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PIESE DE SCHIMB

RULMENȚI

TATRA 111 și 141

— Bucșă arbore came buc. 46

— Bucșă capac distribuție buc. 1

— Arbore cotit motor buc. 1

— Cap față arbore cotit buc. 1

— Maneton spate arbore cotit buc. 1

— Maneton central arbore cotit buc. 1

— Inel siguranță arbore cotit buc. 32

— Coroană dințată volant motor 
buc. 3

— Bulon fixare volant motor pe arb. 
buc. 16

— Cilindru motor complet buc. 8 

— Chiuloasă motor buc. 2 

— Supapă admisie motor buc. 42 

— Arc supapă exterior buc. 52 

— Arc supapă interior buc. 62 

— Scaun sup. adm 4-1,00 mm buc. 49

— Siguranță supapă buc. 42

— Bulon bielă fără piuliță buc. 227

— Piston motor 0 110 mm buc. 12

— Bolț piston motor 40X93 buc. 3

— Segment motor angren 0 110 
buc. 80

— Segment motor cromat 0110 buc. 6

— Segment motor ungere 0110,5 
buc. 4

— Segment compresie 0110,5 buc. 43

— Segment motor 0 111 buc. 436

— Arbore came evacuare buc. 11

— Arbore came admisie buc. 11

— Pinion distribuție arbore cu came 
admisie buc. 6

— Pinion distrib. arb. came evac. 
buc. 3

— Tachet supapă motor buc. 115

— Capac tachet supapă buc. 14

— Ghid tachet buc. 8

— Tije culbutor buc. 27

— Bucșă culbutor buc. 5 

— Ax culbutor buc. 30

— Pinion conducător ppă ulei Z. 11 
buc. 19

Element filtru ulei cu lamele 
buc. 15

— Corp filtru ulei buc. 2

— Carcasă turbină buc. 1

— Flanșă antrenare buc. 4

— Filtru fin motorină FJICIN buc. 1

— Pompă alimentare buc. 2

— Cartuș filtrant filtru fin buc. 2

— Conductă motorină refulare buc. 4

— Conductă motorină filtru brut 
buc. 2

— Conductă motorină filtru fin buc. 1

— Idem buc. 4

— Conductă cil. 1 și 12 buc. 4

— Idem 6 și 7 buc. 1

— Pompă injecție 12 cil. buc. 1

— Suport duză simplă racordare 
buc. 3

— Tachet pompă injecție buc. 10

— Bușă reglat tachet ppă. inj. buc. 6

— Element pompă injecție buc. 32

— Disc cuplare ppă inj. buc. 8

— Regulator ppă inj. buc. 1

— Arc regulator ppă inj. buc. 77

— Idem buc. 8

— Furcă dublă regulator buc. 2



— Suport contragreutate buc. 8

— Fulie dinam ptr.turbină dr. buc. 1

— Idem stg. buc. 2

— Rotor dinam (bobină) buc. 4

— Pirghie debraiere ambreaj buc. 12

— Levier placă preș, ambreaj buc. 31

— Con sincronizare vit. 2 buc. 1

— Pinion vitez. 2 secundar buc. 6

— Pinion secundar vit. 1 buc. 1

— Idem intermediar vit. 3 buc. 1

— Idem viteze angr, perman. buc. 2

— Arbore primar cutie viteză buc. 4

— Pinion mers înapoi interni buc. 4

— Furcă comandă mers înapoi buc. 1

— Idem buc. 3

— Furcă schimb 3—1 buc. 2

— Manșon ghidare ax secundar buc. 6

— Arbore primar redactor buc. 3

— Pinion arbore primar redactor 
buc. 1

— Pinion antrenare reductor buc. 4

— Furcă cuplare tracțiune față buc. 4

— Arbore intermediar buc. 1

— Disc ambreaj buc. 2

— Disc ambreaj reductor buc. 1

— Idem buc. G

— Idem buc. 1

— Manșete buc. 1

— Grup conic slg.cu nut buc. 11

— Pinion planetar buc. 5

— Idem buc. 4

— Axă planetară față scurtă buc. D

— Butuc roată față buc. 1

— Pinion sateliți față spate centru 
buc. 50

— Casetă sateliți def-față buc. 1

— Pinion planetar dif. față 18 buc. 9

— Carter punte spate nr. 1 buc. 1 

— Casetă sateliți buc. 2

— Carcasă rulment buc. 1

— Trompă stînga punte spate 1 buc. 1

— Idem 2 buc. 1

— Butuc roată spate buc. 2

— Axă planetară spate buc. 3

— Trompă punte centr. dr. și spate 
buc. 1

— Pinion planetar dif. centr. sp. 
buc. 9

— Ax pinion sateliți dif. censp buc. 24

— Coroană planetară Z=45 buc. 2

— Arbore dir compl. cu melc buc. 1

— Pîrghie direcție inferior buc. 1

— Pastilă direcție superioară h|c. 11

— Bară direcție simplă stînga buc. 1

— Tambur frînă roată buc. 2

— Levier camă frînă mină buc. 1

— Robinet comandă frînă buc. 2

— Tub frînă spate buc. 8

— Arbore cotit compresor buc. 1

— Bielă compresor completă buc. 3

— Bucșă bielă compresor buc. 30

— Pinion compresor stg. buc. 2

— Segment raclor 60,5X4,5 mm
buc. 27

— Segment compresie A—G1X2.5 
buc. 4

— Bolț piston compresor buc. 8

— Siguranță bolț piston 14X1 buc. 8

— Tub flexibil compresor buc. 10

— Cilindru compresor buc. 6

— Garnitură chiuloasă buc. 10

— Chiuloasă compresor buc. 4

— Pompă hidraulică basculare buc. 1

— Cilindru telescopic basc buc. 1

SKODA 706 

— Bielă motor buc. 1

— Cuzineți bielă semicuz buc. 8

— Bucșă bielă buc. 6

------------------------------------------
— Pinion distribuție arbore conic 

buc. 1

— Tachet motor buc. 6

— Supapă motor admisie buc. 2

— Idem evacuare buc. 2

— Arc supapă interior buc. 1

— Chiuloasă completă buc. 1

— Filtru ulei buc. 4

— Fulie arbore cotit buc. 2

— Garnitură colector evac. buc. 6

— Bolț piston buc. 6

— Bucșă cilindru motor buc. 2

— Element pompă injecție buc. 12

— Supapă pompă benzină buc. 18

— Injector complet buc. 4

— Element filtru motorină buc. 12

-- Conductă motorină cil. nr. 1 buc. 4

— Idem nr. 2 buc. 4

— Idem nr. 3 buc. 4

— Idem nr. 4 buc. 4

— Idem nr. 5 buc. 4

— Idem nr. G buc. 4

— Ax pompă apă buc. 2

— Fulie ventilator buc. 1

— Ventilator complet buc. 1

— Radiator apă buc. 1

— Arbore comandă pompă apă buc. 2

— Disc ambreaj spate complet buc. 2

— Placă presiune ambreaj buc. 1

— Arc placă presiune ambreaj buc. 27

— Pîrghie debraiere buc. 8

— Pinion viteza 2-a intermediar 
buc. 1

— Pinion mers înapoi buc. 1

— Butuc pinion antrenare buc. 1

— Grup conic RT-RT077 km/h buc. 1

— Carcasă sateliți diferențial buc. 1

— Șaibă pinion planetar buc. 4



— Pinion sateliți buc. 6

— Ax sateliți găurit buc. 1

— Coroană reductor diferențial buc. 1

— Axă planetară buc. 3

— Bulon (pivot) fuzetă buc. 2

— Pastilă pivot fuzetă buc. 2

— Levier fuzetă stingă buc. 1

— Idem dreapta buc. 1

— Pastilă cap bară direcție buc. 14

— Geantă roată din 3 buc. buc. 1

— Bulon roată spate cu piulițe buc. 40

— Bară direcție stingă completă 
buc. 2

— Bulon sferic cap bară buc. 20

— Tub distribuitor Servo buc. 3

— Tub între distribuitor și
Servo stingă buc. 3

— Idem dreapta buc. 5

— Idem dreapta buc. 3

— Condensator antiparazit 1 MF 
buc. 3

— Braț șterg, parbriz stg. KT buc. 5

— Indicator nivel combustibil buc. 2

— Radiator calorifer parbriz buc. 1
— Mască radiator RTO buc. 1

MOSKVICI

— Piston motor -j- 0,5 buc. 4

— Siguranță bolț piston buc. 8

— Bielă motor buc. 2

— Bulon bielă cu piuliță buc. 8

— Pinion distrib. arbore cotit buc. 1

— Bucșe spate arbore cotit buc. 1

— Pastilă coadă supapă motor buc. 8

— Tachet motor buc. 8

— Șurub reglare culbutori buc. 8

— Arbore pompă ulei buc. 1

— Bucșă acționare ppă ulei buc. 1

— Garnitură carburator buc. 1

— Idem buc. 2

— Jiclor stater buc. 1

— Idem principal stingă buc. 1

— Radiator apă buc. 1

— Garnitură pompă apă buc. 1

— Carter inferior ambreaj buc. 1

— Cilindru receptor ambreaj buc. 1

— Piston cilindru receptor ambr 
buc. 1

— Bucșă ax intermediar buc. 1

— Bucșă față arbore secundar buc. 1

— Presgarnitură arbore secundar 
buc. 1

— Pîrghie acționare cut. vit. buc. 1

— Ax furcă schimb, viteze buc. 1

— Flanșă cu nuturi pinion atac buc. 1

— Pastilă pivot inferior fuzetă buc. 2

— Bucșă elastică suport pivot fuz
buc. 4

— Apărătoare praf pivot buc. 4

— Roată 413 buc. 2

— Lampă număr spate cu ornam buc. 1

WARSAWA

— Bucșe distribuitor planetar buc. 6

— Sintering axă planetară buc. 8

— Furtun ulei buc. 4

— Tub flexibil ppă benzină buc. 4

— Tub flexibil frînă buc. 6

— Tampon metalic protecție buc. 3

— Tampon cauciuc motor buc. 3

— Arc spate buc. 5

— Electromotor ștergător parbriz
buc. 2

— Termostat buc. 3

— Indicator temperatură apă buc. 3

— Lampă număr spate buc. 2

— Bendex electromotor buc. 1

— Diafragmă frînă buc. 9

— Arc față buc. 7

— Foaia 1 arc spate buc. 1

— Foaia 2. arc spate buc. 1

— Arc spate Praga buc. 1

— Tub acționare Csepel buc. 5

SR. 131

— Placă presiune ambreaj buc. 5

— Pîrghie de debraiere buc. 29

— Disc ambreaj complet buc. 80

— Pinion kilometraj buc. 58

— Capac cutie viteză buc. 24

— Flanșă buc. 47

— Arbore planetar spate buc. 17

— Pîrghie superioară fuzetă buc. 30

— Tambur roată față buc. 13

— Idem buc. 1

— Levier de direcție buc. 22

— Melc direcție buc. 9

— Lonjeron dr.+stg. buc. 11

— Consolă frînă mina stingă buc. 14

— Aripă intenn. dr. grund, buc. 10

— Idem stg. buc. 10

SR 132

— Coleetor admisie motor buc. 16

— Capac pinion distrib. motor cu alt 
buc. 10

— Șurub reglare culbutor cu piui, 
buc. 93

— Suport ax culbutor buc. 17

— Bucșe arbore cu came motor R 2 
buc. 500

— Bucșe tachet motor buc. 2600

— Deflector ulei arbore cotit buc. 58

— Rezervor benzină spate cabină 
buc. 6

— Corp pompă benzină buc. 230

— Filtru pompă benzină buc. 80

— Jiclor de sarcină buc. 536

— Arbore principal carburator buc. 30

— Con difuzor ans. buc. 94

— Jiclor principal buc. 5C0



— Duză aer frînare combustibil 
buc. 745

— Clapete soc carburator buc. 80

— Element filtru aer buc. 471

— Corp pompă ulei buc. 15

— Ax pinion ans. cu pin. condus 
buc. 11

— Pinion condus pompă ulei buc. 5G

— Corp superior pompă ulei buc. 10

— Bușon radiator apă buc. 171

— Ax pompă apă ans. buc. 33

— Rotor pompă apă buc. 110

— Carcasă pompă apă buc. 88

— Ventilator cu 4 palete buc. 43

— Arc placă presiune ambreaj 
buc. 300

— Butuc disc ambreaj buc. 60

— Capac caster ambreaj buc. 25

— Pîrghie ambreaj buc. 67

— Suport ax comandă ambreaj buc. 49

— Cilindru principal ambreaj buc. 50

— Cilindru receptor ambreaj buc. 100

— Arbore intermediar C—V buc. 3

— Pinion arb. interm. vit. III buc. 1

— Idem mers înapoi pe arb. interm. 
buc. 173

— Pinion angrenare permanență 
buc. 24

— Capac față arb. interm. buc. 107

— Pinion mers înapoi buc. 2

— Ax pinion mers înapoi buc. 10

— Inel sincron vit. II buc. 2

— Pinion arbore sec. vit. II buc. 18

— Arbore primar C.V. buc. 8

— Flanșe arbore primar buc. 8

— Capac cutie viteze buc. 24

— Ax furcă schimb, vit. I—II buc. 12

— Idem HI—IV buc. 21

— Furcă schimbător vit. II—IV 
buc. 33

— Ax furcă mers înapoi buc. 17

— Furcă mers înapoi ans. buc. 9

— Levier contator buc. 44

— Rama geamului stg. ans. buc. 182

— Idem dr. ans. buc. 182

— Rozeta minerului buc. 300

— Miner dispozitiv antrenare buc. 180

— Pinionul broaștei buc. 20

— Placă de bază dr. stg. buc. 15

— Grilă inferioară ans. buc. 32

— Radiator pentru încălzire bir. 20

— Electromotor șteg. parbr. EP. 1 
buc. 60

— Condensator auto cu colier buc. 500

— Regulator pneumatic buc. 50

— Colector electromotor ans. buc. 21

— Bobină stator dinam buc. 162

— Colector dinam buc. 280

— Ventilator asamblat buc. 71

— Indicator temperatură buc. 466

— Indicator presiune ulei buc. 708

— Indicator nivel benzină buc. 424

— Ramă far principal buc. 97

— Element optic pentru far princip, 
buc. 50

— întrerupător stop hidraulic buc. 594

— Ramă far proiector buc. 21

— Ramă far ceață buc. 39

— Oglindă far ceață buc. 375

— Lampă cabină buc. 150

— Lampă sub capotă buc. 480

— Releu pornire electromotor buc. 400

Apărătoare de soare buc. 31

SR 113—116 

— Carter cutie viteză buc. 30 

— Arbore intermediar buc. 31

— Pinion arbore interm. vit. Il-a 
buc. 36

— Pinion arbore interm. vit. IV 
buc. 610

— Pinion angrenare permanentă 
buc. 80

— Pillion mers înapoi pe arborele in
termediar buc. 114

— Capac față arbore intermed. buc. 30

— Furcă-oscilantă buc. 22

— Capac pinion mers înapoi buc. 23

— Carcasă sincron vit. II—IlI-a 
buc. 38

— Pinion arbore secundar vit. III 
buc. 6

— Butuc sincron vit. 4—5 buc. 75

— Flanșă ax secundar buc. 85

— Flanșă arbore sec. asamblat buc. 17

— Ax roată kilometraj buc. 38

— Capac angrenaj kilometraj ans. 
buc. 10

— Ax levier căutător buc. 68

— Ax furcă mers înapoi buc. 68

— Cap schimbător mers înapoi buc. 30

— Ax furcă vit. IV—V buc. 55

— Cap schimbător vit. 4—5 buc. 60

— Ax furcă schimbător vit. 1 buc. 20

— Furcă schimbător vit. 1 ans. buc. 20

— Manșon de cuplare punte față 
buc. 5

— Bucșe canelată buc. 33

— Tije de cuplare punte spate
buc. 10 4

— Arbore pentru acționarea puntei din 
față buc. 3

— Carcasă (carter dispozitiv) agrenare 
buc. 7

— Roată dințată intermediară buc. 17

— Ax pinion buc. 80

— Arbore cardanic ansamblat buc. 20

— Idem buc. 40

— Arbore cardan față complet buc. 10

— Flanșă furcă buc. 39

— Furcă canleată buc. 156



Carcasa rulmenților buc. 4

Semicarcasă dif. ans. stf. dr. buc. 51

Discul frînei stingă ans. buc. 20

Discul frînei stingă buc. 20

Carter grup diferențial spate 
buc. 18

Pastilă bară direcție longit. buc. 142

Pirghie fuzetă stingă buc. 200

Fuzetă cu bucșe stingă ans. buc. 25

Idem dreapta buc. 25

Butuc roată față buc. 28

Suport volan ans. buc. 18

Suport arc față buc. 50

Idem spate buc. 25

Suport spate arcul din față buc. 33

Suport față arc stingă buc. 6

Șasiu complet ans. buc. 3

Tampon elastic sup. suport motor 
buc. 772

Amortizor față buc. 39

Rezervor aer buc. 3

Filtru aer între compr. și rezerv, 
buc. 10

Supapă refulare buc. 36

Suport compresor buc. 50

Bloc cilindru compresor buc. 41

Siguranță piston compresor buc. 300

Piston compresor R1 buc. 470

Bolț piston compresor buc. 70

Bucșă bielă compresor buc. 90

Fulie compresor buc. 144

Corp chiuloasă intermediară buc. 30

Supapă admisie compresor buc. 58

Idem refulare buc. 140

Chiuloasă refulare buc. 123

Consolă frînă mină dreapta buc. 35

Flanșe disc frînă mină buc. 7

Combină grunduită buc. 6

Placă superioară ridicător hidr. 
buc. 6

— Cilindru II hidr. buc. 8

— Cilindru III hidr. buc. 8

— Capac superior ridicător hidr. buc. 2

— Capac cu sferă ridicător hidr. buc. 9

— Inel de etanșare II buc. 267

— Idem III buc. 161

— Garnitură III pîslă buc. 200

— Cilindru IV buc. 9

— Inel de etanșare IV buc. 582

— Distribuitor cu 4 căi buc. 124

— Casetă de siguranță și contacte
buc. 240

DIVERSE

— Piston motor Warsawa CN buc. 24

— Piston brut mare TATRA buc. 3

— Piston motor Csepel buc. 12

— Idem buc. 1

— Piston compresor Csepel buc. 1

— Piston brut Skoda 703 buc. 6

— Piston semibrut Skoda 703 buc. 2

— Bucșă bielă TATRA 111 buc. 19

— Bucșă fuzete Skoda 706 buc. 12

— Bucșă pivot fuzetă STAR buc. 11

— Șaibă Csepel buc. 24

— Cap fisă bobină inducție buc. 887

— Sticlă semnalizare colț albă buc. 509

— Dispersor alb număr buc. 856

— Idem buc. 670

— Suporți diode buc. 266

— încălzitor buc. 3

— Culisă metalică ml 268

— Ventilator cu 4 palete buc. 43

— Tije cu membrană carburator 
holey buc. 341

— Cap inferior holey buc. 3

— Supapă centrală ambreaj buc. 408

— Pinion ștergător parbriz buc. 7

— Furcă cuplare disp. basculare
buc. 54

— Coroană grup conic buc. 5

— Ax cardan spate simplu buc. 2

— Supapă dublă frînă buc. 40

— Furcă mers înapoi 2—3 N/461 
buc. 15

— Flanșă cu caneluri cuplaj elastic 
buc. 9

— Cilindru II ridicător hidraulic
buc. 8

— Arc scurt compresie buc. 90

— Bolț fixare antrenare buc. 298

— Bolț fixare antrenare buc. 298

— Seminel cil. III basc. buc. 66

— Inel de siguranță SR. 113 buc. 131

— Ramificație frînă buc. 7

— Pîlnii radiator din tablă buc. 25

— Cilindri frînă confecții bruți 
buc. 25

— Furcă de ghidare buc. 9

— Ax rolă sector direcție buc. 25

— Țeavă semiaxă planetară buc. 4

— Membrană servo mici buc. 83

— Opritor ușă buc. 15

— Pirghie curbată frînă mînă buc. 92

— Role mici cardan buc. 150

— Taler disc servo-dif. buc. 239

— Bucșă ghidare arbore secundar 
buc. 85

— Bucșă reglaj saboți frînă buc. 65

— Ax scurt direcție SR. 131 vechi 
buc. 6

— Carcasă interioară SR 131 vechi 
buc. 12

— Carcasă pinion atac buc. 1

— Supapă red buc. 10

— Pinion reductor ptr. cisternă buc. 1

— Bușon rezervor ulei buc. 2

— Consolă frînă mînă buc. 14 

— Suport rezervor benzină buc. 8 

— Castor cutie interioară buc. 2



— Siguranța SR. 113 buc. 37 

— Rolă sector direcție buc. 5

— Pininon arbore permanent vit. I-a 
buc. 1

Arbore principal SR. 113 buc. 3

— Ax echipar buc. 9 

— Semicasetă diferențial 131 buc. 2 

— Robinet radiator ulei buc. 2

— Dispersor lămpi triple — roșu — 
galben buc. 217

— Lampă OS 150/15 buc. 11

- Difuzor 100 W 6SE LA 3790 buc. 2

— Manșon cuplare reductor buc. 7 — Dispersor lampă triplă lungă 
buc. 117

— Pinion ax secundar reductor buc. 3
— Dispersor lampă triplă lungă buc. 7

— Tub electronic EZ 12 buc. 30

— Tub electronic EZ 81 buc. 40 

— Tub electronic 6 N 9 S buc. 30
— Tije comandă punte față buc. 4

— Bucșe pinion mers inapoi 131 
buc. 13

— Bușon regulator din aluminiu 
buc. 52

— Flanșă arbore secundar 131 buc. 28

— Releu UE 45790027 — 4 — 340 
buc. 35

— Bec (MN) 14 MN 6,3—0,22 buc. 22

CONTRACT ECONOMIC

PRECIZĂRI PRIVIND REFUZUL 
BENEFICIARULUI DE A ACCEPTA 

LIVRAREA PRODUSELOR 
NECORESPUNZATOARE CALITATIV

Dispozițiile art. 15 alin. 3 din Legea 
nr. 71/1969 interzic furnizorului livra
rea produselor care nu corespund pre
vederilor calitative stabilite în contrac
tele economice. Beneficiarul are obli
gația de a refuza primirea produselor 
care nu corespund calitativ cu conse
cința de a suporta, în caz contrar, pa
gubele aduse avutului obștesc.

Această dublă interdicție se cere a- 
plicată consecvent, în așa fel încît 
normele juridice să contribuie eficient 
la sancționarea livrării și acceptării de 
produse calitativ necorespunzătoare.

Mijloacele și metodele de verificare 
care se folosesc pentru stabilirea ca
lității produselor sînt cele convenite 
de părți cu respectarea dispozițiilor 
legale imperative. în lipsa unor ase
menea clauze convenționale, se aplică 
dispozițiile normative ce sînt incidente 
față de specificul produselor livrate.

Uneori criteriile legale sau cele 
convenționale fac referire la standarde 
de stat potrivit cărora verificarea cali
tativă a produselor se face prin son

daj iar nu prin examinarea lor buca
tă cu bucată.

După cum s-a reținut prin Decizia 
primului arbitru de stat nr. 794/1976, 
refuzul beneficiarului de a accepta 
primirea unui întreg lot de produse 
care s-a dovedit a fi necorespunzător 
calitativ în urma verificării făcute prin 
sondaj, conform prevederilor standar
dului, este justificat.

Faptul că furnizorul, ulterior livră
rii, a efectuat verificarea produselor 
bucată cu bucată cu care ocazie a 
constatat că parte din ele sînt cores
punzătoare din punct de vedere cali
tativ, s-a considerat a fi fără conclu- 
dență, din moment ce la verificarea 
prin sondaj, adică, verificarea care 
potrivit legii și contractului trebuia 
făcută de părți — lotul de produse s-a 
dovedit a fi necorespunzător calitativ.

în adevăr, beneficiarul fiind în 
drept a efectua verificarea prin son
daj, concluziile unei atari verificări se 
aplică întregului lot, chiar dacă prin- 
tr-o verificare ulterioară, făcută buca
tă cu bucată, unele din exemplarele 
lotului respectiv s-ar dovedi a fi totuși 
corespunzătoare. Așa cum se arată în 
decizia la care ne-am referit, „atîta 
timp cît furnizorul nu a procedat la o 
nouă livrare a produselor susținute 
ca fiind corespunzătoare calitativ, în 
cadrul anului de plan, justificat nu au 
fost ele avute în vedere în situația li
vrărilor". Cu alte cuvinte, constatarea 
calității corespunzătoare a unor exem

plare la verificarea bucată cu bucată 
nu modifică situația de fapt determi
nată de refuzul întregului lot în urma 
verificării prin sondaj conform stan
dardului. Acele exemplare pot fi fo
losite de furnizor pentru alcătuirea u- 
nui nou lot destinat îndeplinirii obli
gațiilor sale contractuale de livrare.

Uneori, refuzul beneficiarului de a 
accepta produsele livrate în executa
rea unui contract economic nu se în
temeiază pe calitatea necorespunzătoa
re a acestor produse, ci pe lipsa unor 
documente sau acte care atestă cali
tatea produselor și permit efectuarea 
verificării calității. Pentru încălcarea 
unora dintre obligațiile vizînd aceste 
documente sau acte sînt prevăzute pe
nalități specifice la art. 1 lit. f din 
H.C.M. nr. 306/1970, ceea ce determină 
concluzia că aceste abateri nu se con
fundă cu faptul livrării unor produse 
necorespunzătoare calitativ. Că este 
vorba de abateri distincte de livrarea 
unor produse necorespunzătoare cali
tativ rezultă și din considerentele De
ciziei primului arbitru de stat nr. 
632/1976.

în speță, beneficiarul, primind pro
dusele, nu le-a recepționat și a refuzat 
plata prețului pe motiv că nu i s-a 
comunicat norma internă după care 
urma să le verifice calitativ. în atare 
situație, beneficiarul a fost în drept să 
refuze plata prețului pînă la comuni-



carea actelor necesare efectuării recep
ției, dar lipsa acestor acte nu poate 
duce la concluzia că livrarea nu a fost 
efectuată. Deci, lipsa actelor necesare 
efectuării recepției nu anulează faptul 
livrării produselor, furnizorul neputînd 
fi obligat la plata penalităților prevă
zute de art. 1 lit. a din hotărîrea men
ționată pe intervalul dintre livrarea 
produselor și trimiterea normei inter
ne necesare efectuării recepției.

I. ICZKOVITS

FINANCIAR

UNELE PRECIZĂRI IN LEGĂTURĂ 
CU STABILIREA PAGUBELOR 

MATERIALE PENTRU AMBALAJE 
IN SECTORUL COMERCIAL

în cadrul activității de expertiză 
contabilă, s-a constatat că în unele 
cazuri, organele c.f.i. stabilesc valoa
rea pagubelor materiale la ambalaje 
în sectorul comercial, în cazul cînd 
acestea nu au prețuri cu amănuntul' 
stabilite legal, prin aplicarea coefici
enților prevăzuți de lista anexă la 
H.C.M. 532/1963 prevăzut la fiecare 
ramură de activitate, asupra prețuri
lor cu ridicata al întreprinderii, la 
ambalajele lipsă.

în vederea aplicării în mod unitar 
a prevederilor legale privind stabi
lirea acestor pagube materiale, con
siderăm necesar să facem unele pre
cizări.

Circulația ambalajelor pe baza sis
temului de vînzare-cumpărare în sec
torul comercial de stat și cooperatist 
este reglementată prin Ordinul nr. 
108'22 mai 1975 al ministrului apro
vizionării tehnico-materiale și con
trolului gospodăririi fondurilor fixe.

în cap IV „Circulația, recuperarea 
și refolosirea ambalajelor11 se arată 
modul de circulație al ambalajelor 
refolosibile, de la beneficiar la pro
ducătorul de mărfuri în sistemul de 
vînzare-cumpărare.

în anexele 1, 3 și 4 din instrucțiune 
sînt arătate ambalajele care intră în 
sfera circulației, indicîndu-se carac
teristicile tehnice, prețul' de factura
re și temeiul legal.

în baza Ordinului M.C.I. 4184/
10.VI.1975 sînt stabilite prețurile de

facturare ale ambalajelor care în con
formitate cu Legea nr. 19/1971 art. 
106 sînt considerate prețuri de livra
re folosite în decontările dintre uni
tăți socialiste, în cazurile cînd nu e- 
xistă preț de vînzare cu amănuntul, 

în această situație stabilirea pagu
belor materiale pentru lipsurile la 
ambalaje se face prin aplicarea co
eficientului de 1,5, adică punctul 7 
din lista coeficienților pentru stabi
lirea valorii bunurilor care nu au 
stabilite prețuri cu amănuntul, anexă 
la H.C.M. 532/1963.

Față de precizările arătate mai sus, 
pentru ambalajele lipsă constatate la 
inventarele unităților comerciale, care 
nu au prețuri cu amănuntul legal sta
bilite, determinarea pagubelor se facet 
prin aplicarea coeficientului 1,5 asu
pra prețurilor de livrare (în conformi
tate cu Ordinul M.C.I. 4184/10.VI.1975 
prețuri de facturare) indiferent de ma
teria primă din care sînt confecțio
nate (lemn, plastic, carton etc.).

GRIGORE OLANESCU

JURISDICȚII

NULITATEA OPERAȚIUNILOR 
JURIDICE EFECTUATE 

CU ÎNCĂLCAREA LEGII

în activitatea economică pe care o 
desfășoară, unitățile socialiste sînt obli
gate să respecte dispozițiile normative 
cu caracter imperativ. Această obliga
ție se referă, desigur, și la încheierea 
contractelor economice și la efectuarea 
livrărilor. în măsura în care contrac
tul a fost încheiat cu încălcarea dispo
zițiilor normative la care ne-am refe
rit, intervine sancțiunea nulității. De 
pildă, încheierea unui contract pentru 
livrări de produse, executări de lucrări 
sau prestări de servicii care nu se în
cadrează în obiectul de activitate a u- 
nității respective, potrivit principiului 
specializării capacități de folosință a 
persoanelor juridice, atrage nulitatea. 
Aceeași consecință se produce în cazul 
contractelor avînd ca obiect produse

I pentru care se emit repartiții, atunci 
cînd părțile nu au fost în posesia unor 
repartiții care să le permită încheie
rea contractului.

Contractul economic fiind nul, el nu 
poate constitui temei pentru executarea 
unor prestații de către părți. Dacă exe
cutarea a avut loc, părțile sînt îndato
rate să-și restituie reciproc ceea ce s-a 
executat. Adică, în cazul unui contract 
de furnizare, beneficiarul restituie fur
nizorului produsele livrate iar acesta 
din urmă restituie prețul, dacă l-a în
casat-

Uneori, unitățile socialiste, fără să 
încheie contracte în formă scrisă, pro
cedează la executarea, respectiv primi
rea unor prestații pe care nu erau în 
drept să le săvîrșească. Astfel, de pildă, 
o unitate cooperatistă agricolă a efec
tuat pentru un beneficiar operațiuni de 
deratizare.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 7/1971 
privind organizarea și dezvoltarea ac
tivităților industriale de prelucrare a 
produselor agricole, construcții și pres
tări de servicii în unitățile aparținînd 
consiliilor populare, cooperației agri
cole, meșteșugărești și de consum, co
operativele agricole de producție pot 
dezvolta activități de prestări de servi
cii numai în raza de activitate a aces
tora și cu autorizarea prealabilă a con
siliului popular al localității pe al că
rui teritoriu urmează să se înființeze 
aceste formații.

în speță, unitatea cooperatistă a exe
cutat operațiunile de deratizare în afa
ra teritoriului pentru care a fost auto
rizată. în acest fel unitatea a încălcat 
flagrant dispozițiile normative suscita
te, motiv pentru care, următor consta
tării nulității operațiunii juridice săvîr- 
șite, părțile trebuiau să-și restituie re
ciproc ceea ce au executat. Această o- 
bligație de restituire are ca obiect res
tituirea prestațiilor în natură. Dacă în
să, restituirea în natură nu este posibi
lă — așa cum este cazul în speță — 
restituirea trebuie făcută în echivalent 
bănesc. Adică, beneficiarul neputînd 
restitui ceea ce s-a realizat prin efec
tuarea operațiunii de deratizare ar 
avea de restituit echivalentul bănesc al 
operațiunii. întrucît beneficiarul nu a 
achitat prețul facturat pentru deratiza
re, furnizorul nu are ce restitui.

---- >



în privința modului de stabilire al 
echivalentului bănesc pe care îl are de 
restituit beneficiarul prestației, prin 
Decizia primului arbitru de stat nr. 
392/1976 s-a precizat că acest echiva
lent, „este egal cu cheltuielile efectiv 
suportate de prestatoare, fără acorda
rea beneficiului, inadmisibil în situația 
executării unei prestații nule". De re
ținut că, în astfel de situații, nu se 
procedează la plata prețului, astfel că 
pentru întîrzierea în restituirea echiva
lentului bănesc a prestației, debitorul 
nu datorează penalitățile prevăzute de 
art. 1 lit. a din H.C.M. nr. 306/1970.

în principiu, consecințele nulității 
contractului sau a actului juridic săvâr
șit cu încălcarea legii se suportă de 
către ambele părți. Această soluție este 
impusă de constatarea că toate unitățile 
socialiste, indiferent de poziția lor în 
cadrul unui raport juridic de drept eco
nomic, trebuie să cunoască dispozițiile 
normative în vigoare și să săvârșească 
acte juridice numai după ce se con
ving că nu încalcă aceste dispoziții. în 
mod excepțional, consecințele nulității 
se suportă în alt mod atunci cînd una 
dintre părți a indus-o în eroare pe cea
laltă din care cauză nu a putut cunoaș
te motivul de nulitate.

Alături de aceste consecințe determi
nate de restituirea reciprocă a presta
țiilor, se produc și altele, cum ar fi, de 
pildă, cheltuielile de transport sau cele 
de depozitare. Ele se localizează în ra
port cu culpa care se reține în sarcina 
uneia sau ambelor părți în legătură cu 
executarea prestației în condițiile date.

H. MATEI

INTREBĂRI-RÂSl’UNSURI

• B. FORTUNESCU (Moinești) în
treabă dacă pretenția unei unități so
cialiste la restituirea unor diferențe 
de preț în raport cu ceea ce unitatea 
furnizoare a încasat drept contrava
loarea produselor livrate, nu s-ar pu
tea întemeia pe instituția îmbogățirii 
fără cauză cu consecința aplicării ter
menului de prescripție de 18 luni.

Potrivit practicii arbitrale (Deci
zia PAS nr. 2591/1965), dreptul la ac
țiune al unităților beneficiare pentru 

restituirea diferențelor de preț rezul
tate din aplicarea eronată a prețurilor 
are temei contractual.

Această orientare care exclude îm
bogățirea fără cauză ca temei al pre
tențiilor amintite, se bazează, în pri
mul rînd, pe ideea unanim admisă că 
îmbogățirea fără cauză nu poate cons
titui decît un izvor subsidiar de obli
gații.

în al doilea rînd, o soluție contrară 
ar avea drept consecință inaplicabili- 
tatea acelor dispoziții legale (art. 4 
lit. c din Decretul nr. 167/1958) care 
stabilesc un termen de prescripție de 
6 luni pentru valorificarea pretenți
ilor privind restituirea diferențelor de 
preț.

• R. SZABO (Odorhei) se intere
sează în privința soluției de urmat în 
cazul achiziționării unui mijloc fix 
pentru care nu sînt întrunite condiți
ile legale de decontare în situația în 
care acel mijloc fix a fost folosit și 
deci, uzat de către unitatea benefici
ară.

Din rîndurile dvs. rezultă că realiza
rea condițiilor legale de plată s-a do
vedit a fi imposibilă și pentru viitor, 
în atare situație, se impune restituirea 
mijlocului fix unității furnizoare. Fap
tul că mijlocul fix nu se poate restitui 
în condițiile în care a fost primit (de
oarece a fost utilizat de către unitatea 
beneficiară) nu împiedică efectuarea 
restituirii în natură. Pentru uzura mij
locului fix, unitatea furnizoare urmea
ză să fie despăgubită de către unitatea 
beneficiară.

• S. PETER (Crasna) întreabă dacă 
o unitate socialistă furnizoare poate fi 
obligată să suporte consecințele defec
tării produselor furnizate în cazul 
cînd culpa acelei unități nu este în 
întregime dovedită.

Din relatările corespondentului nos
tru reiese că defecțiunile în cauză au 
apărut înlăuntrul termenului de ga
ranție. Potrivit practicii arbitrale (De
cizia PAS nr. 2251/1970), pentru defec
țiunile apărute în cadrul termenului 
de garanție culpa unității furnizoare 
este prezumată, aceasta putînd fi exo
nerată de răspundere numai dacă do
vedește că viciile reclamate provin 
dintr-o folosire necorespunzătoare sau 
din alte cauze imputabile unității be
neficiare. în consecință, problema an
gajării răspunderii unității furnizoare 

se pune în acest context, nefiind nece
sar a se dovedi culpa care este prezu
mată.

• G. STANCIULEANU (Brăila) so
licită lămuriri în privința suportării 
riscului pieirii lucrului din cauză de 
forță majoră în raporturile contractu
ale dintre unitățile socialiste.

Sediul materiei îl constituie dispozi
țiile art. 16 din Legea nr. 71/1969 care 
indică momentul în care dreptul de 
proprietate sau de administrare direc
tă, ca și riscurile, trec asupra unității 
socialiste beneficiare.

în cazul livrărilor anticipate — la 
care se referă în special scrisoarea co
respondentului nostru — problema su
portării riscului pieirii lucrului din 
cauză de forță majoră se rezolvă po
trivit cu dispozițiile normative citate 
mai sus dacă livrarea s-a făcut anti
cipat cu acordul unității socialiste be
neficiare. în lipsa unui asemenea a- 
cord, riscul rămîne asupra unității so
cialiste furnizoare pînă la ajungerea 
termenului de livrare la scadență.

• G. GIURGIU (Turda) se intere
sează de perioada în care se datorează 
penalități pentru nelivrarea produse
lor sezoniere contractate.

în cazul produselor sezoniere, pena
litățile pentru neîndeplinirea obligați
ilor contractuale se datorează numai 
pînă ia sfîrșitul sezonului. Această so
luție se impune deoarece obligațiile 
contractuale pot fi executate numai 
pînă la această dată iar nu pînă la 
finele anului de plan, cum este cazul 
de regulă.

II. M
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