justificarea nepre- 
dării deșeurilor metalice contractate, că 
nu a primit plină la sfârșitul anului de 
plan aprobarea organullui competent pen
tru casarea mijloacelor fixe ce urmau 
să fie desmembrate și predate reclaman
tei în contul contractului.

Organul arbitral a fost îndreptățit să 
rețină că aprobarea cu întîrziere a ca
sării unor utilaje avute în vedere la sta
bilirea planului de predare a deșeurilor 
metalice, nu apără pe furnizorul de de
șeuri de răspunderea pentru neîndeplini- 
rea obligațiilor sale contractuale, mai ales 
cînd aprobarea casării a fost cerută cu 
întîrziene, astfel cum s-a întâmplat în 
speță.

La cererea de rearbitrare s-au anexat 
însă acte noi din care rezultă că, din 
cauza secetei, unele culturi agricole ale 
pîirîtei au fos compromise fiind necesară 
reînsămînțarea, fapt ce a determinat ca 
tractoarele planificate pentru casare să 
fie utilizate în continuare pentru reîn- 
sămînțări, deoarece restul utilajelor nu 
erau suficiente pentru realizarea volu
mului sporit de lucrări impuse de cala
mitățile naiturale.

Cum practica ar.bitrală a admis că 
furnizorul este apărat de răspundere în 
cazul în care sursa de procurare a me
talelor vechi a scăzut ca urmare a unor 
măsuri aplicate în interesul general al 
economiei naționale}, s-a dispus rearbi- 
tnarea litigiului pentru a se pune în dis
cuția părților actele noi amintite mai 
sus. (Decizia PAS nr 2493/1974).

IN ADMISIBILITATEA ACȚIUNII 
1N CONSTATAREA CAZULUI 

DE FORȚA MAJORA

Acțiunea introdusă de reclamanța-fur- 
nizoare pentru a se constata cazul de 
forță majoră care a împiedicat-o să exe
cute contractul încheiat eu pîrîta-ibene- 
fioiară pentru livrarea unor produse 
destinate exportului a fost respinsă ca 
inadmisibilă.

în adevăr, temeiul constatării cazu
lui de forță majoră prin hotărâre anbi- 
trală l-a constituit pct. 37 din anexa 2 
la H.C.M. nr. 587/1952.

Hotărârea menționată a fost abrogată 
expres prin Decretul nr. 691/Î1973 astfel 
încît, în lipsa unui temei legal, nu se 
putea constata de către arbitraj existen
ța cazului de forță majoră. (Decizia PAS 
nr. 2464/1974).

CONSECINȚELE REDUCERII 
SARCINII DE PLAN

Sarcina de plan inițială de 78.600 mii 
lei care a stat la baza contractului inter
venit între părți a fost modificată prin 
reducerea ei la 67.000 mii lei.

Această modificare a sarcinii de plan 
concrete ce a stat la baza încheierii con
tractului are drept consecință modifica
rea acestuia, modificare care este obli
gatorie pentru părți și în măsura în care 
acestea nu au adus contractului actua
lizările ce se impuneau, modificarea a 
operat de drept, obiectul contractului re- 
ducîndu-se în mod corespunzător. (Deci
zia PAS nr. 2576/1974).

• C. SEDINSCIII — BUCUREȘTI, în
treabă dacă hotărârea unui organ arbitrai 
ministerial, prin care se constată existența 
cazului de forță majoră, poate fi obiecția- 
nată în cadrul unui alt litigiu, ori se im
pune în mod obligatoriu în soluționarea 
tuturor cauzelor similare.

Hotărârile arbitrate au un caracter rela
tiv în sensul că produc efecte de lucru 
judecate numai în anumite condiții. Una 
dintre aceste condiții se referă la identita
tea părților în ambele litigii.

în speță, această condiție nu este înde
plinită, deoarece în litigiul care este de 
competența Arbitrajului de Stat părțile nu 
sânt aceleași cu cele din litigiul rezolvat 
de organul arbitrai ministerial. Drept ur
mare, hotărârea prin care acest din urmă 
organ arbitrai a constatat existența cazu
lui de forță majoră nu se impune cu ca
racter obligatoriu părților din cel de-al 
doilea litigiu. Ea constituie o simplă prc- 
bă care coroborată cu altele, poate deter
mina sau nu convingerea arbitrajului re
feritor ;la existența cazului de forță ma
joră.

• V. TEODORESCU — PITEȘTI, se in
teresează de conseoințele care se produc 
în situația cînd organul tutelar aii unității 
beneficiare nu dă urmare invitației orga
nului tutelar al unității furnizoare, de a 
rezolva neînțelegerile precontractuale din
tre unitățile îin .subordine coforim art. 10 
lit. ,c din Legea nr. 7'1/1'969.

Acest din urmă .text legal consacră prin
cipiul (potrivit căruia rezolvarea neînțele
gerilor precontractuale dintre unitățile 
economice trebuie să fie opera comună a 
celor două organe tutelare. Deci, refuzul 
organului .tutelar al unității beneficiare 
de a conlucra cu celălalt organ tutelar 

împiedică în mod efectiv rezolvarea neîn
țelegerii ipreeontractuale. Astfel, organul 
tutelar al unității furnizoare nu poate re
zolva singur neînțelegerea și întrucît ar 
proceda altfel, rezolvarea unilaterală s-ar 
socoti nelegală și deci, lipsită de efecte 
juridice.

Pentru că obiecțiunile precontractuale 
să nu rămîină nesoluționate se impune se
sizarea organelor competente a aplica or
ganului tutelar al unității beneficiare a- 
menda prevăzută pentru neîndeplinirea 
abliiigaț iilor 'privind rezolvarea neînțelege
rilor contra ctulaile.

• A LiiCHLI — SALONTA, solicită lă
muriri cu privire la răspunderea Căii 
Ferate pentru depășirea termenului de 
executare a contractului de transport.

în cazul nerespectării termenului de 
executare a contractului de transport 
răspunderea cărăușului eslte limitată, 
.indiferent de felul și întinderea dau
nelor ocazionate dim această cauză clien
telei.

Astfel, potrivit art. 78 din Regulamen
tul de transport C.F.R., răspunderea 
cărăușului este limitată la pLata unei 
desipăgubirâ echivalente ou 1/10 pînă la 
5/10 din valoarea taxelor de transiport.

• A GAȘPAR — CLUJ-NAPOCA se 
interesează de condițiile în care banca 
răspunde în legătură cu efectuarea o- 
perațiunilor de decontare pentru unitățile 
socialiste.

Spre deosebire de răspunderea care re
vine unităților socialiste în general, or
ganele bancare au o răspundere limitată. 
Ele răspund patrimonial numai în ca
zurile limitativ stabilite prin statutul lor 
sau prin alte normative. .De obicei, acea
stă răspundere funaționează numai în 
legătură cu eliberările greșite de mijloace 
bănești și înregistrările greșite în contu
rile unităților socialiste.

Pentru toate celeilalte cazuri, unitățile 
socialiste care se consideră nedreptățite 
se pot adresa, pe cale administrativă, 
organului bancar ierarhic superior, com
petent să verifice operațiunile săvîrșite 
sau omise de organul bancar în subor
dine.

• GH GRAUNESCU — ANINA, în
treabă dacă organele arbitrate pot trans
forma taxele de locații în taxe de sta
ționare.

Reducerile sau anulările de taxe de 
locații sînt de atributul exclusiv al orga
nelor C.F.R., confonm art. 22 par. 5 
din Tariful Local de Mărfuri. Drept 
urmare, organele arbitrate nu pot pro
ceda la transformarea taxelor de locații 
în taxe de staționare. (Hotărârea Arbi
trajului de Stat Central nr. 3526/11973).

H, M. ;



Caracteristici fizico-chimice

de 6000 tone 
prezent pro- 
tone ciment

în creșterea

O placa comemorativă atestă 
întreprindere de ciment și lianți din 
Brașov și-a deschis porțile în onul 
1891. De ia o capacitate 
pe an, ea și-a sporit în 
ducția la circa 240 mii 
pe an.

O etapă importantă 
capacității întreprinderi s-a desfășurat 
în 1960 cînd a fost montată o moară 
„Vulcan" și o uscătorie. A fost astfel, 
posibilă o creștere a capacității de 
producție de 3,4 of» mai mare față 
de anul 1938 (de la înființare capaci
tatea de producție fusese mărită în 
anii 1913 și 1931) și, ce este demn 
de subliniat, din 1962 a început fa
bricarea de cimenturi hidrotehnice 
folosite la construcțiile barajelor 
la Argeș, Paltin și Porțile de 
precum și cimenturi hidrotehnice pen
tru injecție.

Activitatea pe tărimul fabricării 
materialelor de construcții se concre
tizează în acest an prin următoarele 
produse :

— produse din bazalt
— ciment aluminos
■— ciment normal M 400
— ciment rezistent la ape sulfati- 

ce SRA
— ciment alb pentru fațade, tencu

ieli, ornamente, mozaicuri
— var bulgări pentru construcții
— produse de carieră
— praf de calcar pentru asfalturi 

(carton și pînză asfaltată)
— agrocalcar (pentru amendamente 

in cgricultură și terenuri acide)
— mozaic din calcar alb (înlocu

iește mozaicurile de marmoră)
— trasgel pentru forări petroliere 

in zone dure
— var hidratat pentru tratarea ape

lor și construcții
In prezent, se lucrează la experi

mentarea unor noi tipuri de ciment. 
Este vorba de cimenturi portland albe 
și colorate cu caracteristici superioa
re, chituri antiacide pentru înlocuirea 
importurilor. In aceiași scop se expe
rimentează și o instalație pentru pre
venirea poluării atmosferei.

Două produse intrate anul acesta 
in procesul de fabricație cu multiple 
posibilități de întrebuințare sînt :

• PRODUSELE DIN BAZALT...
Se obțin prin topirea criblurii de 

rocă bazaltică de origine vulcanică, 
urmată de turnare în matrițe și re
cristalizare. In procesul recri sta Uzării 
se pot obține structuri cu rețele cris
taline diferite, în funcție de dome
niul de utilizare a pieselor de bazalt 
(rezistențe la șocuri mecanice, termi
ce, uzură, sau la acțiunea corozivă a 
agenților chimici),

VĂ PREZENTĂM
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uzuale srnt:

Produsele din bazalt se obțin 
formele solicitate de beneficiari, dar 
dimensiunea de gabarit a pieselor nu 
depășește 200X400X500 mm.

Formele
— plăci de 250X125X30 mm
— plăci de 300X300X45 mm

— Culoarea cenușiu-negru
— Densitatea g/cmc min. 2,9 -|- 0,1
— Rezistența la uzură g'cmp 

max. 0,5
— Stabilitatea față de acid sulfu

ric 30% min. 99,3%
— Stabilitatea față de alcalii

Na OH 2n min. 99,5 %
— Rezistența la compresiune 

Kgf/cmp min. 2000

produs obținut prin măci- 
a cliecherului

• ...Șl CIMENTUL ALUMINOS
Este un 

narea fină 
pit fără nici un fel de 
măcinare. Caracteristica 
cimentului aluminos este 
tea sa ridicată.

aluminos to- 
adaosuri la 
esențială a 
refracta rita-

motoarele condiții :

Caracteristici
Condiții de adminisibilitate

tip 1 tip II

Oxid de aluminiu (AI2O3), % min 30 45
Bioxid de siliciu (SiO2), % max 10 5
Oxid de fier (Fe2O3), % max 15
Oxid de magneziu (MgO), % max 3 3

Priza determinată pe pastă de ci
ment de consistență normală nu va 
începe mai devreme de treizeci de mi
nute și nu se va termina mai tîrziu 
de opt ore.

Produs nou intrat în producție în- 
cepînd din anul acesta. De anul vii
tor se va înceta importul prin pra- 

la temperatura de 
—30% min. 96,00% 
la temperatura de 
2n min. 98,0%

— Stabilitatea 
fierbere în H2SO4

— Stabilitatea 
fierbere în NaOH

— Sonoritate sunet clar
— Rezistența la șoc termic la 

lOO’C cicluri min. 4
— Temperatura maximă de utili- 
re
— Porozitate aparentă 0,5%
— Porozitate totală 1—1,5%
— Absorbția apei max. 1,0%
La solicitările beneficiarilor se pot 

obține, în procesul de recristalizare, 
produse din bazalt avînd și alte ca
racteristici fi zico- ch i mice.

Produsele din bazalt topit și recris- 
talizat au o vastă utilizare în indus
trie. De pildă, pot fi folosite :

— in industria materialelor de con
strucții la căptușirea morilor cu bile, 
căptușirea silozurilor, a jgheaburilor 
de scurgere a depozitelor rezervoa
relor etc.

— industria chimică : la căptuși
rea rezervoarelor, reactoarelor, bazi
nelor, canalelor, coșurilor, pentru par
doseli, zidării etc., bazaltul fiind foar
te rezistent la acțiunea corozivă a 
tuturor substanțelor chimice la tem
peratură obișnuită și la temperaturi 
ridicate, exceptînd contactul cu acid 
fluorhidric concentrat, soluție.

— industria efectroenergetică : căp
tușirea coșurilor de termocentrală, 
conducte de fum, jgheaburi de 
scurgere etc.

Pe lingă livrarea 
furnizorul acordă 
pentru montarea 
buna comportare a

pieselor de bazalt 
asistență tehnică 
lor și garantează 
lucrării.

TOPIT
Se fabrică

I și II.

Compoziția 
luminos topit 

în două sortimente : tip

chimică a cimentului 
trebuie să satisfacă

a-
ur-

ducția a 1600 tone/an. DOMENIUL 
DE UTILIZARE este foarte larg. In chi
mie, materiale de 
lurgie etc. Cimentul 
ciment special, cu 
tare și nu poate 
crări de construcții.

construcții, meta- 
aluminos este un 

proprietăți rafrac- 
fi utilizat in lu-

Z. EMIL



„8 MAI

din piele pentru

Peste 6 ani, mai precis la 29 iunie 
1981, întreprinderea din Mediaș va 
sărbători 100 de ani de existență.

De la un mic atelier de tăbăcărie, 
dotat cu o locomobilă care prelucra 
cîteva mii de piei pe an, s-a ajuns 
în zilele noastre la o unitate moder
nă cu aproape 2500 lucrători. Din a- 
nul 1949, ca urmare a dotării între
prinderii cu utilaje noi de mare pro
ductivitate, cit și prin refacerea și 
construirea unor noi spații industriale 
producția de piei și încălțăminte a 
cunoscut salturi spectaculoase. Luind 
ca bază anul 1948 s-au înregistrai 
următoarele creșteri ale producției : 
1950 = 212°o i I960 = 530% : 1970 
= 1128% ; 1975 = 1188%

Producția întreprinderii „8 Mai" se 
exemplifică prin :

— semifabricate 
încălțăminte,

— semifabricate 
protecție,

— încălțăminte 
și bărbați,

— curele de transmisie,
— articole tehnice pentru industria 

textilă,
— articole de sport, șei de moto

rete și biciclete, truse de scule, teci 
de cuțite industriale,

— mănuși de protecție (se execută 
și cu materialul clientului).

Se confecționează, de asemenea, in 
exclusivitate pentru export șei și alte 
articole de călărie.

in cadrul sortimentelor 
câlțăminte ponderea o dețin pan
tofii și sandalele pentru femei (80%). 
Toată încălțămintea se produce din 

pentru mănuși de

pentru copii, femei

1

pîeie și înlocuitori, separat sau in 
combinație.

Specificul producției întreprinderii 
„8 Mai” este încălțămintea de mo
casin pentru toate virsteie și sexele', 
in combinație cu înlocuitori, cu talpa 
de cauciuc, microporos, crep, de bo
vine seu tălpi motrițate.

Demne de reținut sînt și următoa
rele cifre :

— încălțăminte confecționată 2,4 
milioane dn

— modele realizate de creatorii în
treprinderii 400 an

— modele livrate beneficiarilor 
100 ăn

— încălțăminte la export 30% din 
producție, in special pentru U.R.S.S., 
S.U.A., Canada, Franța și Suedia.

Datorită timpului record în care co- 

f j

lectivul de creație reușește să prezinte 
partenerilor străini noi modele de în
călțăminte — pînă la 10 zile — între
prinderea medieșetană își mărește 
continuu numărul beneficiarilor externi, 
avînd încă de pe acum comenzi fer
me pentru anul 1976. Ester vorba de 
sortimente de încălțăminte de tip mo
casin pentru femei și bărbați și san
dale din înlocuitori pentru femei.

La cererea expresă a partenerilor 
din Canada și S.U.A. au fost trimise 
colecții cu 25 modele de încălțăminte 
tip mocasin. In Canada a fost expe
diată și o colecție din piei de porc, 
piei realizate după o nouă tehnolo
gie la întreprinderea „13 Decembrie" 
din Sibiu. In general, pentru prospec
tarea piețelor străine au fost trimise 
colecții cu 80 modele noi. Intre aces
tea se remarcă pantofii și sandalele 
într-o culoare și două culori, combi
nate în funcție de piele sau înlocui
tor, pantofii de canotaj, pantofii cu 
toc pană și toc aplicat, cu diverse 
garnituri ornamentale metalice.

Ținînd seama de solicitările dife- 
riților beneficiari pentru articolele 
din piele pentru călărie conducerea 
întreprinderii a hotărît în urmă cu 
cîțiva ani, înființarea unei secții spe
cializate. In prezent, in secția 
șei și 
desfășoară 
calificare, 
orice comandă, 
plicată. Majoritatea 
sînt livrate 
și R.F.G.

. In prezent, 
alte articole de călărie 

o activitate de o inalta 
care execută la cerere 

fie ea cit de com- 
acestor articole 

în prezent in Danemarca

Emil ZAMFIRESCU


