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Pentru a răspunde la 
nenumăratele cereri pri
vind lucrarea CONTRAC
TELE ECONOMICE ÎN AC
TIVITATEA COMERCIALĂ 
A ÎNTREPRINDERILOR a 
fost realizat un nou tiraj, 
care se difuzează exclusiv 
prin ramburs poștal.

Cei interesați sint invi
tați să comande direct pe

FABRICA „METALURGICA" POGOANELE

Comuna Pogoanele — Județul Buzău

sir. Fabricii nr. 1,

Livrează pe bază de comandă fermă, următoarele produse:

iN ATENȚIA CITITORILOR

adresa redacției numărul
de exemplare necesare.

De asemenea. pot fi fă
cute comenzi și pentru ur
mătoarele lucrări : • Vin- 
zarea comercială interna
țională © Cooperarea e- 
conomicâ internațională * 
Raporturi de muncă, vol. I.

Prețul lucrărilor de mai 
sus este de 20 lei exempla
rul.

Adresa redacției: Bucu
rești 22. Cdea Dorobanți 
25, telefon: 12.6610.

• Rame și capace canal — toate tipurile

• Hidranți de grădină - diverse modele fi tipuri

• Guri de gaze naturale

• Produse de tinichigerie (jgheaburi, burlane, 

stopitori, sobe cizmă)

9 Manșoane de joncțiune - toate tipurile pentru 

telecomunicații

® Cuie construcții 3, 4, 5, 6 mm.

Calitatea superioară a produselor realizate și livrate 

este garantată de către producător
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ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ „CĂPENI" ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCȚII 1
Baraolt - jud. Covasna 2 METALICE - BOCȘA |

Telefon : Baraolt inter. 19 Str. Uzinei, 1 județul Caraș Severin 1

MEI ALE

PRODUSE DIN METAL

— Oțel lat arc 3 65X8 mm kg. 626

— idem 70X8 mm kg. 495

— idem 120X8 mm kg. 234

— Oțel pătrat 20X20 mm kg. 206

— Oțel lat OLC 15 50X25 mm kg. 330

— Oțel cornier bandă 45X63X4 mm
kg. 106

— Tirfoanc B 1 buc. 823

— Oțel carbon de scule W 23 0
75 mm kg. 206

— Oțel aliat de scule 0 40 mm
kg. 141

— Țeava neagră A 1 273X12 mm 
buc. 1

— Bandă aluminiu 1/5 T 0.5X50 mm
kg. 48

—- Bare aluminiu 10X100 mm kg. 127

— idem 6220 10X90 buc. 290

— idem 14X140 buc. 2246

— idem 4362 6X12 buc. 579

— Piuliță 4071 M 16X2 buc. 37

— Șurub cale 3270 16X65 buc. 5000

— Tablă aluminiu 0,5 mm kg. 236

ȚEVI CONSTRUCȚII
(Coordonator de balanță: M.I.M. —

D.G.A.D.)

— 0 21,5X5 cat. c kg. 1.812

— idem 38X4 cat. c kg. 3.490

— idem 45X4 cat. c kg. 8.080

— idem 42X4 cat. c kg. 11.898

— idem 48X6 cat. c kg. 1.000

— idem 30X4 OLT 35 stas 530 kg. 571 

— idem 57X5 cat. c kg. 1.125 

— idem 35X5 idem kg. 1.070 

— idem 38X4 OLT 35 stas 404 kg. 9.352

— idem 38X4,5 OLT 35 stas 550 
kg. 3.400

— idem 106X60X6 St. 35 stas 6086
kg. 6.147

— idem 106X60X6 OLT 55 stas
kg. 2.663

MOTOARE
UTILAJE-SCULE

D
— Filiere 2740 W 7/8 buc. 4 

— Tarozi 1112 8X1 buc. 10 

— idem 1112 M 30 buc. 21 

— Chei inelare cotite 32 mm buc.

Chei combinate 36 buc. 27

— Chei fixe drepte 41 buc. 51

— Chei fixe simple 75 buc. 2

— Dlăți late 200 buc. 20

— idem 160 buc. 15

— Dornuri 0 2 buc. 5

— Voltmetre 0-3 buc. 2

— idem 8X100 m kg. 28 

— Sîrină oțel arc RR 0 0,2 mm kg. 12
— idem 42X3,5 OLT 35 stas 404 

kg. 8.141

— idem 0-6 buc. 4 

— idem 0-600 buc. 8

— idem 0 0,3 mm kg. 4

— Șurub mecanic 920 51 10X80
buc. 634

idem 42X4 idem kg. 5.393

— idem 45X4 idem kg. 8.978 

— idem 48X4 idem kg. 2.050

— idem 600/100 buc. 3

— idem 0-400 buc. 6 

— Ampermetre 0-200/5 buc. 5

— idem 10X90 buc. 397 — idem 60X10 idem kg. 3.427
— idem 100 A buc. 3

— idem 12X120 buc. 16 idem 73X5 idem kg. 3.773
— idem 0-250 buc. 8

— idem 14X160 buc. 1487

— idem 20X180 buc. 2932

— idem 22X100 buc. 574

— idem 73X5,5 OLT 55 stas 404 
kg. 9.433

— idem 219X45 St. 2 kg. 5.502

— idem 150/5 buc. 2 

— idem 100/5 buc. 1

a
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n 0-15/1500/5 buc. 4

n 1 A buc. 1

in 85 LA 5 A buc. 4

in 10 A buc. 3

m 6 A buc. 1

m 0-40 buc. 5

nometre 0 60 0-100 A buc. 4

m 0 100 0-63 buc. 1

m 0 60 0-16 buc. 7

m 0 100 2,5 A buc. 14

in 0 100 0-100 A buc. 2

crometre exterior 175-200 buc. 1

■m pt. tablă buc. 1

!tn pt. roți dințate 0-25 buc. 1

etre de polizor 300X12X25 40 N
c. 7

em 75X5X16 25 P buc. 45

em 66X10X10 16 K buc. 25

em 350X12X25 25 0 buc. 71

cm 40X40X10 buc. 56

em 80X30X20 buc. 9

cm 20X20X6 buc. 33

em 150X20X20 buc. 4

idinele zugrav nr. 4 buc. 24

lent buc. 9

idinele gospodăresc nr. 2 buc. 27

ecuri de mină buc. 113

aibe de polizat 0 200 buc. 18

lem 0 200 buc. 27

lent 0 150 buc. 39

’răjini de acționare 0-10 buc. 4

lifuzor radioficare buc. 22

lispozitiv termorezist. W buc. 5

’anglică ferăstrău 40X0,8 ml. 50

dem 50X0,80 ml. 200

,’ompă alvailer 20 1. buc. 4

1.
MOTOARE ELECTRICE

(Coordonator de balanță: M.I.C.M. —
C.I.M.M.E.)

— M2 11 kwX750 cu 2 axe buc. 17

— M2 16 kivX750 cu 2 axe buc. 20

— M2 32 kwX750 cu 2 axe buc. 6

— AIM 10 kwX750 buc. 10

— AIM 10 kwX750 cu 2 axe buc. 2

— ASI 3 kwXIOOO buc. 1

— ASI 5,5kwX750 buc. 21

— B3 0,37 kwX1500 buc. 7

— M2 11 kwX750 buc. 2

— ASIRT 23/23 kwX750/1500 buc. 4

— AIFM 10 kwX750 buc. 10

— FA 0,55 kwX750 buc. 1

— M2 5 kwX1200 TH 60 H2 2 axe
buc. 14

CONSIKLCIil - INSTALAȚII

ELFCTRICE

— Becuri electrice 120 V 60 W 
buc. 595

— idem 220 V 40 W buc. 69

— idem 230 V 300 W buc. 1253

— idem 230 V 300 W buc. 705

— idem 230 V 500 W buc. 398

— idem 6 V 35 W buc. 280

— idem 3,5 V 0,2 A buc. 70

— Sirmă bobinaj BB 0 1,0 mm 
kg. 30

— idem 0 0,3 mm kg. 8

— idem 0 0,4 mm kg. 10

— idem 0 0,45 mm kg. 22

— idem ET 0 0,30 mm kg. 24

— idem 0 0,50 mm kg. 99

— idem 0 1,10 mm kg. 292

— idem 0 0,85 mm kg. 24

— Izolatori SS 6 KV buc. 28

— idem SBS 40074 6 KV buc. 38

— idem ITPC 40011 6 KV buc. 34

— idem ITPC 40011 6 KV buc. 15

— idem ICPC 30027 6-10 KV buc. 17

— Izolatori pt. cutii terminale buc. 15

— Izolatori de tracțiune TA 115 buc. 4

— idem TD 80 buc. 43

— Doze pătrate buc. 51

— Siguranțe lamelare 60 A buc. 300

— idem 100 A buc. 1000

— idem 200 A buc. 800

— Cleme cupru ST 414-62 25 mm 
buc. 292

— Cutii terminale 3X50-J-35 buc. 15

— idem E. 1 2X25 buc. 8

— idem SCO 300X3 buc. 12

— idem 10 KW buc. 10

— Cuple AG buc. 10

— Bobine BIA 65 buc. 32

— idem BRB 40 buc. 19

— Plăci avertizoare buc. 265

— idem buc. 50

— Siguranță lamelară 300A buc. 500

— idem 225 A buc. 250

— Armături sig. mărită 200 W buc. 98

— idem 100 W buc. 200

— Cutii terminale ICS 16-35 buc. 15

— idem ICS 50-70 buc. 22

— Capace sig. D. 4 100 A buc. 167

— Masă izolatoare neagră kg. 71

— Segmenți ferodou 70X17X203 
buc. 175
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— idem 100X17X203 buc. 88

— Disc ferodou 280X165X4 bu.c. 85

— idem 385X282X11 buc. 39— ■■ _______ _______________
— Segmenți autoflexibil 120X12 ml. 8

— Garnituri azbest grafitat 0 18 mm 
kg. 149

— idem 0 40 kg. 105

— Garnituri ventil l*/2" buc. 260

— idem 1“ buc. 70

— idem 2“ buc. 314

— Disc cuplaj cu inserții tip I Gr. 5 
buc. 17

— Sifon pisoar buc. 10

——-I % I—~
CABLURI ELECTRICE

(Coordonator de balanță: M.I.C.M. —
C.I.M.M.E.)

— FA 1X95 m 508

— FAC 1X2.5 m 1827

— idem 2X1.5 m 297

— idem 2X10 m 1195

— idem 2X16 m 20828

— idem 2X25 m 2910

— idem 3X10 ni 192

— idem 3X25 m 4680

— idem 3X35 ni 4468

— idem 3X50 m 2264

— idem 4X2,5 m 629

— FAC 4X10 m 250

— FAF 3X1,5 m 985

— FAFC 3X2,5 m 1931?
— Fyy A 2X1.5 iii 1575

— idem 2X2,5 111 22352

MATERIALE ELECTRICE.......''
(Coordonator de balanță: M.I.C.M. —

— Balast BVA 250 W buc. 456

— Cadru cu relee 4 grupe buc. 129

— Capace siguranță D III 63A 
buc. 880

— Conectori de legătură 16 mmp fir 
țod. 7545 A buc.21821

— Contactor! TCA 200A/380 V
cod. 4032/A buc. 62

— Contactori TCA 250A/220V buc. 9

— idem TCA 250A'380V cod. 4035
buc. 15

— întrerup, caps. III 409A 60990
buc. 20

— Electromagnet de frină 12 ligi
0 200 buc. 32

— întrerup. ISOL 250.V290A cod. 4130
buc. 5

— Soclu sig. LEI 25 A buc. 4112

TEXTILE -

PIELE - CAUCIUC

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE 
ȘI UZURA :

— Căciuli piele buc. 2 

— Palmare cauciucate per. 25 

— Pelerine cauciucate bac 45 

— Scurte cu slăvută buc. 25 

— Sticle ochelari per. 3' ’2

— Costum azbest buc. 2

— Antifcanc buc. 15

— Căști antifon buc. 4

— Bocanci talpă lemn per. 18

— Chiloți buc. 5

— Chiloți buc. 5

— Bocanci tip minier cu talpă piele
per. 453

— Basmale colorate buc. 15

— Pantaloni vătuiți buc. 81

— Scurte cu slăvuță buc. 10

— Pantaloni doc buc. 64

— Halate colorate buc. 6

— idem buc. 17

— Halate albe buc. 5

— Halate colorate buc. 3

— Halate albe buc. 2

— Indispensabil buc. 13

— Haine vătuite buc. 56

— Pantaloni vătuiți buc. 137

— Halate doc buc. 23

— Borax tehnic kg. 22

— Lichi’ amortizor kg. 361

PIESE DE SCHIMB

RULMENȚI

RULMENȚI :
(Coordonator dc balanță: M.I.C.M, —

C.I.R.O.A.)

- idem 3X2.5 ni 43663 — Vizori securitate buc. 28

- KNRP 30X2.5 ni 838 — Mantale cauciucate buc. 45
------A .,
■ MCG 3X35 111 535

- idem 3X504-25 m 1176

- ACyABy 3X150 m 297

• N AyFGBy 3X120+70 ni -82 - -

— Cizme pislă per, 25

Fringbic siguranță buc. 14

— Pălării minieri buc 20

— Amortizor piept bec. i '• <■ —

— 6116 buc. 13

— 1216 buc. 60

- 1218 buc. 100

- 1303 buc. 3

— 1212 buc. 30

r
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11213 buc. 150 — 22226 K buc. 30 — NU 312 buc. 121

12215 buc. 62 — 22228 K buc. 60 — NU 1052 buc. 6

122236 buc. 7 — 22230 K buc. 6 — NU 2324 buc. 2

22260 buc. 2 — 22232 K buc. 10 — NU 3040 K buc. 2

22328 buc. 4 — 22316 K buc. 2 — NN 3032 K buc. 2

22330 buc. 54 — 22328 K buc. 56 — NN 3040 K buc. 2

22336 buc. 18 — 22330 K buc. 26 — NN 3056 K buc. 2

22218 K buc. 32 — 22336 K buc. 27 — 23156 buc. 6

22221 K buc. 10 — 32322 buc. 11 — 23044 buc. 15

le-a efectuat cu fabricarea celor 1900 
tone de produse.

Evident, această pretenție nu a pu
tut fi admisă, deoarece, în speță, con
tractul nefiind perfectat, nu s-a putut 
pune problema modificării lui spre a 
se pretinde, în temeiul dispozițiilor 
legale citate, acoperirea cheltuielilor 
determinate de o cerere de modificare 
acceptată. >

în realitate, unitatea socialistă fur 
nizoare s-a aflat în culpă, deoare e a 
introdus în procesul de fabricație can 
tități de produse pentru care nu a 
avut desfacere asigurată, contravenind 
astfel dispozițiilor art. 4 alin. 3 din 
legea citată. într-adevăr, atîta vreme 
cît neînțelegerea precontractuală nu a 
fost conciliată sau rezolvată, unitatea 
socialista furnizoare nu putea const 
dera contractată cantitatea de 2000 
tone produse pe care a prevăzut-o in 
proiectul de. contract. Această conclu
zie se impune și în. lumina următoa 
relor îndrumări cuprinse în Instrui țiu 
nea primului arbitru de stat nr 1/ 
1974 : ..Cînd neînțelegerile rămase ne 
soluționate se referă la cantitaiea 
contractată, contractul se consideră 
perfectat pentru cantitatea cea mai 
mică, în raport cu care se analizează 
și executarea sau neexecutafea obli
gațiilor și respectiv răspunderea pa- 
trimoni.ală“.

Uneori este necesar .să se facă deo
sebire între acordul, intervenit cu pri
vire la nelivrarea unor ,cantități de 
produse din cele contractate și neexe- 
cutarea contractului datorat refuzului 
unității socialiste beneficiare de a 
primi produsele. Astfel, prin Decizia

■ PRECIZĂRI PRIVIND
I CODIFICAREA CONTRACTELOR
B ECONOMICE

B Modificarea contractelor economice 
Brin acordul părților contractante sau 
Brin efectul măsurilor dispuse de către 
Brganeie de planificare competente 
Brezintă unele particularități asupra 
Bărora ne vom referi in cele ce ur
mează.
B O primă constatare se impune în 
Bensnl că noțiunea de modificare a 
Bnui contract economic trebuie rapor- 
Bată la un contract încheiat. Astfel, de 
Bildă, in cazul unui contract de furni- 
Bare privind produse pentru care nu 
le emit repartiții, părfle nu s-au în- 
leles asupra cantității contractate, uni- 
latea socialistă beneficiară, exprimîn- 
Blu-și pe calea obiecțiunilor precon- 
Iracuale. acordul de a contracta' nu- 
■nai 100 din cele 5000 tone de produse 
prevăzute de către unitatea socia
listă furnizoare în proiectul' 
lie contract Fără să se procedeze la 
concilierea neînțelegerii pre ontractua- 
ie ori la rezolvarea lor de către or- 
Ktnele competente, unitatea socialistă 
[furnizoare a livrat celei benefic are 
EOOO de tone produse, determinind re- 
Ifuzul acesteia de a primi și achita 
Icontravaloarea a 1000 tone, adică ceea 
[ce a depășit cantitatea a-ceptată la 
Icontractare. t

Unitatea socialistă furnizoare a sp- 
cotit că acest refuz ar constitui o ce
rere de modificare a contractului și a 
pretins ca unitatea socialistă benefi
ciară să suporte, coi.form art. 12 din 
Legea nr. 71/1960, cheltuielile pe care

primului arbitru de stat nr. 928/1970, 
s-a reținut că pirita a cerut sistarea li
vrărilor ceea ce nu a mai permis re
clamantei să efectueze livrările, aflîn- 
du-se în fața unui refuz de preluare a 
prestației care putea să ducă la retur
narea vagoanelor ce s-ar fi expediat 
mai ales că la cererea de sistare s-a 
invocat faptul că rezervoarele sînt pli
ne. afiîndu-se încă vagoane în imposi
bilitate de a fi descărcate. Așa fiind, 
nu s-a reținut existența unui acord al 
părților cu privire la modificarea con
tractului ci „o comportare determi
nată de culpa pîrîtei care pe drept a 
putut fi sancționată cu plata penalită
ților pentru nepreluare* 1 **.

In sfirșit cu referire la efectele mo
dificării contractului prin anularea 
parțială a sarcinii de plan, este de re
ținut că o atare anulare are semnifi
cația desființării sarcinii de plan cu 
efect retroactiv, ca și cînd nu ar fi e- 
xistat niciodată. Ca urmare, părțile nu 
mai sînt obligate să execute prestația 
corespunzătoare anulării intervenite, iar 
răspunderea pentru neexecutarea obli
gațiilor contractuale încetează. Din
• onsiderentele Deciziei primului arbi
tru de stat nr. 1016/1976 rezultă că 
răspunderea încetează și pentru perioa
da: anterioară datei cînd s-a dispus a- 
nularea sarcinii de plan. în speță, deși 
anularea a intervenit la 22 aprilie 
1975, datorită efectelor retroactive ale 
acestei măsuri, s-a considerat că răs
punderea pîrîtei furnizoare încetează 
și în privința obligațiilor neexecutate 
din trimestrul 1/1975, întrucît anula
rea a privit și această perioadă.

I. ICZKOVITS
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COMERȚ EXTERIOR

PRECIZĂRI privind 
CONSECINȚELE NEPRIMIRII 
PRODUSELOR DIN IMPORT

Neprimirea produselor din import 
ocazionează consecințe economice ne
gative în cadru] raporturilor contrac
tuale interne. Asemenea consecințe 
determină deseori angajarea unor liti
gii prin rezolvarea cărora organele ar
bitrate contribuie la clarificarea ra
porturilor dintre părți și la justa ca
lificare juridică a împrejurărilor lega
te de faptul neprimirii produselor din 
import.

Dacă aceste împrejurări nu sint din
tre acelea care, potrivit Instrucțiunii 
primului arbitru de stat nr. 30974. 
produc efecte exoneratoare de răspun
dere pe planul raporturilor contractu
ale interne, se pune problema angajă
rii răspunderii furnizorului extern ca
re nu a livrat produsele la termenul 
stabilit prin contract.

în prezența unui contract extern 
care permite obținerea penalităților 
sau daunelor de la partenerul străin 
— ceea ce constituie regula — părțile 
din contractul intern și, în special, 
unitatea cu atribuții de comerț exte
rior, trebuie să aibă o comportare ac
tivă, diligentă. Deci, această, unitate 
trebuie să aibă inițiativa valorificării 
drepturilor rezultînd din neexecuiarea 
întocmai a contractului extern, ca, in 
acest fel, să se realizeze nu numai in
teresul unității beneficiare, dar și ai 
economiei naționale. Acest interes cere 
ca încălcarea contractului extern să 
nu rămînă nesancționată, iar partea 
română să obțină executarea prin 
echivalent bănesc a acelui contract.

Pe această linie, recent, prin Deci
zia primului arbitru de stat nr. 1340/ 
1976, s-au adus precizări importante 
care ilustrează, totodată, preocuparea 
constantă a organelor arbitrate de a 
imprima, prin soluțiile pe care te 
pronunță, o atitudine activă unităților 
cu atribuții de comerț exterior.

în acest sens, decizia cuprinde con
statarea că pentru a se acționa furni
zorul extern în legătură cu daunele 
datorate pentru nelivrarea produseior 
contractate, nu era necesar ca, în spe
ță, unitatea cu atribuții de comerț ex

terior să primească un mandat expres 
din partea unității beneficiare. Aceas
tă constatare — cu urmări patrimoni
ale asupra răspunderii unității cu atri
buții de comerț exterior — corespunde 
și cu sarcinile care, potrivit legii, re
vin acestor unități.

Un alt aspect asupra căruia s-a 
statuat prin decizia sus-menționată 
privește posibilitatea de a se obține 
de la unitatea cu atribuții de comerț 
exterior daunele aferente neprimirii 
produselor din import în cazul cînd 
aceste daune nu au fost realizate la 
extern Dacă unitatea amintită a dat 
dovadă de pasivitate și nu a între
prins demersurile care, potrivit con
tractului extern, se impuneau pentru 
abținerea daunelor de la partenerul 
străin, este logic și firesc ca respecti
vele daune să fie achitate unității be
neficiare de către unitatea cu atribu
ții de comerț exterior fără ca efectu
area acestei plăți să fie condiționată 
de încasarea daunelor la extern.

Corespunzător acestei practici, ter
menul de prescripție ai acțiunii unită
ții beneficiare — în cazul raporturilor 
de comision — începe să curgă nu de 
la expirarea datei cînd podusele tre
buiau primite din import, ci de la data 
cînd se constată că unitatea cu atri
buții de comerț exterior comisionară 
nu și-a îndeplinit obligațiile privind 
valorificarea pretențiilor corespunză
toare față de furnizorul străin. Desi
gur, această constatare nu poate fi fă
cută oricînd, ci se impune a fi efectu
ată la finele perioadei în care potri
vit contractului intern și celui extern, 
pretențiile față de furnizorul extern 
trebuiau valorificate.

Dintre împrejurările care, potrivit 
instrucțiunilor citate, apără de răspun
dere pe planul raporturilor contractu
ale interne, face parte și forța majoră 
ivită la furnizorul extern

în aprecierea împrejurărilor invoca
te în acest sens, organele arbitrate dis
ting împrejurările care, potrivit con
tractului extern și reglementărilor in
ternaționale, întrunesc elementele 
constitutive ale cazului de forță ma
joră de ceie care nu prezintă aceste 
elemente. Astfel, .Arbitrajul de Stat 
interjudețean Brașov, prin hotărîrea 
nr. 2018/1975, a stabilit că falimentul 
furnizorului extern nu constituie o 
împrejurare de forță majoră.

H MATEI

| CU PRIVIRE LA COTA VALORIC1 
DE DECONTARE A AMBALAJEI» 

CARE CIRCULĂ ÎN SISTEM 
DE RESTITUIRE

Odată cu apariția Instrucțiunile*  
privind producția, consumul, recupe 
rarea, gospodărirea și refolosirea am
balajelor, paletelor și containerelor, 
aprobate prin Ordinul ministrului a- 
provizionării tehnico—materiale si 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe nr. 108/1975 (B. Of. nr. 67 din 
26 iunie 1975) s-au ivit puncte de 
vedere diferite cu privire la aplicarea 
cotelor de uzură al ambalajele care 
circulă în sistem de restituire.

Vechile instrucțiuni în materie (nr. 
165030/1970) — care și-au încetat va
labilitatea la data de 30 iunie 1975 — 
prevedeau, pentru ambalajele care 
circulă în regimul de restituire, o 
cotă minimă de restituire și o cotă 
valorică de decontare, separat pe na
tura ambalajului. Instrucțiunile a- 
probate prin Ordinul nr. 108/1975 
prevăd numai cota minimă de res
tituire, tabelul din anexă apărînd fără 
coloana cotei valorice de decontare. 
De aici concluzia că în împrejurarea 
restituirii ambalajelor care ne factu
rează separat nu se mai aplică cota 
valorică de decontare (deci nu se 
mai ține seama de cota de uzură) am
balajele recuperate facturîndu-se în 
cazul restituirii, la prețul integral.

Considerăm greșită o astfel de con
cluzie. Că aplicarea cotei valorice de 
decontare ființează și sub reglemen
tarea instrucțiunilor aprobate prin 
Ordinul 108/1975, rezultă din faptul 
că înseși aceste instrucțiuni vorbesc 
de cota respectivă. într-adevăr. in 
art. 39, se prevede că la restituire, 
ambalajele provenite de la mărfu
rile al căror preț este stabilit în 
condiția „exclusiv ambalajul" se fac
turează la cotele valorice de decon
tare existente (sublinierea ns), calcu
late la prețul legal. Cotele valorice 
de decontare, prețul și baza lui legală 
vor fi prevăzute în contractele de li
vrare. Față de diversitatea din ce în 
mai complexă In care se prezintă as
tăzi ambalajele, legiuitorul a înțeles 
să oblige părțile ca să prevadă în 
contracte cotele valorice de decontare, 
așa cum sînt obligate să prevadă
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ețu] și baza lui legală. Este lim- 
de, în opinia noastră că s-a
snținut cota de uzură a ambalaje- 
•, ca o realitate economică obiec
tă, degradarea punîndu-și pecetea 

ambalajele care circulă. Despre 
ta valorică de decontare se vorbește 
în art. 41, potrivit căruia beneficia- 

1 poate conveni cu furnizorul ca 
ibalajele refuzate ca necorespunză- 
are calitativ să fie recondiționate 
contul și pe cheltuiala furnizorului 

, în acest caz, îi va reține 20% 
n cota valorică de decontare. Așa- 
ir. nu poate fi vorba de desființarea 
estei cote, dedusă din faptul că în 
belul anexă la Instrucțiuni nu mai 
>are coloana privind această cotă. 
Ce se întîmplă însă cînd contrac- 
,1 de livrare nu cuprinde în Clau
de lui cota valorică de decontare e- 
istentă. așa cum prevede legea. Con- 
derăm că. în această împrejurare 
are nu se întîlnește rar. se vă re- 
arge Ia cotele valorice de decontare 
tabilite pentru ambalajele care cir- 
ulă în sistem de restituire, în in- 
trucțiunile nr 165030/1972, care, sub 
cest aspect, nu trebuie privite ca 
brogate. Instrucțiunile aprobate prin 
)rdinul nr. 108/1975 vorbesc de „co- 
ele valorice de decontare existente”, 
Ti, la data apariției acestor instruc- 
iuni erau existente cotele valorice de 
lecontare stabilite de instrucțiunile 
ir. 165030/1972.

Pe cale de consecință, socotim gre
ață facturarea la prețul integral a 
imbalajelor al căror preț nu este 
:uprins în prețul de cost al produ
sului și se restituie.

Cit privește ambalajele al căror 
>reț este inclus în cel al mărfurilor.
initățile consumatoare vor primi de 

furnizor o cotă de 30% dinla valoa
rea ambalajelor. In vederea stabilirii 
cotei corespunzătoare procentului de 
30% se vor prevedea în factură felul 
și cantitatea ambalajelor, precum și 
prețul pro forma al ambalajelor pe 
unitate, astfel cum rezultă din ana
liza prețului produsului în care a fost 
inclus ambalajul De data aceasta 
cota de uzură precum și modalitatea 
de stabilire a ei sînt specificate con
cret, printr-un procent de aplicare 
generală, la toate ambalajele al căror 
preț este inclus în prețul de cost al 
mărfurilor.

VASILE ATANASIU

PRACTICĂ ARBITRALÂ

DECONTAREA PREȚULUI LA LI
VRĂRILE IN TRANZIT ACHITAT

în loc să procedeze îa încasarea 
prețului produselor livrate de la ve
riga intermediară, unitatea furnizoa
re l-a încasat de la unitatea efectiv 
beneficiară.

împrejurarea că unitatea pirită avea 
calitatea de furnizor efectiv al pro
duselor nu o îndreptățea să încaseze 
prețul de la reclamantă (unitatea efec
tiv beneficiară) care, de altfel a și 
fost obligată în cadrul unui alt litigiu 
la plata prețului și a penalităților a- 
ferente. Contractarea fiind făcută cu 
clauza tranzitului achitat, unitatea 
furnizoare era în drept să încaseze 
prețul numai de la veriga intermedi
ară (Decizia PAS nr. 1080/1976).

PRESCRIEREA ACȚIUNII DERIV1ND 
DIN SISTAREA EXECUTĂRII 

LUCRĂRILOR

La cererea piritei, reclamanta a sis
tat, în anul 1970, executarea lucrărilor 
poligrafice contractate.

Acțiunea avînd ca obiect cheltuieli
le efectuate pînă în momentul sistării 
a fost introdusă abia în cursul anului 
1975.

Pretențiile în cauză se prescriu în 
18 luni potrivit art. 3 din Decretul nr. 
167/1958 Acest termen de prescripție 
începe să curgă, potrivit art. 7 din 
aceiași decret de la data cînd s-a năs
cut dreptul la acțiune, adică de la 
data cînd s-a convenit asupra sistării 
executării lucrărilor.

în consecință, acțiunea a fost res
pinsă ca prescrisă (Arbitrajul de Stat 
Central, hotărîrea nr. 3285/1975).

1NTREBÂRI-RÂSPUNSURI

• G. GALLIERU (Slobozia) solicită 
lămuriri în privința răspunderii care 
revine cărăușului feroviar în cazul de
precierii mărfurilor datorită întîrzierii 
în executarea contractului de tran
sport.

Potrivit art. 78 pct. 1 din Regula
mentul de transport, în cazul cînd se 
depășește termenul de eliberare, caîea 
ferată este obligată să plătească des
păgubiri între 1/10 și 5/10 din prețul 
transportului însă la pct. 3 alin, final 
se prevede că în caz de avarie des
păgubirea pentru depășirea termenului 
de eliberare se cumulează, dacă este 
cazul, cu despăgubirile prevăzute la 
art. 77 din regulament. Deci, în ca
zul relatat de dv., răspunderea cărău
șului nu este limitată la plata unui 
coeficient din taxele de transport a- 
ferente expediției respective, destina
tarul fiind în drept să obțină despă
gubiri în raport cu valoarea reală a 
deprecierii produselor.

• B. TOMOZEI (București) relatea
ză împrejurările în care o unitate so
cialistă furnizoare a introdus acțiune 
întrucît unitatea C.A.P. beneficiară nu 
i-a achitat prețul produselor și întrea
bă dacă, în raport cu aceste împreju
rări, se justifică soluția prin care nu 
i s-au acordat cheltuielile de arbitrare.

Potrivit art. 140 din Legea nr. 9/ 
1972, livrările de mărfuri, prestările de 
servicii și executările de lucrări pen
tru sectorul agricol cooperatist se pot 
face numai după ce unitățile în cauză 
s-au asigurat de posibilitățile de plată 
ale beneficiarilor, prin adeverințele de 
disponibil în cont, cu excepția pres
tațiilor enumerate limitativ la pct. 
119 din Normele metodologice BAIA 
nr. 1/1972 printre care nu figurează 
și cele în cauză.

Din relatările corespondentului nos
tru rezultă că menționata unitate so
cialistă furnizoare nu a respectat a- 
ceste dispoziții legale, întrucît nu s-a 
asigurat, în modul arătat, de posibi
litățile de plată ale unității C.A.P., 
beneficiare. Livrările efectuate în ase
menea condiții sînt operații nule, cu 
consecința restituirii prestațiilor în 
natură sau prin echivalent, conform
Circularei primului arbitru de stat nr. 
1/1969 și, implicit, cu riscul de a nu 
obține la timp prețul produselor li
vrate. Litigiul fiind ocazionat de culpa 
unității socialiste furnizoare, acesta 
bine a fost obligată să suporte chel
tuielile de arbitrare.

H. DL
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MAȘINI DE PRECIZIE PENTRU ACTIVITATE DE PRECIZIE — 
PRODUSE ALE INDUSTRIEI CEHOSLOVACE DE MECANICĂ 

DE PRECIZIE — LIVREAZĂ K O V O

întreprinderea pentru comerțul exterior KOVO se ocu
pă in activitatea ei comercială cu exportul ți importul de 
produse ale industriei mecanice de precizie din sectoa
rele următoare :

— tehnica de calcul, de birou, de laborator și atomică;
— mașini pentru industria poligrafică, tehnica de mă

sură și de pompat carburanți lichizi ;
— aparate de măsură electrice și electronice, utilaje 

de reglaj ;
— piese pentru industria electronică, surse de lumină |
— instalații pentru telecomunicații.

Satisfacția beneficiarilor constituie cea niai mare apre
ciere pentru colectivul I.C.E. KOVO cit și un imbold pen
tru a propaga cit mai bine si în sfertul de secol următor, 
mărcile MADE IN CZECHOSLOVAKIA si KOVO EXFORT 
IMPORT.
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