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Întreprinderea Întreprinderea INSTITUTUL DE CERCETĂRI
DE TRANSPORTURI DE REȚELE ELECTRICE

3 PENTRU LEGUMICULTURA ȘI
BUCUREȘTI 2 BRAȘOV

FLORICULTURĂ VIDRA
Bd. Dinicu Golescu. nr. 1 Str. Republicii, nr. 24

JUDEȚUL ILFOV
Telefon: 14.71.30. Telefon: 13430

METALE
PRODUSE DIN METAL

— Cablu oțel zincat 0 15 
kg. 632

— Electrozi fontă ELFM 0 
4 kg. 400

— Oțel hexagon OL 42 21 mm 
kg. 2140

— Oțel rotund 41 MOC 11 
kg. 12186

— Oțel rotund MOC CN 15 
kg. 3 900

— Oțel lat arc 2 100X» 
kg. 14800

— oțel lat arc 2 100X12
kg. 11539

— Oțel lat are 2 120X12 
kg. 15646

' MOTOARE® UTILAJE
. SCULE

PIETRE POLIZOR

— Piatră 350X30X30 buc. 112

— Idem 350X40X40 buc. 63

— Idem 350X50X50 buc. 38

— Piatră 500X50X127 buc. 5

— Idem 500x60X203 buc. 8

— Idem 750X100X305 buc- 4

— Idem 280X25X40 kg. 17

— Idem 800X100X203 kg. 16

— Idem 220X17X40 kg. 20

— Idem 280X25X40 kg. 23

— Idem 900X18X305 kg. 2

— Idem 500X50X127 kg. 61

— chei fixe 9X11 buc. 200

— chei pentru biciclete 
buc. 6

— chei cu ghiare 28X32 
buc. 10

— chei ou ghiare 34X36 
buc. 13

— chei cu ghiare 38X42 
buc. 22

— chei icu ghiare 68X72 
buc. 18

— chei fixe simple 9 mm 
buc. 20

— ehei fixe simple 11 buc. 98

— chei tubulare 9XH buc. 56

— chei exagonale 8 mm 
buc. 3

— chei exagonale 12 buc. 31

— chei exagonale 17 buc. 62

— chei exagonale 19 buc. 23

— chei exagonale 30 buc. 18

— clești pentru presat papuci 
buc. 40

— clești pentru cuie buc. 39

— clești patenți neizolați 
buc. 30

— clești cu tăiș față 180 
buc. 9

— cuțite rindea simple 60 mm 
buc. 19

— ciocane pentru lipit 0.500 
buc. 15

— ciocane pentru lipit 0,200 
buc. 10

— ciocane pentru lipit 0,300 
buc. 10

— clești pentru manipulat 
stîlpi lemn buc. 25

— cricuri hidraulice 6 kg 
buc. 8

— dispozitive de (reglat DCA 
15.20 kg buc. 50

— scări duble din lemn 2 ml 
buc. 5

— scări duble din lemn 3 ml 
buc. 5

— scări simple din lemn 3 ml 
buc. 5

— scări simple din lemn 4 ml 
buc. 4

— scări duble din lemn 5 ml 
buc. 5

CO\STRIV|II • INSTALA fill

— Conductori cupru Fff 500
de 25 mm m. 800

— idem VLPY de 10 mm m.
4000

— idem de 16 mm m. 6000

— idem de 25 mm m. 3000

— idem de 1,5 mm m. 69038

— idem de 2,5 mm m. 79749 

— Sîrmă bobinaj textil BB
de 1 mm kg. 200 

— idem de 1,1 mm kg. 200 

— idem 1,5 mm kg. 128,1 

— idem 1,7 mm kg. 160,8 

— idem 1,75 mm kg. 85,1 

— idem 2,2 mm kg. 87

— idem email ET 0,45 mm 
kg. 330

— idem 0,60 mm kg. 244,5 

— idem 0,75 mm kg. 389,7

— idem 1,7 mm kg. 91,6

— idem textil BB 1,9 mm
kg. 31,2

— Conductori f. flexibili Fsff
2,5 mm m. 10000 

— idem 6 mm m. 8000 

— idem 16 mm m. 8000

— Izolatori paravan contactor 
200A cod. 42079 buc. 14902

— Izol. perete mij. contactor 
200A cod 42080 buc. 953

— Izol. perete lateral contac
tor 200A cod 42081 
buc. 2472

— Izol. ceramici ISCR. II cod
45259 buc. 1000
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— Izol. tripolari de interior 
cu punere la pămînt STIP 
10kv/630A buc. 4

— Bandă sticlă apretată 
0,10X20 m. 33700

— Mica banda P. 713 0,10x20 
m. 4000

— Micanită P.782 0,8 mm
kg. 1375

— Mieafoliu cu selac 0,15 mm 
kg. 1274

— Textolit pl. de 10 mm 
kg. 497

— Textolit pl. de 8 mm 
kg. 464

— Balasturi BVA 125 W 
buc. 200

— Bandă alamă Am 63*/2T 
4=0,3 kg. 40

— Bară alamă Am 58 ’AT
20X15 kg- 60 

— Bară alamă Am 58 ’/sT
25X10 kg. 101

— Bară alamă Am 58 VaT 
22X22 kg. 107

— Bară aluminiu Al 99%

— Bară aluminiu Al 99% 
*/sT 0 30 kg. 100

— Bare AI. 99,5% 20X10 
kg. 58

— Bară Cu 9 V.T 10X3 kg. 59

— Bandă alamă Am 63'/2T4= 
0,1X300 kg. 100

— Tablă cupru Cu 9'/2T4=8 
kg. 270,5

— Țeavă cupru Cu 9V2T 0 
75X4 kg. 121

— Țeavă cupru Cu 9'/2T 0 
40X1.5 kg. 32,4

— Sîrmă cupru blank 9X2,65 
kg. 1373

— Sîrmă cupru blank 9,3X 
3,28 kg. 3000

— Sîrmă cupru izolată P2S 
(2 înfășurări sticlă) 5,9X 
2,44) kg. 529

— Bară profilată de cupru 
9’/2 t desen Laromet 2429 
kg. 300

— Bară cupru Cu 9— V2 t 
25X10 kg. 33,5

— Bandă bimetal placat Fe 4=
3 mm + Al Sn 1 mm de 4= 
4X110X1000 mm kg. 22

— Conductori MYYM 3X1
m. 1328

— Idem 3X2,5 m. 1703

— Idem 4X1,5 m- 11000

— Idem 4X2,5 m. 5 282

— Bandă bimetal Fe 4= Al Sn
de 4= 4X1500X1000mm
kg. 25

— Bobine de filtraj 24v 
buc. 140

— Bloc relee 63 A buc. 5

— Bobină TCA 125A 380V
buc. 5

— Contaetori TCA 63A 380 V 
buc. 12

— Idem TCA 125A 380 V
buc. 5

— Idem TCA 200 A 380 V 
buc- 4

— întrerupători II Paco 25 A
buc. 22

— Idem automat 150 L 250A 
buc. 1

— Microîntrerupător 5 900 
buc. 291

— Miner siguranță MPR
buc. 30

— Patroane MPR 315 A
buc. 42

— Plăci seleniu 20X20
buc. 140

— Soclu siguranță MPR 315 A
buc. 32

— Soclu siguranță L 563 A 
buc- 155

— Soclu siguranță LS 100 A 
buc. 131

— Soclu siguranță LFI 100 A 
buc. 53

— Șaibă de contact buc. 70

— Soclu siguranță LFI 25A 
mignion buc. 463

— Termoeuplă platină rodiu 
platină buc. 1

— întrerupători auxiliari ptr.
contractor TATRA
buc. 514

— Selector pătrat returnat
cod 3782 buc- 30

— Panou general de joasă
tensiune buc. 233

— întrerupător capsulat pt.
tablouri 200 A buc. 7

— Idem 400 A buc. 3

— Contaetori A 13 200 A
380 V buc. 3

— Soclu sig. LF 25 A minion 
buc. 100

MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

— contactor! AC3 220v/200A 
buc. 15

— comutator PACO 25A 
buc. 40

— descărcători RVS—15kv 
cu icontori buc. 26

— descărcători RVS—6kv 
buc. 20

— descărcători RVP—6kv 
buc. 11

— întrerupător lUPm 
lOkv 630A buc. 6

— patroane FEN 10 kv/16A 
buc. 60

— patroane FEN 10 kv/25A 
buc. 62

— patroane FEN 10 kv/6,3A 
buc. 48

— patroane FIN 10kv/63A 
buc. 75

— patroane FEN lOkv/lOA 
buc. 25

— patroane FEN 10kv/16A 
buc. 37

— separator SME 35kv/1250A 
buc. 4

— reductori CIT 0,5 kv— 
600/5A buc. 14

— apărători sticlă piară cu 
filet 100 W buc. 1000

— inele protecție IF—110 
buc. 300

— conectori 6 mm buc. 4000

— comutatori pachet 25A 
buc. 30

— conductor AFy—16 mm2 
buc. 5000

— dulii normale E27 buc. 500

— fringhic cînepă 0 8—20 
kg 1000

— izolatori N—87 cu suporți 
curbi buc. 1400

— juguri 400/8 buc. 200

— nuci cu ochi drept 0 20 
buc. 300

— nuci ou ochi răsucit 0 20 
buc. 200

— tije speciale TS—16
buc. 300 4

— tije speciale TS—20 
buc. 500

— întrerupător PACO 380/25A 
buc. 120

— întrerupător PACO 
380/63A buc. 20

— comutator PACO
380/10A buc. 5 

— comutator PACO
380/25A buc. 220

— comutator stea triunghi
32A buc. 11

— întrerupător pîrghie
(heblu) 25A buc. 58

— întrerupător pîrghie 63A
buc. 55

— întrerupător pîrghie 100A
buc. 28

MATERIALE CHIMICE

— Anhidridă ftalică cal- I 
kg. 100

— Bachelită neagră praf 
kg. 300

— Colofoniu indigen kg. 50

HÎRTIE

— Carton geamantan
kg. 2650

— Idem încălțăminte kg. 2300

— Hîrtie ozalid sul. 200

PLACAJ

— Placaj fag cl. B 6 mm
2000X1250 buc- 535

— Placaj fag cl. D 6 mm
2000X1250 buc .141

— Placaj fag. cl. D 6 mm
2200X1220 buc. 99

— PFL dur 2 FM cl. B
275X1220X6 buc. 826

— PAL neșlefuit 2500X1250X
18 buc- 100



TEXTILE © PIELE
CAUCIUC
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— Stofă gris ml. 153

— covor eleetroizolant
kg. 1000

— plăci avertizoare diferite 
pt. LEA și stații buc. 5000

— pelerine de ploaie buc. 67

— scurte icauciucate buc. 70

— șorțuri cauciuc buc. 16

— șorțuri prelată buc. 20

— șube lungi buc. 50

— șube scurte buc. 50

— șoșoni pîslă per. 40

TRACTOR U 650

— piulițe 31310143 buc. 8 

— tampon 2630155 buc. 6

— bucșe 10301145 buc. 9

— demenți 3116018 buc. 17

— piulițe 10301130 buc. 30

— pîrghie R 24122 buc. 6

— opritori 311728 buc. 3

— supapă R 24223 buc. 4

— duze Y 2402 buc. 10

— capac 3133207 buc. 2

— arc 16075 buc. 4

— supapă UTOS 26125049 
buc. 3

— contact stop frînă P 31500 
buc. 7

— arc 16132—16124 buc. 32

— sergemți 3133203 buc. 15

— arc pistonaș buc. 13

— semicon 10302122 buc. 38 

— piston 1203509094 buc. 4

— bucșă FN 21700038 buc. 408

— garnituri 10305115 buc. 2

— ax 3134015 buc. 1

— ax D pentru pompă
03521164 buc. 3

— garnitură 210000039
buc. 14

— garnitură 10302169 buc. 9

— faruri buc. 3

— resort 3116337 buc. 6

— robineți diferiți buc. 9

— plăci ferodou ambreaj 
buc. 7

— disc 2516139 buc. 1

— arc 2612225 buc. 4

— bucșă 3130236 buc. 10

— bucșă 3130235 buc. 2

— ax satelit 172403026 buc. 4

— buton pornire El. buc. 2

— indicator ulei buc. 1

— suport 10313101 buc. 1

— inel 3131126 buc. 1

— cămăși cilindru U 650
buc. 1

— piston 10303110 U 650
buc. 5

— tijă 10301013 buc. 4

— bucșă 3125103 buc. 4

— bucșă 3124120 buc. 20

— pirghie 3133228 buc. 1

— geantă 3107720 buc. 1

— capac 11340003 buc. 3

— apărători cilindru praf 
buc. 20

— curele 1383 buc. 45

— furcă R 2418—1 buc. 6

— becuri auto buc. 804

— lampă semnalizare buc. 7

— talpă pentru garnituri
buc. 7

— piston 3512004 buc. 2

TRACTOR L 400

— șaibă 4030119 buc. 4 

— șurub 4061012 buc. 1

— arc 4016110 buc. 7

— segmenți'11503014 buc. 7

— lamele 4017142 buc. 10

— cuzineți 11501165 buc. 24

— cuzineți 11503122 buc. 22

— semicuzineți 11501165—67 
buc. 8

— duze L 400 115116022 
buc. 2

— șurub 4031105 buc. 3

— perii'1130041 buc. 24

— tobă 11506020 buc. 2

— geantă 4031012 buc. 2

— inel 11501118 buc. 6

— fulie 40375101 buc. 2 

— ventilator 11300006 buc. 1

AGREGAT DE POMPARE 
TRACTAT 

— presetupă 8878 buc. 1

SEMĂNĂTOARE precizie 
COMBINATA 6 RlNDURI

— ax 054200 buc. 1

MAȘINA de stropit 
și prăfuit 
COMBINATA 300 litr.

— ax diferit buc. 1

— ax 51A buc. 2

— lagăr 610 buc. 4

— pinion 55 buc. 1

SEMĂNĂTOARE 
universala 
PURTATA 12 RlNDURI

— cuplă 466 buc. 39

— tub 461—62-463—464 
buc. 12

— roată 265 buc. 2

— roată 214 buc. 5

AUTOTURISM
TIP M 461

— arbore flexibil kilometric
buc. 3

— cablu frînă mină buc. 4

— diafragmă pompă benzină
buc. 35

— presetupă buc. 5

— pîrghie pompă benzină 
buc. 9

— cilindru irecept. ambreaj
buc. 35

— disc ambreaj buc. 6

— arbore camă buc. 3

— bucșe casetă direcție
buc. 2

— sector dințat buc. 2

— arbore secundar buc. 7

— platou delcou buc. 14

— pinion viteză III—I buc. 2

— pinion secundar II buc. 9

— camă delcou buc. 11

— corp pompă benzină 
buc. 3

— radiator apă buc. 1

— furcă cardan buc. 1

— carcasă cutie viteză buc. 1

— corp pompă apă buc. 2

— capac pompă apă buc. 1

AUTOCAMION S.R. 1133

— ax pinion pompă ulei 
buc. 1

— bulon arc față buc. 70

— flanșă cauciuc direcție 
buc. 38

— perii dinam, buc. 20

— broască uși buc. 12

— pivoți fuzetă buc. 35

— tampon elastic buc. 29

— rondele sig. diferențiar 
buc. 16

— amortizor telescop buc. 13

— pinion secundar I buc. 9

— bujii auto buc. 103

— vitezometru buc. 1

— coroana dințată buc. 5

— element filltru benzină 
buc. 1

— garnituri ichiuloasă auto 
buc. 17

— garnituri ladmisie evacuare 
buc. 70

— tijă acționare pompă ulei 
buc. 9

— arcuri supapă buc. 21

— tub flexibil ulei buc. 5

— bușon radiator buc. 5

----->



— capac delcou buc. 15

— rotor deloou buc. 4

— condensator buc. 18

— contact ruptor buc. 11

— sondă manometrică buc. 6

— sondă termometrică 
buc. 6

— cap fișă bujie buc. 3

— întrerupător semnalizare 
buc. 4

— releu pornire El. buc. 1

— electromotor parbriz 
buc. 1

— delcou buc. 1

— pinion cuplare El. buc. 5

— pinion delcou buc. 9

— clapetă sig. carburator 
buc. 4

— arbore secund, clapetă 
carburator buc. 4

— rotor electromotor buc. 1

— rotor dinam buc. 3

— buton claxon buc. 1

— culbutori buc. 7

— cuzineți bielă buc. 3

— pompă ulei buc. 5

— pompă benzină buc. 3

— chiuloasă auto buc. 1

— pompă apă buc. 4

— prezon roată spate buc. 41

— arcuri spate-față buc. 13

— foi arc buc. 1

— pinion antrenare vitezom. 
buc. 6

— macarale geam buc. 11

— lamă ștergător buc. 8

— manșon cauciuc cardan 
buc. 34

— filtru carburator buc. 9

— garnitură pompă benzină 
buc. 1

— fuzetă buc. 1

— placă presiune nmbreaj
buc. 2

— bandă ferodou buc. 27

element filtru ulei buc. 32

— carburator buc. 1

— cruci cardan buc. 72

— cap bară buc. 34

— carter difcrențiar buc. 1

— arbore cardan buc. 1

— cilindru sup. servomec.
buc. 2

— piston cilindru superior 
servomecanism buc. 2

— lamburi roată auto buc. 10

— suport cabină buc. 20

— jiglor buc. 84

— segmenți buc. 16

— baie ulei auto buc. 1

— capac cuie viteză buc. 2

— opturator buc. 2

— membrană frină buc. 29

— bucșe bielă buc. 39

— bridă arc buc. 57

— curele compresor buc. 4

TRACTOR S 650

— pinion 3217202 buc. 2

— ferură 3261018 buc. 1

— carcasă 3225112 buc. 6

combina de cereale
Cl—C3

— legătură curea 3935 buc. 2

— flanșă 2530 buc. 2

— lanț elevator 1755 buc. 8

— saniere 4056 buc. 90

— cruci CI buc. 8

— cuzineți 2069172 buc. 2

— cuțit 4110 buc. 1

— lagăr 9955 buc. 5

— bolț 250014 buc. 2

— lagăr 020600 buc. 4

— sul 040002 buc. 2

— butuc 9289 buc. 1

— furcă 6243 buc. 1

— disc 9481—9482 buc. 2

— roată 2256 buc. 1

— bucșă 4310 buc. 4

— sită 1966 buc. 1

REMORCA cisternă 
PT. URINĂ de 4 To.

— pinion 117 buc. 2

— roată 1145 buc. 2

— roată 1111 buc. 2

— racord 811 buc. 2

— pinion leg. 1214 buc. 6

— cep principal 1219 buc. 2

— pinion 89 buc. 2

— pinion 1215 buc. 2

— roată 119 buc. 2

— roată 1118 buc. 2

— roată 1115 buc. 2

CULTIVATOR PURTAT 
PENTRU PLANTE TEHNICE

— roată mică 020019 buc. 25

REMORCĂ BASCULAT 
LATERAL

— bucșe fuzetă 1/3300/02
buc. 29

— butuc 113/1 buc. 3

FREZĂ PURTATA 
LEGUMICOLA 4 SECȚII

— suport 510 (610) buc. 4

— cormată 1220—1230 buc. 13

— cormană 125—126 buc. 14

— disc 312 buc. 2

— bucșă 36 buc. 27

— arc 319 buc. 2

— patină 2270 buc. 16

— cormană FI. 1220 buc. 14

— element 28—29 buc. 21

RULMENȚI SERIA :

— 51208 buc. 2

— 51209 buc. 2

— 51102 buc. 3

— 51101 buc. 12

— 31309 buc. 1

— 31305 buc. 2

— 270213 buc. 2

— 226706 buc. 2

— 291506 buc. 4

— 326705 buc. 10

— 804704 buc. 1

— 108120 buc. 2

— 108115 buc. 1

— 6310 buc. 1

— 6016 buc. 1

— 6005/105 buc. 1

— 6302 buc. 2

— 6304 buc. 14

— 6306 buc. 12

— 6308 buc. 3

— 6311 buc. 6

— 6313 buc. 3

— 6314 buc. 4

— 6317 buc. 6

— 6200 buc. 6

— 6201 buc. 1

— 6202 buc. 17

— 6203 buc. 15

— 6205 buc. 7

— 6207 buc. 1

— 6211 buc. 17

— 6212 buc. 14

— 6303 buc. 2

— RIV 614977 buc. 13

— AS 205 buc. 5

— diferiți buc. 12

— NY 213 NA buc. 4

— E 20 buc. 26

— 130912 buc. 2

— 20703 buc. 4

— 20803 bule. 1

— 98206 buc. 5

— AY 306 buc. 1

— 2638 buc. 4

— 2206 buc. 3

— 1516 (2216) buc. 4

— NV 2308 buc. 8

— 2645 buc. 1
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— 1307 buc. 13

— 1202 buc. 1

— 3306 buc. 1

— 3307 buc. 1

— 1307 buc. 7

— 1308 buc. 2

— 1309 buc. 1

— 1310 buc. 4

— 1205 buc. 1

— 1506 buc. 2

— 7202 buc. 2

— 30312 buc. 3

— 30308 buc. 8

— 30204 buc. 5

— 30205 buc. 13

— 30206 buc. 6

— 30208 buc. 3

— 30214 buc. 1

— 30210 buc. 1

— 32310 buc. 1

— 32309 buc. 5

— 32308 buc. 9

— 32305 buc. 4

I — 32210 buc. 1

— 32206 buc. 13

MULTICAR R.S. 09

— segment! 11520116 buc. 20

I — arbore 10952007 buc. 1

I — arbore 10935023 buc. 1

I — ax 10938012 buc. 4

I — amortizor 109830027 buc. 1

I — ax cu pinion 10932055
I buc. 1

I — deget 10952008 buc. 10

I — casetă 10952009 buc. 1

I — cilindru 10186226 buc. 1

I — cuplaj 10932077 buc. 1

I — coroană 10932058 buc. 2

I — piston 10914001 buc. 6

I — pompă 10986001 buc. 2

— tobă frînă 10981008 buc. 2

— demenți 10981002 buc. 4

— pinion 10932043 buc. 1

— cuzineți 1090553015 buc. 1

— disc 10932079 buc. 9

— furtun buc. 4

— piston 11500546—47 buc. 4

— garnituri 11510554 buc. 24

— garnituri 11500535 buc. 4

— garnituri 11500645 buc. 20

— duze 11500003 buc. 4

INELE CAUCIUC DIFERITE 
DIMENSIUNI

— inel 65X189,2X5,7 buc. 90

— inel 65X95,3X3 buc. 50

GARNITURI CAUCIUC
DIFERITE DIMENSIUNI

— garnitură 60X80X10 buc. 1

— garnituri diferite buc. 1421

SEMlERINGURI CAUCIUC 
DIFERITE DIMENSIUNI

semering 45X65X12 
buc. 23

— idem 40X60X12 buc. 8

— idem 20X40X11 buc. 14

— idem 70X100X15 buc. 45

— idem 35X55X12 buc. 1

— idem 65X90X12 buc. 25

MATERIAL
DE CONSTRUCȚII

— cremoane ferestre buc. 8

— mufe instalatori buc. 4

— plăci faianță buc. 92

— cutii carton buc. 86

MATERIALE ELECTRICE

— elemenți LF buc. 37

COOPERATIVA MEȘTEȘUGARUL CODLEA
Str.

Dispune in anul

- NICHELAJ
- CROMAJ
- ZINCARE
- CADMIERE

Armata Roșie nr. 90

Jud. Brașov

1976 de cca 60 mp/24 ore capacitate

la acoperiri metalice ca:

Relafii suplimentare la telefon 51316 sau 51319.

Data
Nr.

(denumirea ți adresa unității)

Către

,.REVISTA ECONOMICA“-Bucurețti

Calea Dorobanților nr. 11—25

In baza ofertei dv. nr. 2000/1974 dorim să înche
iem un număr de .... abonamente X 260 lei = ....

Facem precizarea că acceptăm plata din contul 
nostru nr................... deschis la...................................
prin dispoziția de încasare

Director.

Contabil țef.



CU PRIVIRE LA OBLIGAȚIA LIVRĂRII 
PRODUSELOR CONTRACTATE 

PE BAZĂ DE RECEPȚIE

Sarcina stabilită prin art. 12 alin. 1 din 
Legea contractelor economice nr. 11/11969, 
potrivit căreia „părțile trebuie să execute 
în matură și întocmai obligațiile asumate 
prin contracte și răspund de executarea 
integrală a acestora în conformitate cu 
planul aprobat", se impune a fi corobo
rată, atunci cînd se analizează problema 
executării contractelor, cu dispozițiile art. 
14 din aceeași lege.

La aht. 14 din Legea nr. ’711/111909 se con
sacră principiul potrivit căruia „produsele 
contractate se vor livra numai pe bază de 
recbpție cantitativă și calitativă".

‘Anterior apariției Legii nir. 711/11909, prin 
Regutamenltull aiplrctat cu H.C.M. nir. 941/ 
1959 erau în vigoare următoarele norme 
privind livrarea produselor :

— „Livrarea mărfurilor se face prin 
recepție efectivă între delegații organiza- 
țiiiltor furnizoare și beriaficiare" (art. 6 
alin. 1);

— „Livrarea mărturiilor prin autorecep- 
ție se face în cazurile în care delegatul 
beneficiarului nu se prezintă la termenul 
stabilit prin contract, spre a le recepțio
na" (ari. 9 alin. 1).

iCu ailte cuvinte, recepționarea produse
lor, operațiune obligatorie la fiecare li
vrare, trebuie să se execute de regulă eu 
participarea efectivă a părților contrac
tante (furnizori și beneficiari), iar ea ex
cepție, în cazul neprezentării beneficiaru
lui la termenul contractual, prin autore- 
cepție executată de furnizor.

Dispozițiile sus-arăitate au rămas în vi
goare și după ‘apariția Legii contracte
lor economice nr. 7IW1909. Sprijinim a- 
ceiastă afirmație pe acte normative apă
rute ulterior Legii nr. 71/1119(69, în cuprin
sul cămara se stabilesc sarcini exprese atît 
pentru organizarea, cât și pentru contro
lul desfășurării activității de recepție și 
de autorecepție. în concret, ne referim 
atît l'a Legea nr. 5 dim 10 iulie 1970, pri
vind gospodărirea mijloacelor materiale 
ți bănești, cît și (la H.C.M. nr. 1047 din 
1,6 iulie 1970, cuiprinzîinid măsuri pentru 
executarea Legii nr>. 5/1970.

La art. 3 lit. „la" din Legea nr. 5Z1l'97O 
se stabilește obligația de „organizarea ac
tivității de recepție și autorecepție la pri
mirea și livrarea materiilor;, materialelor 
și produselor".

La pot. ii din Anexa 3 la H.C.M. nr. 
H0'47W7i0 se stabilește în sarcina condu

cătorului compartimentului aprovizionare- 
desfacere obligația de a controla cel pu
țin o dată pe lună activitatea privind 
„recepția și autorecepția materiilor, mate
rialelor și produselor".

în consecință, dispozițiile art. 14 din 
Legea nr. 711'1989, iprivind obligativitatea 
efectuării livrărilor „numai pe bază de 
recepție", nu pot și nu trebuie să fie in
terpretate și aplicate restrictiv și limitat, 
în sensul efectuării recepției numai cu 
participarea directă a părților contractan
te. Aceste dispoziții trebuie înțelese și 
aplicate în sensul larg al noțiunii de re
cepție, care cuprinde în sfera sa, ca mo
dalitate de verificare cantitativă și cali
tativă a produselor contractate atât re
cepția, cit și autorecepția.

Subliniem că interpretarea restrictivă 
a noțiunii de recepție este nerealistă, fi
ind în contradicție atît cu dispozițiile 
legale în vigoare, cît și cu cerințele fun
damentale de executare la termen a con
tractelor economice prin rolul activ al 
părților contractante.

Astfel fiind, conchidem arătând că este 
greșită opinia celor care încearcă — sau 
au încercat să susțină — că după apari
ția Legii nr. 711,111969, în temeiul art. 14 
din această lege, livrarea mărfurilor se 
face numai prin recepție cu participarea 
efectivă a beneficiarului, nemaifiind po
sibilă efectuarea livrărilor prin autore- 
cepție.

în aceeași măsură este greșită și pozi
ția beneficiarilor care, absolutizând posi
bilitatea de excepție privind efectuarea 
livrărilor prin autorecepție și bazându-se 
pe practica aproape generalizată a livră
rilor prin aiuitorecepție, cer să se înlocu
iască clauza legală de principiu înscrisă 
de furnizori în contracte, potrivit căreia 
livrările urmează să se efectueze prin re
cepție, cu clauza potrivit căreia livrările 
urmează să se facă numai prin autore
cepția furnizorului. O asemenea cerere a 
beneficiarilor este ilegală și trebuie înlo
cuită de organele competente, cu ocazia 
rezolvării neînțelegerilor precontractuale, 
cu clauza potrivit căreia livrarea produ
selor urmează să se facă prin recepție 
efectivă între delegații organizațiilor fur
nizoare și beneficiare, cu mențiunea că 
numai în cazurile în care delegatul bene
ficiarului nu se prezintă la termenul sta
bilit prin contract pentru efectuarea re
cepției, furnizorul va livra prin autore
cepție.

Clauza din contract în legătură cu mo
dalitatea livrării prin recepție este re
comandabil să se completeze cu menți
unea că, în ispeță, sînt aplicabile și dispo
zițiile Instrucțiunii P.A.S. din 28 februa
rie 1974 privind consecințele neprezentării 
beneficiarului la recepția produselor.

Octavian A. POPESCU

COMERȚ EXTERIOR 

COOPERARE

COMISII MIXTE INTERGUVERNAMEN- 
TALE — ATRIBUȚII

De regulă, atribuțiile comisiilor mixte 
sânt stabilite prin acord, odată cu clauza 
de înființare. în rare cazuri sarcinile co
misiei sânt prevăzute într-un acord anu
me încheiat, cum este de exemplu, Acor
dul de constituire a Comisiei mixte ro- 
mâno-peruane pentru dezvoltarea relați
ilor economice, aprobat prin H.C.M. nr, 
701 din 21 iunie 1972. Acordurile diferă 
în formularea atribuțiilor, ele fiind re
date de regulă succint. într-o încercare 
de clasificare a acestor atribuții, am pu
tea spune că comisiile mixte au, potrivit 
acordurilor de cooperare, următoarele 
categorii de atribuții:

Atribuții privind urmărirea realizării 
acordului; formulările concrete din acor
durile încheiate diferă între elle, însă 
toate privesc urmărirea realizării celor 
stabilite prin ele; astfel de formulări 
sânt de exemplu „examinarea periodică a 
realizării acestui acord" (Acordul de co
operare înitre Republica Socialistă România 
și Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord), „examinarea formei în 
care se desfășoară cooperarea" (Acordul 
de constituire a Comisiei mixte româno- 
peruane .pentru dezvoltarea relațiilor eco
nomice), „supravegherea îndeplinirii pre
vederilor acestui acord" (Acordul comer
cial și de cooperare economică și indus
trială între guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii Liberia), 
în cadrul acestei categorii de sarcini co
misia mixtă examinează toate problemele 
care se ivesc în perioada de aplicare a 
acordului. Fiind un organ cu caracter 
stabil al ambelor părți, comisia trebuie 
să examineze aceste prbbteme, să le gă
sească cele mai corespunzătoare soluții 
și să prezinte propunerile respective păr
ților semnatare ale acordului. Tot comi
siei mixte îl revine sarcina, în cadrul 
acestei categorii de atribuții, să studieze 
posibilitățile de cooperare și să favorize
ze realizarea obiectivelor; Acordul comer
cial și de cooperare industrială și teh
nică între guvernul Republicii Soci
aliste România și guvernul Austra
liei prevede printre sarcinile co
misiei mixte și pe aceea de „examinare 
a propunerilor și măsurilor pentru o 
majorare continuă și substanțială a 
schimburilor comerciale dintre cele două 
țări și pentru îndeplinirea prevederilor 
prezentului acord.
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Atribuții privind realizarea cooperării; 
în cadrul acestei categorii de atribuții 
avem în vedere sarcinile stabilite prin 
acorduri pentru comisiile tmixte, de a 
cerceta și stabili, ipe baza prevederilor — 
uneori generale — ale acordului, dome
niile de cooperare; formulările concrete 
în acorduri a acestor sarcini diferă, însă 
tind spre același scop; (găsim formulări 
de felul următor: „să exploreze posibili
tățile de majorare și diversificare a 
schimburilor comerciale și a cooperării 
industriale și tehnice între cele două 
țări în conformitate cu prevederile pre
zentului acord“, sau „examinarea evolu
ției cooperării economice, industriale și 
■tehnice între cele două țări", ori „să stu
dieze posibilitățile de cooperare în noi 
domenii"; alteori formulările se referă 
■la „efectuarea unui schimb regulat de pă
reri privind dezvoltarea, în continuare, 
a colaborării economice, industriale și 
tehnice, precum și să stabilească noi po
sibilități și teme de cooperare în anumite 
domenii, în cele două țări și pe terțe 
piețe, (Acordul între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Republi
cii Federale Germania privind colabora
rea economică, industrială și tehnică din 
13 august 1973), această sarcină regăsin- 
d-o cu aceeași formulare și în recentul 
Acord de colaborare economică, industri
ală și tehnică pe termen lung între gu
vernul Republicii Socialiste România și 
guvernul Regatului Olandei. In cadrul 
acestei categorii de atribuții avem în ve
dere sarcinile comisiilor mixte cu privire 
la elaborarea unor programe, protocoale 
și contracte în executarea acordului de 
cooperare. Astfel Acordul comercial între 
guvernul Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Ecuador se referă 
ia „examinarea facilităților de orice fel 
pe care părțile sînt în condiții de a le 
oferi reciproc, pentru activizarea încheie
rii de contracte", iar Acordul de coope
rare economică, industrială și tehnică în
cheiat ou aceeași țară și la aceeași dată, 
se referă la sarcina comisiei mixte de 
„elaborare de programe concrete pentru 
dezvoltarea cooperării economice, indus
triale și tehnice și identificarea de noi 
acțiuni de cooperare", tot astfel în Acor
dul general de cooperare economică și 
tehnică încheiat cu Republica Argentina 
se prevede ică „comisia mixtă va elabora 
programe de cooperare economică și teh
nică". Observăm că elaborarea unor pro
grame concrete revine ca o sarcină esen
țială a comisiilor mixte în majoritatea 
acordurilor de cooperare, ceea ce explică 
importanța care se acordă de parteneri 
acestor comisii pe linia executării acor
durilor. în adevăr, acordurile necuprin- 
zîind în amănunt modalitățile diferite în 
care ele pot fi executate, revine comisi
ilor mixte sardina importantă de colabo

rare a programelor concrete privind co
operarea dintre parteneri; examinarea 
posibilităților de încheiere a contractelor 
și protocoalelor este de asemenea o sar
cină a comisiei mixte; această sarcină 
este uneori suknnțeleasă din textul acor
dului; alteori acordul o prevede expres, 
cum este de exemplu, Acordul comercial 
și de cooperare industrială și tehnică în
tre guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Australiei, care prevede 
textual sarcina pentru comisia mixtă „să 
examineze căile de a facilita încheierea 
contractelor comerciale".

Alte atribuții derivind din caracterul 
comun al comisiilor mixte; în această 
categorie de atribuții includem toate ce
lelalte sarcini stabilite comisiilor mixte 
prin acordurile de cooperare; formulările 
sânt deosebite însă scopurile sînt aceleași; 
astfel găsim formulări de felul următor: 
„discutarea și propunerea de soluții pen
tru o mai bună aplicare a prezentului 
acord" (Acordul de cooperare economică, 
industrială și tehnică între guvernul Re
publicii Socialiste România și guver
nul Republicii Ecuador), „discutarea altor 
probleme rezultate din aplicarea prezen
tului acord, care ar putea fi prezentate 
de autoritățile uneia din părți" (Acor
dul pe termen lung de cooperare econo
mică și industrială între guvernul Repu
blicii Socialiste România și guvernul 
Republicii Venezuela), „discutarea altor 
probleme rezultate din aplicarea prezen
tului acord, care ar putea fi prezentate 
de una dintre părți sau de organismele 
autorizate să acționeze în contul lor" 
(Acordul) de cooperare economică, in
dustrială și tehnică între guvernul Repu
blicii Socialiste România și guvernul 
Republicii Cooperatiste Guyana); în ca
drul acestor „alte probleme" intră in
formarea de către comisia mixtă asupra 
contractelor și a altor înțelegeri înche
iate de către organele respective de co
operare: astfel, de exemplu, în acordul 
încheiat cu Suedia se prevede expres 
obligația pentru parteneri ca „pe caile 
diplomatică rât și prin comisia mixtă se 
vor informa pe cît posibil despre con
tractele și aranjamentele încheiate sepa
rat de întreprinderile, organizațiile eco
nomice și asociațiile din cele două țări 
în domeniile cuprinse în prezentul acord".

Drd. Gh. ȚIGĂERU

AGRICULTURĂ

OCUPAREA ȘI FOLOSIREA 
TEMPORARĂ

A TERENURILOR AGRICOLE

Prin art. 6 din Legea nr. 12/1968 și 
art. 3 din H.O.M. nr. 1539/1968 s-a stabi
lit că pentru ocuparea terenurilor agri
cole și folosirea lor în mod temporar în 
alte scopuri decât producția vegetală, or
ganizațiile socialiste beneficiare ău obli
gația de a plăti proprietarilor chiria, va
loarea plantațiilor viitipomicole și a pro
ducției nerecoltate potrivit tarifelor din 
anexele nr. 2 și 3 ila H.C.M. nr. 1539/1968 
și ide a vărsa la bugetul de istat diferența 
dintre chiria și taxele calculate potrivit 
pct. 1 din anexa nr. 2.

în conformitate cu art. 1 din H.C.M. 
■nr,. 11539/1968 pentru ocuparea terenurilor 
agricole și folosirea lor în mod definitiv 
în alte scopuri decât producția vegetală, 
organizațiile socialiste beneficiare au o- 
bligația de a include în valoarea de de
viz a lucrărilor de investiție sau de pro
ducție sumele prevăzute în anexa 1.

Se observă deci, că sumele datorate se 
stabilesc diferențiat după cum ocuparea 
terenurilor agricole este temporară sau 
definitivă.

Rezultă de asemenea, un fapt uneori 
ignorat de către unitățile socialiste inte
resate și anume, că isiumele sînt datorate 
de către unitățile beneficiare ale lucră
rilor iar nu de către unitatea constructoa
re executantă. Deci, greșit se formează 
asemenea pretenții împotriva unităților 
de construcții sau de îmbunătățiri funci
are executante.

Cele de mai sus nu exclud însă posi
bilitatea angajării răspunderii acestor din 
urmă unități. Este vorba de situația de 
excepție cînd unitățile menționate exe
cută lucrări neprevăzute în planul de 
execuție, cînd ocupă suprafețe mai mari 
decât cele scoase legal din circuitul agri
col, precum șl ta cazul executării lucră
rilor înainte de scoaterea legală din cir
cuitul agricol sau de termenul prevăzut 
în contract.

în asemenea cazuri, constitutive de cul
pă, unitățile de execuție răspund față de 
titularii dreptul real asupra terenrflui 
respectiv, astfel cum ,a stabilit Arbitra
jul de Stat Central, prin hotărârea nr. 
4087/119714.

I. ICZKOVITS
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COOPERAȚIE

PROBLEME PRIVIND TAXA DE 
ÎNSCRIERE ÎN COOPERAȚIA 

MEȘTEȘUGĂREASCA

Taxa de înscriere este datorată de fie
care cooperator la asocierea sa în co
operativă. Ea reprezintă 10 la sută din 
cuantumul părții sociale stabilită potri
vit statutului. Taxa de înscriere se varsă 
lia fondul de bază al cooperativei, spre 
deosebire de partea socială care se varsă 
la fondul social. Taxa de înscriere nu se 
restituie la încetarea calității de coope
rator.

S-a pus în practică problema dacă 
membrul cooperator este obligat, în toate 
situațiile, să depună taxa de înscriere, 
în raport cu unele situații cu totul deo
sebite ivite în practică, s-au stabilit ur
mătoarele cazuri în care cooperatorul 
nu este obligat să verse taxa de în
scriere :

— cînd pierderea calității de coopera
tor s-a datorat transformării cooperativei 
sau secției în unitate socialistă de stat, 
iar cooperatorul a revenit ulterior într-o 
cooperativă meșteșugărească ;

— cînd membrul cooperator a fost în
cadrat cu contract de muncă în apara
tul tehnic -administrativ al cooperativei, 
iar apoi și-a redobândit calitatea de 
membru cooperator ;

— cînd cooperatorul a trecut în sec
torul de stat fiilnd încadrat cu contract 
de muncă, în perioada golului de pro
ducție ivit în activitatea secției, iar ulte
rior a revenit în cooperativă ;

— cînd dooperatoarea, mamă a unui 
copil în vîrstă pînă la 6 ani s-a retras 
din cooperativă în scopul de a-și crește 
copilul, iar ulterior a revenit în coope
rativă, dar numai cu condiția de a nu-și 
fi retras partea socială, întrucît o astfel 
de retragere constituie o încetare a ra
portului juridic cooperatist.

în afară de situațiile arătate mal sus, 
s-a mai pus problema dacă cooperatorul 
detașat la o altă coojperativă pe timp 
limitat — în condițiile actelor normative 
interne — este obligat să depună o 
nouă taxă de înscriere. S-a decis că în 
caz de detașare, cooperatorul nu este 
Obligat să verse o nouă taxă de înscriere 
la cooperativa la Care este detașat și 
nici la cooperativa în care este membru 
și revine la încetarea detașării.

Dr. Dimitrie GHERASIM

SOLUȚII ARBITRALE

Șl JUDECĂTOREȘTI

• Potrivit Instrucțiunilor CSCAS-MF nr. 
74967 și pct. 8 din anexa 2 la HjCjM. nr. 
900/1970, notele de comandă suplimentară 
urmează același regim ca și contractul 
de antrepriză pentru lucrări de con- 
strucții-montaj încheiat de către părți. 
Astfel, valoarea notelor de comandă su
plimentară se suportă prin reducerea al
tor elemente de cheltuieli prevăzute în 
devizul obiectului pentru a nu se depăși 
valoarea aprobată a investiției. (Decizia 
PAS nr. 1857/1975).
• Potrivit Instrucțiunii Primului Arbitru 

de Stat și ale Băncii de Investiții nr. 
7/1971, date în aplicarea Legii nr. 
712/1909, H.C.M. nr. 859 4970 și H.C.M nr. 
900/1970, contractul economic dintre părți 
a fost lovit de nulitate, fiind încheiat 
pentru utilaje necesare unei investiții 
care s-a aprobat abia ulterior.

Așa fiind, numai de la această dată 
s-a vailiiditat contractul, astfel că pentru 
livrările și plățile anterioare, cu caracter 
necontractual, nu puteau fi aplicate pe
nalitățile prevăzute de H.CjM. nr. 3064970. 
(Decizia PAS nr. 1299/1975).

• FL. DINULESCU — Huși solicită 
lămuriri asupra efectelor pe care diviza
rea unei unități socialiste le produce 
asupra contractelor economice semnate 
cu obiecțiuni.

Din situația relatată rezultă că, la data 
cînd s-a dispus reorganizarea prin divi
zare, contractul economic în cauză era 
semnat. Faptul că nu se rezolvaseră încă 
obiecțiunile unității beneficiare nu are 
relevanță sub raportul momentului per
fectării contractului economic, întrucît 
acesta fiind încheiat pe bază de reparti
ție, potrivit Instrucțiunii PAS nr. 1/1974, 
se consideră perfectat pe data cînd a fost 
semnat cu obiecțiuni.

în consecință, faptul nerezolvării obi- 
ecțiuniilor precontractuaile la data cînd 
s-a produs divizarea rămâne fără rele
vanță, contractul, astfel cum a fost per
fectat prin rezolvarea obiecțiunilor de 
către organele competente, urmând a fi 
executat de unitatea căreia i-a revenit 
în urma reorganizării prin divizare.

• GH. HULPE — se interesează de 
termenul de prescripție aplicabil taxelor 

de staționare care se percep de către 
cărăuș.

Taxele de staționare îndeplinesc un 
rol dublu: acela de a sancționa unită
țile benecifiare în culpă și de a despă
gubi unitățile de transport pentru pre
judiciul cauzat prin imobilizarea nejusti
ficată a mijloacelor de transport.

îndeplinind aceste funcții caracteristi
ce penalizărilor, dreptul la acțiune al 
cărăușului privind taxele de staționare 
trebuie valorificat în termen de 6 luni, 
conform art. 4 lit. b din Decretul nr. 
1167/11968, astfel cum s-a stabilit prin De
cizia PAS nr. 2546/11967.

• R. VLADESCU — București întreabă 
dacă o comandă, executată prin mai mul
te livrări poate avea semnificația comen
zii urmată de executare conform art. 3 
din Legea nr. 71/1969.

Dispozițiile legale citate consacră, ală
turi de forma înscrisului bilateral unic 
care este contractul economic, posibilita
tea ca unitățile economice să stabilească 
raporturi contractuale prin comenzi ur
mate de executare.

Este de esența acestei forme contractu
ale executarea comenzii imediat sau în 
scurt timp de la primirea ei.

Nu este însă necesar ca livrarea să se 4 
efectueze chiar în ziua cîind s-a primit 
comanda și într-o singură tranșă, ci ea 
poaite avea loc și eșalonat în câteva zile, 
respectiv în timpul utili pentru organiza
rea expediției și obținerea mijloacelor de 
transport. (Decizia PAS nr. 1288/11975).

• L. NIȘTE — Geoagiu se interesează 
de condițiile în care expeditorii pot re
fuza vagoanele puse la dispoziție de C.F.R.

Vagoanele care se pun la dispoziția ex
peditorilor pentru încărcare trebuie să 
fie curate, să nu conțină resturi de măr
furi transportate anterior și să nu aibă 
găuri sau crăpături prin care intemperiile 
ar putea degrada mărfurile sau prin 
care s-ar putea pierde sau sustrage din 
conținut.

Expeditorul este în drept să refuze 
încărcarea vagoanelor dacă nu sânt înde
plinite condițiile de mai sus și — în ge
neral — dacă ele nu corespund pentru 
efectuarea în bune condiții a transportu
lui, spre a se evita scurgerea din conți
nut, degradarea, alterarea sau sustrage
rea mărfurilor.

Neîncărcarea vagoanelor din motivele 
arătate trebuie anunțată prin adresă a 
cărei .primire se confirmă de stația 
C.F.R. în caz de irefuz de primire a adre
sei, se face notificarea prin telegramă.

H. M.


