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METALE

PRODUSE DIN METAL

A.— PROFILE UȘOARE ȘI MIJLOCII

I. — Oțel patrat

— 12X12 OL 60-1K kg. 600

— 16X16 OLC 15 kg. 1000

— 40X40 25 MOC 11 kg. 4500

II. — Oțel rotund

— 0 38—13 CN 30 kg. 4700

III. — Lat

— 50X3,5 OLC 55 X kg. 4860

— 60X8 OL 37-3 K kg. 10 000

— 65X3 OLC 55 X kg. 3509

— 70X8 Arc 3 kg. 920

— 80X30 OL 37-2n kg. 1049

— 90X16 OL 50 kg. 12000

— 90X40 OL 37-2n kg. 364

— 110X50 OL 37-ln kg. 7569

— 140X16 OL 37 In kg. 600

— 140X20 OLC 45 kg. 620

— 140X50 OLC 60 kg. 597

— 150X20 OLC 45 kg. 442

*- 120X50 OL87-3K kg. 45000

B. — PROFILE GRELE

I. — Oțel rotund

0 90 Arc 1 kg. 2723

II. — Oțel patrat

— 90X90 — 18 MC 10 kg. 1000

— 100X100 — Arc 3 kg. 2180

— 350X350—36 MOCN 10 kg. 2500

OȚEL INOXIDABIL ȘI ALIAT

Rotund

— 0 25 W. 5622 kg. 572

— idem W. 7733 kg. 418

— 0 42 W. 5622 kg. 770

— 0 20 W. 4841 kg. 10 000

Patrat

— 200X200 W. 7362 kg. 500

— 250X250 W. 7362 kg. 493

Lat

— 25X5 W. 4541 kg. 12

— 25X20 H. 23. N. 18 kg. 44

— 30X4 W. 4845 kg. 219

— 30X6 W. 4845 kg. 1008

— 30X10 H. 18. N. 10. T. kg. 150

— 50X5 W. 4841 kg. 616

— 50X5 W. 4841 kg. 685

— 50X8 W. 4841 kg. 99

— 50X10 W. 4016 kg. 216

— 50X< W, 4828 kg. 830
mi...... . ................... -....... „i.

— 50X14 W. 4841 kg. 200

— idem W. 4510 kg. 99

— 50X16 W. 4541 kg. 428

— 50X20 W. 4541 kg. 149

— 60X14 W. 4510 kg. 191

— 60X14 W. 4841 kg. 212

— 60X30 W. 7335 kg. 447

— 70X50 W. 4841 kg. 870

— 70X6 W. 4571 kg. 172

— 70X8 W. 4571 kg. 500

— 60X18 W. 4571 kg. 62

— 60X40 W. 4541 kg. 70

— 70X10 W. 4541 kg. 934

— 70X14 W. 4541 kg. 212

— 70X16 W. 4541 kg. 178

— 70X30 W. 7335 kg. 786

— 80X12 W. 4828 kg. 490

— 80X12 W. 4841 kg. 303

— 80X40 W. 4762 kg. 677

— 110X40 W. 4762 kg. 404

— 120X10 W. 4848 kg. 1187

— 100X20 W. 4841 kg. 1120

TABLA ALIATA

— 3X1000X2000 W. 7015 kg. 6386

— 6X1000X2000 VV. 7225 kg. 181



— idem W. 7362 kg. 1126

— 10X1000X2000 W. 5028 kg. 162

— 10X1000X2000 VV. 5415 kg. 636

— idem W. 5122 kg. 3000

— idem 7225 kg. 320

— idem VV. 5053 kg. 1319

— idem VV. 7131 kg. 1793

— idem BR. 32. S. kg. 500

— idem TT. Si. 35 kg. 320

— idem VV. 7362 kg. 945

— 12X1000X2000 VV. 5415 kg. 384

— idem VV. 7362 kg. 363

— idem W. 7335 kg. 132

— idem TT. St. 35 kg. 600

— 13X1000X2000 VV. 7131 kg. 1250

— 14X1000X2000 W. 7131 kg. 1020

— idem VV. 7335 kg. 887

— idem VV. 7362 kg. 500

— 15X1000X2000 VV. 5028
kg. 1702

— idem W. 7225 kg. 1920

— idem W. 5053 kg. 742

— idem VV. 5223 kg. 214

— 16X1000X2000 VV. 7335 kg. 511

— 20X1000X2000 VV. 5053 kg. 6225

— idem W. 7225 kg. 640

— 22X1000X2000 W. 7335 kg. 198

— 24X1000X2000 VV. 7335 kg. 200

— 25X1000X2000 VV. 5415 kg. 400

— idem VV. 7335 kg. 826

— 35X1000X2000 VV. 7225 kg. 572

— 40X1000X2000 W. 7335 kg. 1436

— 34X1000X2000 VV. 7362 kg. 1249

ȚEVI CONSTRUCȚII

— 0 15X3 OLT 35 kg. 800

— 17X3,5 OLT 35 kg. 420

— 26,9X3,60 OLT 35 kg. 1000

— 27X3,5 OLT 35 kg. 1000

— 28X3 OLT 35 kg. 16700

— 28X3,5 OLT 35 kg. 3000

— 28X3,5 OLT 45 kg. 2000

— 35X8 OLT 35 kg. 1000

— 44,5X2,9 OLT 35 kg. 1500

— 70X3,5 OLT 35 kg. 25000

BARE TRASE

Rotund (carbon)

— 0 9 OL 60. 1K kg. 200

— 14 OLC 45 kg. 1927

— 42 OLC 55 kg. 1700

— 60 OLC 25 kg. 700

— 63 OLC 45 kg. 480

(aliat)

— 0 11,3-21 MOMC 12 kg. 475

— 8,2 MOMC 12 kg. 635

— 13 15 CO8 kg. 2500

— 13 VV. 7015 kg. 4177

Hexagonală (carbon)

— 32 OL 42,1 kg. 393

Hexagonal (aliat)

— 41 — 33. MOC. 11 kg. 1063

— 50 — 33. MOC. 11 kg. 486

BANDA LAMINATA LA RECF.

— 20X1,5—OLC 15 kg. 2000

— 40X1 AL/2 TMT kg. 1500

— 45X0,8 AL/2 TMT kg. 184

— 110X1.8 — OLC 15 kg. 25000

LAMINATE DE ALUMINIU

— Tv. 0 32X5 Al. 99,5 1/2T kg. 46

— 0 50X3 Al. 99,5 1/2T kg. 55

— 0 75X4 Durai kg. 300

LAMINATE DE BRONZ

0 20 ATMT kg. 54

LAMINATE DE CUPRU

— 0 14 Cu. 9 1/2T kg. 83

— 0 16 Cu. 9 1/2T kg. 60

— 0 20 Cu. 9 1/2T kg. 50

— 0 30 Cu. 9 1/2T kg. 100

— 0 45 Cu. 9 1/2T kg. 250

— Th. 1 mm. 1/2T kg. 200

— 8 mm 1/2T kg. 300

— 60 mm Cu. Zn. kg. 400

— Lat 40X20 Cu 9 1/2T kg. 17

— 50X10 Cu 9 1/2T kg. 250

— 60X5 Cu 5 1/2T kg. 562

— Tv. 0 14X2 Cu. 9 1/2T kg. 95

— 0 15X1 Cu. 9 1/2T kg. 100

— 0 15X1,5 Cu. 9 1/2T kg. 100

— 0 25X2,5 Cu. 5 1/2T kg. 1600

— 0 34X2 Cu 9 1/2T kg. 24

— 0 35X3 Cu 9 1/2T kg. 108

— 0 45X4 Cu 9 1/2T kg. 100

— 0 48X4 Cu 9 1/2T kg. 750

LAMINATE DE ALAMA

— Tb. 5 mm. AM 63 1/2T kg. 600

— 12 mm AM 63 1/2T kg. 400

— Bare hex. 12 AM 58 1/2T kg. 90

— Bare late 12X3 58 1/2T kg. 83

— 40X10 1/2T kg. 300

— 50X20 1/2T kg. 300

— Tv. 0 10X1 Am63 1/2T kg. 40

— 10X1,5 1/2T kg. 100

— 18X1 1/2T kg. 100

— 19X1,5 1/2T kg. 500

— 25X1 1/2T kg. 116

— 60X3 1/2T kg. 85

SlRMA DE CUPRU

— 0 3 Cu 9 1/2T kg. 55



— 0 5 Cu 9 1/2T kg. 170

— 0 8 Cu 9 1/2T kg. 170

SlRMA SUDURA

— 0 3,25 Arcos 317 kg. 200

ELECTROZI SUDURA

— 0 2 Bohler Fox BAS 2 A kg. 300

— 0 2,5 Bohler Fox BAS 2 A kg. 400

— 0 4 Arcors Cromend 15/53 kg. 800

— 0 5 Arcors Cromend 15/53 kg. 500

ȚEVI INOXIDABILE

— 76,1X2 W. 4306 kg. 19200

— 168.3X12,5 W. 7386 — 6 kg. 8257

— 168.3X13 ASTM-200-6 kg. 2522

— 168,3X14,3 ASTM-200-6 kg. 1570

— 406,4X12,4 ZT. 32-10 kg. 30

COTURI INOXIDABILE

— 90= (76,1X2,5) St. 35 buc. 162

— 65° (76,1X2,5) W. 4306 buc. 26

— 180= (114X8,5) buc. 18

MOTOARE

UTILAJE-SCULE

MOTOARE ELECTRICE

— ASI B5 0,55x3000 2/3 buc. 2

— B3 0,37X1500 2/3 buc. 6

— B3 0,37X1000 2/3 buc. 9

— B5 0,75X3000 2/3 buc. 13

— B3 0,75X1500 2/3 buc. 12

— B5 0,37X1000 2/3 buc. 6

— B5 1,1X3000 2/3 buc. 5

— B3 1,1X1500 500 V buc. 1

— B3 3X1500 2/3 buc. 3

-r B3 0,75X1000 2/3 buc. 3

— B3 1,5X1000 2/3 buc. 22

— B3 0.55X750 2/3 buc. 5

— B3 3X750 2/3 buc. 3

— B5 4X1500 2/3 buc. 7

— B5 2.2X1000 2/3 buc. 17

— B5 2.2X1500 2/3 buc. 5

— B5 2,2X750 2/3 buc. 9

— ASIT 0,45/0,8X750/1500 FA buc. 3

— ASI B5 3X750 2/3 buc. 4

— ASIT B3 2,2X3000 2/3 buc. 1

— B3 1,5X1500 2/3 buc. 16

— B3 4X1500 2/3 buc. 36

— B3 1,1X1000 buc. 28

— B3 0,37X750 buc. 2

— B5 0,75X750 buc. 2

— B5 1,5X750 2/3 buc. 1

— B3 11X3000 3/6 buc. 44

— B3 7,5X1000 3/6 buc. 3

— B5 15X1000 3/6 buc. 2

— B3 5,5X750 3/6 buc. 2

— B5 18,5X1000 3/6 buc. 1

— B5 4X750 2/3 buc. 8

— ASIT 0,75/1,3X750/1500 2/3 buc. 5

— B3 15X300 3/6 buc. 25

— B5 11X1000 3/6 buc. 1

— B3 15X1000 3/6 buc. 5

— B3 18,5X1000 3/6 buc. 3

— ASIT 12/18X750X1000 3/6 buc. 2

— B5 22X1500 3/6 buc. 1

— B3 30X1000 3/6 buc. 2

— B5 7.5X750 3/6 buc. 12

— ASIT 10/14X750/1500 3/6 buc. 4

— B3 37X1500 3/6 buc. 2

— AO2 40X1000 2/3 buc. 10

— AO2 55X1500 2/3 buc. 7

— B3 22X750 3/6 buc. 6

— ASIT AE 7,5X3000 380V. buc. 2

— AE 22X1500 380 V. buc. 1

— AE 4X1500 380 V. buc. 6

— CC 1,7X1500 380 V. buc. 11

— ASFM 5X1500 380 V. buc. 3

— CC 2,5X1500 110 V.e. buc. 18

— B3 45X1500 2/3 buc. 17

— AE 1,5X1500 2/3 buc. 1

— ASI 4X1500 2/3 buc. 20

— AE 2,2X1000 380 V. buc. 2

— AE 5,5X1500 FA buc. 1

— M2 16X600 380 V. buc. 1

— M3 32X750 380 V. buc. 1

— CC 1,7X1500 220 V'.C.C. buc. 11

— MIB2 200X1000 6 Kv. buc. 8

VENTILATOARE

— V. PRP. 0 = 4000 H 55 buc. 4

— V2-710 Q 6300 H = 345 Pc. 3 
buc. 1

— VI — 710 Q = 1700 H 630 Dc3 
buc. 1

— V. 407 E/l G Q = 1000 H 166 
Pc 12 buc. 1

— V. 414 G/l Q = 16000 H 80 Pc 12 
buc. 1

— V.425 E/l Q=400 H=38 Dc 3 
buc. 5

— idem Dc5 buc. 5

— V. 426/1 Q = 400 II = 117 Dc 1 
buc. 1

— idem Dc3 buc. 1

— idem Dc 14 buc. 7

— B. 427/1 G Q =3150 II = 138 PC 14 
buc. 1

— V. 427/1 Q 6300 H = 138 Dc 5 
buc. 2

— V. 427/1 Q = 5000 H 83 Dc 3 
buc. 1

— V. 427 G/3 Q = 4000 74 Pc 3
buc. 1

— V. 427/5 Q 5000 H = 94 Dc 7 
buc. 3

idem Dc 14 buc. 1



— V. 432/1 Q=560 H=600 Pc 3 
buc. 1

— idem Pc 10 buc. 2

— idem Dc 14 buc. 1

— V. 432/2 Q “500 H=540 Dc 1 
buc. 1

— idem Dc 12 buc. 5

— V. 432/2 Q=588 H=600 Dc 3 
buc. 1

— idem Dc 12 buc. 7

— V. 432. G Q=600 H=545 Pc 10 
buc. 1

— V. 432/2 Q=650 H=650 Dc 10 
buc. 2

— V. 432/2 Q=650 H=538 Dc 1 
buc. 1

— idem Dc 10 buc. 1

— V. 432/2 Q=730 H=522 Pc 3 
buc. 1

— V. 432 Q=900 H=480 Dc 14 
buc. 1

— V. 432 Q=400 H=420 Dc 12 
buc. 1

— V. 432/3 Q = 750 H = 400 Dc 12 
buc. 2

— V. 432/5 Q = 630 H = 600 Dc3 
buc. 6

— V. 432/G Q = 630 H = 540 Pc 8 
buc. 3

— idem Pc 12 buc. 2

— V. 433 Q = 1250 H = 600 Dc 12 
buc. 3

— V. 433/2 Q 1600 H=540 Dc 1 
buc. 2

— V. 446 GQ=28000 H=140 Pc 12 
buc. 1

— V. 454/1 Q=2250 H=950 Dc 3 
buc. 1

— V. 454/1 Q=2800 H=920 Dc 3 
buc. 2

— V. 454/4 Q=2500 H=500 Dc 3 
buc. 1

— V.472/2 Q 1000 H=360 Dc 14 
buc. 4

— V. 473/1 Q-2000 H=235 Dc 12 
buc. >

— V. 474 G/4 Q = 7100 H 104 
buc. 1

— V. 483 R/3 Q = 5600 H 326 Dc 3 
buc. 5

— V. 491/2 Q = 440 H = 420 Dc 4 
buc. 1

— V. 491/3 Q = 355 H 195 Dc 3 
buc. 1

— V. 494/4 Q = 35500 H 219 Pr. 14 
buc. 3

— VI 560 Q = 950 H = 500 Dc 12 
buc. 1

— VI 710/2 Q = 710 H = 900 Dc 14 
buc. 1

— V-IRC Q = 7000 H 55 buc. 6

— V.l 710 Q=1000 H=900 Dc 1 
buc. 2

— V. 407G Q=1600 H85 Pc3 buc. 1

— V. 141-800 Q=1800 H=1250 buc. 1

— V. 407G Q=1600 H=85 Pc3 buc. 1 
buc. 3

— V. 425 G/2 Q=430 H=85 Pc3 
buc. 4

— V. 425 G/3 Q = 160 H 90 Pe 
buc. 1

— V. 427/5 Q=4500 H 94 Dc 7 
buc. 1

— V. 427/5 Q 4500 H = 94 Dc 7 
buc. 5

— Idem Dc 14 buc. 3 

— Idem Dc 16 buc. 2

— V. 432/1 Q=500 H=600 Dc 3 
buc. 4

— V. 432 G Q=1000 H=525 Pc 
buc. 1

— V. 432/2 Q=560 H=540 Dc 12 
buc. 6

— V.432/2 Q=600 H=540 Dc3 
buc. 1

— V. 432/2 Q=600 H=540 Dc 10 
buc. 17

— V. 432/2 Q = 650 H 534 Dc 3 
buc. 1

— V. 432/2 Q » 650 H = 540 Dc 14 
buc. 1

— V. 432/G Q 710 H = 600 Pel 
buc. 1

— V. 432/2 Q 630 H = 385 Dc 1 
buc. 1

— V. 432 G Q 680 H = 190 Pc 5 
buc. 1

— V. 432/1 Q 630 H = 540 Dc 12 
buc. 1

— V. 433/1 Q 1500 H = 595 Dc 12 
buc. 2

— V. 433/3 Q 1600 H = 577 Dc 16 
buc. 8

— V. 454/L Q = 1800 H 955 Dc 
3/4/12 buc. 4

— V. 427/1 Q = 1800 H 210 Pc 3 
buc. 1

— V. 473/5 Q 2500 H = 210 Dc 5 
buc. 1

— V. 473 G/6 Q 2000 H = 96 Pc 
3 buc. 1

— V. 474 G/4 Q == 7100 H 70 Pc 6 
buc. 3

— V. 491/1 Q = 630 H = 148 Dc 3 
buc. 1

— V. 491/3 Q 315 H = 361 Dc 3 
buc. 1

— V. 491/4 Q = 345 H = 298 Dc 14 
buc. 2

— V. 491/6 Q = 560 H = 347 Dc 12 
buc. 8

— V. 491/6 Q = 355 H = 361 Pc 
1/10 buc. 8

— VI. 630 Q 630 H = 630 Dc 3 
buc. 4

— V-IRT-Q=2500 H=40 buc. 1

— VI 710/1 Q = 315 H = 950 Dc 1 
buc. 1

REDUCTOARE DE VITEZA

— 2 H-285-31, 5-6 buc. 1 

— RSV-2 1-25 buc. 1

RSV-2 1-50 buc. 1 

— RSV-3 1-50 buc. 1

— FUL-2 1-16 buc. 1



— FUL-3 1-50 cu2 axe buc. 5

— FUL-4 1-50 var 2 buc. 3

— FUL-4 1-50 var. 3 buc. 1

CONSTRUCȚII - INSTALAȚII 

ELECTRICE

TUB ȘAMOTA

— 8X28X50 buc. 411

— 9X35X70 buc. 70

— 15X30X50 buc. 250

— 15X40X205 buc. 60

— 15X55X210 buc. 36

— 15X55X250 buc. 33

— 16X30X350 buc. 9

— 16X38X405 buc. 3

— 16X48X220 buc. 343
*— 16X55X125 buc. 36

— 16X55X190 buc. 15

— 16X55X400 buc. 6

— 22X35X215 buc. 15

— 22X45X220 buc. 27

— 22X45X250 buc. 170

— 22X60X350 buc. 15

— 30X50X270 buc. 14

— 33X65X125 buc. 75

— 16X34X315 buc. 39

— 17X36X270 buc. 28

— 40X60X240 buc. 16

— 22X36X165 buc. 20

— 22X36X200 buc. 558

— 18X55X400 buc. 16

— I.R.A. 0026 buc. 16

— I.R.M. 2-19 buc. 12

— idem 2-20 buc. 58

— idem 2-21 buc. 11

— idem 56 buc. 4

— I.R.T. 1-14 buc. 2

— LJU 1-11 buc. 59

— LJU 2-28 buc. 340

— OMO-6-1-126 15725/05 buc. 44

— OSZ-12-28 buc. 58

— OZU-14 0 12X24X305 buc. 188

— idem 21 12X24X305 buc. 6

— Cărămizi refr. Dop, 3-RD. 77 
buc. 330

— Izolatori des. 25-2-104 16852/2 
buc. 1735

— idem 25-2-105.2 buc. 54

— idem 25-2-105.3 buc. 68

— idem 52616-4-14 buc. 54

— idem ceramic 20106-76 Kw buc. 1

— idem 20107-76 Kw buc. 6

— idem 30298 buc. 23

— OLW-2-7-22 buc. 60

— idem 2-7-29 buc. 160

— Izolatori mărgele IBCN. 55059 
buc. 50385

— Policioară des. 5268-15 5268-18158/6 
buc. 3500

— Presetupă RCA. 75 NNM-8'8 
buc. 50

— Suport 40X20X12 buc. 39

— Cărăm, refr. cilindri. 2 RCA. 77 
buc. 1000

— idem PL. 5 RCA. 75 buc. 243

— idem PL. 6 RC. 71 buc. 143

— idem PS. 5 RC. 71 buc. 100

— idem UB. 9 ICRC. 12 buc. 3

— idem UB. 2 RC. 69 buc. 33

Idem PL. 9 RC. 71 buc. 50

— idem PL. 13 RC. 71 buc. 930 

— idem PL. 6 RC. 73 buc. 89 

— idem PL. 8 RC. 73 buc. 17 

— idem PL. 13 RC. 73 buc. 237 

— idem PL. 16 RC. 73 buc. 4 

— idem UB. 6 RC. 73 buc. 50

— idem UB. 4 RD. 77 buc. 1272

— idem UB. 11 RD. 77 buc. 15

— idem PS. 6 IRB. 15 buc. 135

— idem UB. 1 ICRC. 10 buc. 9

— idem UB. 9 ICRC. 10 buc. 12 

— Cilindrii 3.77 buc. 400

— Cubilou 3-77 buc. 222

— N. 14—71 buc. 525

— PS. 7—71 buc. 440

— PL. 1—71 buc. 2906

— N. 14—73 buc. 772

— N. 5—75 buc. 100

— N. 6—75 buc. 17

— N. 13—77 buc. 193

— Poz. 2—19 buc. 36

— idem 4—19 buc. 12

— 21.3.25 16852/1 buc. 3

— 25.1.31 buc. 163

— 25.2.79. 16852/2 buc. 47

— 25.2.84. buc. 5

— 25.2.85 buc. 1

— 25.2.86 buc. 9

— 25.2.87 buc. 4

— 25.2.88 buc. 4

— 25.2.89 buc. 4

— 25.2.90 buc. 8

— 25.2.91 buc. 7

— 52—4970 buc. 8

— 52—77—3—7 15879 buc. 1

— 52—77—39 buc. 2

— 53/2 16640 buc. 20

— 53/4 buc. 3 

— 53/10 buc. 24 

— 53/11 buc. 38 

— 53/12 buc. 7 

— 53/13 buc. 2 

— 53/14 buc. 3



— 53/15 buc. 31 — 5113—4/16 buc. 16 — 53/27—7—41 buc. 2

— 53/21 buc. 1 — 5113—4—33/1 buc. 5 — 53/30—7—42 buc. 1

— 53 22 buc. 1 — 5113—4—34/1 buc. 2 — 53/31—7—43 buc. 17

— 54/2—1 buc. 3 — 5113—4—34/2 buc. 2 — 53/33—7—45 buc. 2

— 54—2—5 buc. 3 — 5113—5—6—20 buc. 64 — 53/36—7—48 buc. 2

— 54—2—6 buc. 5 — 5113—5—21 buc. 19 — 53/49 buc. 20

— 54—2—* buc. 2 — 5113—5/22 buc. 6 — 53/52 buc. 19

— 54—2—8 buc. 2 — 5113—40—15 buc. 40 — 53/54 buc. 8

— 54—2—2 buc. 13 — 5113—40—15 RD. 77 buc. 7 — 53/58 buc. 4

— 54—2—3 buc. 1 — 5113—44—33/2 buc. 5 — H. 13 buc. 52

— 54—2—4 buc. 1 — 5113—40—18 buc. 10 — 708383 buc. 1000

— 54—2—77 buc. 2 — 5113—40—19 buc. 36 — IRA—0011 buc. 131

— 141—7—1—77 L 16640 buc. 21 — 5113—40—21 buc. 19 — idem 00133 buc. 23

— 141—73 buc. 4 — 5113—40—22 buc. 10 — idem 0014 buc. 6

— 141—7—16 buc. 2 — 5113—40—29 buc. 4 — idem 0015A buc. 74

— 141—7—20 buc. 4 — 52—68—16 buc. 21 — idem 0016A buc. 1

— 141—7—22 buc. 5 — 138—08 buc. 14 — idem 0020 buc. 133

— 141—7—24 buc. 5 — 5276—3—3 buc. 3 — idem 0028 buc. 320

— 141—7—25 buc. 3 — 5276—3—23 buc. 1 — idem 0033 buc. 69

— 141—7—26 buc. 2 — 5277—3—10 15879 buc. 4 — idem 0035 buc. 21

— 141—7—33 buc. 16 — 5277—3—13 buc. 4 — idem 0036 buc. 12

— 141—7—47 buc. 6 — 5277—3—14 buc. 6 — idem 0010 buc. 8

— 271—3—1 L 16804 buc. 50 — 5277—3—15 buc. 6 — idem 14 buc. 1

— 271—3—7 buc. 7 — 6114—503—2 12958 A buc. 3 — I.R.C. 8 buc. 15

— 271—1—2—5 buc. 236 — 58'16—26—22 buc. 45 — idem 10 buc. 24

— 271—32—1 buc. 5 — 58'16—26—3 buc. 53 — idem 13 buc. 24

— 271—32—0 buc. 4 — 58 16—26—4 buc. 168 — idem 116 buc. 68

— 271—3—23 buc. 2 — 58'16—26—5 buc. 90 — idem 117 buc. 67

— 271—3—33 buc. 4 — 58/16—26—9 buc. 52 — I.R.F. 007 C buc. 48

— 271—3—17 buc. 3 — 1311—5 buc. 200 — idem 0010 C buc. 55

— 411—64— buc. 8 — 13455—2—11 15732 buc. 10 — idem 0012 C buc. 17

— 466—RC.71—5 buc. 5 — 13533—1—27 buc. 10 — idem 0013 C buc. 23

— 467—RC.71—5 buc. 3 — 35700—20—5—10 927/1 buc. 18 — I.R.M. 1—38 buc. 44

— 469—RC.71—5 buc. 6 — C. 2 buc. 11 — idem 1—43 buc. 2

— 454—2—8 buc. 2 — 53—1 buc. 60 — idem 1—44 buc. 9

— 454—2—10 buc. 1 — 53—03 buc. 36 — idem 1—45 buc. 10

— 454—13—2—2 buc. 3 — 53/11—7.6 16640 buc. 3 — idem 1—110—4 buc. 34

— 5113—4—0—6 L. 15654 buc. 12 — 53/c—26—7 buc. 34



- idem 1—149 imp. buc. 51 — idem 2—45—4 buc. 73 — idem 64 buc. 1

- idem 2—30 buc. 61 — idem 2—45—5 buc. 68 — N.L.P. 1/4 buc. 20

- idem 2—31 buc. 53 — idem 2—45—6 buc. 1 — idem 1/6 buc. 6

- idem 2—32 buc. 107 — idem 2—45—7 buc. 38 — idem 4 kg. 102

- idem 2—33 buc. 46 — idem 2—45—8 buc. 31 — N.U.M. 1—12 14738/1 kg. 4

- idem 2—34 buc. 31 — idem 2—45—8 buc. 10 — idem 1—2 kg. 4

- idem 2—35 buc. 10 — idem 2—45—9 buc. 10 — O.K.V. 2—76 kg. 37

- idem 2—36 buc. 6 — idem 2—45—9 buc. 18 — O.T. 16 kg. 2374

— idem 2—44 buc. 6 — idem 2—45—10 buc. 180 — P.H.Z. 1—3—14 16406/01/02 03 kg. 2

— I.R.S. 2 buc. 528 — idem 2—45—11 buc. 13 — idem 1—3—15 kg. 2

— I.R.S. 3 buc. 94 — idem 2—45—12 buc. 29 — idem 1—3—16 kg. 1

— idem 3 buc. 64 — idem 2—45—13 buc. 78 — idem 1—3—19 kg. 2

— idem 4 buc. 82 — L.S.A. 17 imp. buc. 112 — idem 1—3—20 kg. 3

— idem 5 buc. 1084 — N.C.N. 1—2—15 buc. 1 — idem 1—3—25 kg. 8

— I.R.T. 3 buc. 12 — idem 1—23 buc. 5 — idem 2—67—62 16405'01 kg. 43

— I.R.C. 10 buc. 78 — idem 1—5 buc. 100 — idem 2—2—16 kg. 5

— idem 12 buc. 208 — idem 1—6 buc. 60 — idem 2—2—17 kg. 8

— idem 17 buc. 84 — idem 1—7 buc. 2 — idem 2—2—1 kg. 10

— idem 16 buc. 582 — idem 1—8 buc. 110 — idem 2—2—24 kg. 2

— T.R.P. 1—12 buc. 5 — idem 1—10 buc. 11 — idem 2—17 kg. 10

— L.J.TL 1—4 buc. 4 — idem 1—12 buc. 2 — idem 2—24 kg. 3

— L.J.U.C. 2—1—5 buc. 3 — idem 1—13 buc. 2 — idem 2—26—60 kg. 8

— idem 2—4 buc. 5 — idem 1—14 buc. 8
ELECTRICE

— idem 2—52 buc. 3 — idem 1—19 buc. 1

— idem 2—10 buc. 143 — idem 1—20 buc. 1 — Separator T 16.1578 buc. 1
— idem 2—10 buc. 25 — idem 1—24—17 buc. 17

— Condensatori C.S. 38—15—3 buc. 6

— idem C.S. 500/8 F buc. 20

— Modoreductor D.K. 76 buc. 1

— Cablu CCIIP 37 xl,5 mi. 29

— idem FAF 4 ml. 64

— idem 2—11 buc. 50 — idem 2—8 buc. 34

— idem 2—12 buc. 3 — idem 2—8 buc. 34

— idem 2—12 buc. 54 — idem 2—9 buc. 48

— idem 2—21 buc. 7 — idem 2—11 buc. 8

— idem 2—21—1 buc. 36 — N.Y.Z. 52 buc. 5

— idem 2—25 buc. 79 — idem 48 buc. 3 — idem NPA 2X4 ml. 100

— idem 2—25 buc. 11 — idem 49 buc. 1 — Sîrmă bobinaj bumbac 0 0,90 
kg. 10— idem 2—26 buc. 11 — idem 51 buc. 11

— idem 2—26 buc. 45 — idem 52 buc. 16 — idem 0 0,95 kg. 15

— idem 2—26 buc. 18 — idem 64 buc. 4 — idem 0 1,5 kg. 19,700

— idem 2—41 buc. 13 — N.J.Z. 64 buc. 2 — idem email 0 0,06 kg. 2.570

— idem 2—42 buc. 23 — idem 64 buc. 2 ____ +



— Textolit placă 4,5 mm kg. 80

— Bec electric Elo/13—4020—25 V/0,2A 
buc. 200

— Coloană seleniu 20X20X8 RS 705166 
buc. 1

— Corp iluminat hale 2X400 W buc. 98

— Cot pantzer IPE 21 buc. 21

— Doză pantzer 36 buc. 12

— Dulie starter B—10911 buc. 23

— întrerupător cordon 6 A buc. 5

— Placă seleniu 16X16 buc. 50

— idem 20X20 buc. 20

— Rezistență tubulară 380V/800 W
buc. 26

— Rezist, tubulară OG. 39S/9 Kw 380V 
buc. 7

— Rezist. înaltă tens, electrofiltru 1,8 
buc. 2

— Colector GES 500 A buc. 5

— idem PM—41609 350 A buc. 12

— idem PM—45407 buc. 2

— idem PM—46530 500 A buc. 1

— Cruce port perii PM—33717 buc. 2

— Perii colectoare 17X20X35 buc. 30

— Idem 18X20X42 buc. 259

— Carcasă Q 294 A—105 buc. 5

— Contactor MC 100 24 V buc. 8

— Cutie capsulată echipată P. 62600 
buc. 4

— Cuplaj eiectromagn. KLD—0,32— 
12 mm buc. 2

— idem 1,25—20 buc. 3

— idem 2,5—25 buc. 7

— idem 5,0—25 buc «

— idem 10—0—40 buc. 9 

— idem EZE 25 buc. 20 

— idem EKE 64 S buc. 2

— Electromagnet acționare 6530 buc. 1

— Limitator CC—UV—15 HL GA—
380 V buc. 23 

— Microîntrerupător 5932 buc. 10

— Releu reacție RMC—3 220 V buc. 1

— Releu încărcare acumul. E. 81 RS. 
70412 buc. 3

— Releu 115/230 0—40 sec. buc. 2

— idem MIJ—1250 220 V cu soclu 
buc. 1

— idem protejată B. 1049 R-4078 220 V 
buc. 1

— Stabilizator IPS buc. 2

— Transformator aprindere 1015 5000 V 
buc. 23

— Transformator TRA-1 buc. 11

— idem TMA 630 VA 250/380 AFE 4 
buc. 1

— Ventil eiectromagn. 3 căi SV 2/1 
1/4" buc. 1

— idem (electrovalvă) V. 401/4 aer 1/4“ 
buc. 1

— idem 4 BW 20 BF 4 buc. 1

— idem DW 3/4 3/8“ buc. 3

— idem DF 80 Ds 80 buc. 1

— idem DF 100 Nw-100 buc. 2

— Element referință ELX 115 buc. 1

— Indicator manometric 0—1000 CA 
buc. 4

— idem 0—2,75 Nm3/min buc. 1

— idem 0—4,5 buc. 2

— Manometru 0 150—160 CA WS 
buc. 4

— idem 150—0,40 buc. 1

— idem 160—2,5 Kgf buc. 4

— idem 0 160—16 Kgf buc. 1

— idem 0 160 400 CA cu membrană
buc. 2

— Manometru 0 160 0—600 CA TGL 
membr. buc. 3

— Programator PIA 170—12,30 buc. 6 

— Regulator ELX 73 buc. 1 

— idem x 74 (12) buc. 1 

— Traductor preș, cu burduf At. 30—
ELTA—1 0—100 buc. 1

— idem AT—30—ELTA—1 (1) 0—100 
buc. 1

— idem 212.0033.221/150 buc. 4

— idem 212.0063—382/400 buc. 1

— Tcrmocuplu tije ceramică Pt. Rh.
Pt. L. 1250 buc. 2 

— idem L—1400 buc. 6

— Termocuplu 263.0022.72/400 buc. 5

— idem 263.0053.82'200 buc. 1

— idem 263.0012.53/500 buc. 1

— idem 263.0012.73/600 buc. 3

— idem 263.0012.83/600 buc. 3

— idem 263.0013.73/600 buc. 2

— idem 263.0054.83/650 buc. 3

— idem 263.0021—74 buc. 1

— idem 263.0012—74/700 buc. 2

— idem 263.0022—54/850 buc. 1

— idem 263.0042—05/1050-exp. buc. 1

— idem NIG. Ni. L. 750 buc. 1

— idem 263.0022—57/1600 exp. buc. 12

— idem NIG. 0 2 L. 320 buc. 100

— idem ptr. pirometru Mo. Cr. Ni. L.
250 buc. 1

— idem Ni. Cr. Ni. L. 1200 tije 250 
buc. 289

— Ampermetru E 5 0—60 75/5 A buc. 3

— idem E 6 0—40 40/5 A buc. 10 

— idem 0—50 50/5 A buc. 5 

— idem 0—75 buc. 1 

— idem E6 0—80 A 40/5 A buc. 10 

— idem 0—100 A 50/5 A buc. 14 

— idem 0—150 A buc. 2

CHIMICE - LEMN - HÎRTIE

MATERIALE CHIMICE 

— Chit metalux A kg. 80 

— Desmophen kg. 29 

— Diluant metalux kg. 25



H- Roschidol kg. 240

B- Vopsea albă import — 9010 kg. 70

B- Nitroemail roșu E 231—1 kg. 1000

B- Email alb epoxi E 106—1 kg. 800

B- Acetat de cupru kg. 0,213

1- Acetat de zinc kg. 0,650

I- Acid molibdenic kg. 0,860

I- Alaun de potasiu kg. 5

I- Amonium bogloratun kg. 1,8

I- Clorură de calciu Cristal P. A. kg. 1

I— Clorură de mangan kg. 0,800

I— Fosfat amoniu monobazic kg. 3

I— Fosfat disodic kg. 1,750

I— Fosfat potasiu bibazic kg. 1,082

I— Inosil microscopic kg. 400

L- întăritor L 005—501 kg. 142,750

I— Platiniol kg. 127,00

I— Praf unic cu ultrasunete kg. 364

— Sulfat de amoniu kg. 52

— Triplex II.P.A. kg. 1

TEXTILE -

PIELE - CAUCIUC

— 13X8X3150 buc. 20

— 32X19X10000 buc. 22

AZBEST

— Garnitură azbest grafiat 0 6 kg. 90

— idem 0 18 kg. 53

— idem 0 16 kg. 54

— Placă azbest 3 mm kg. 7000

— idem 2 mm kg. 3000

MARSIT (KLINGHERIT)

— Marsit unit 2 mm. kg. 2000

— idem 3 mm kg. 2600

— idem 4 mm kg. 1000

STIMAT! CITITORI!
fn proiectul de program editorial al „Revistei economice** pe anul 1977 figurează 

următoarele lucrări ■

• Răspunderea In comerțul international (a unităților producătoare și a intre* 
prinderilor de comerț exterior).

• Corespondență comercială Internațională (in limbile : română, engleză, franceză, 
germană, rusă, spaniolă).

• Raporturi de muncă, volumul III.

• Gestionarea fi controlul valorilor materiale fi bănești.

• Administrarea imobilelor.
Pentru a văi-asîgura primirea cu regularitate a „Revistei economice", a supli

mentului economico-legislativ, săptăminal, și a lucrărilor menționate completați, decu
pați fi oxpediați, redacției formularul de comandă de mai jos.

PIESE DE SCHIMB 

RULMENȚI

RULMENȚI

— 1208 C 3 buc. 15

— 1214 K buc. 2

— 1218 buc. 12

— 1220 C 4 buc. 5

— 1222 buc. 2

TEXTILE ȘI PLASTIC

— Corzi relon kg. 44

— Pînză filtru 3200X10550 2 C buc. 3

— Pînză filtru relon ml. 50

TUBURI DE CAUCIUC

— 0 125 absorbție apă ml. 80

— 0 150 absorbție apă ml. 200

— 10/22 inserție metalică 150 atm. J.P. 
ml. 400

— 10/10 Cl. G. stas 263 ml. 400

— 10/16 Cl. G. stas 263 ml. 300

— 10/25 CI. A. stas 263 ml. 400

CURELE TRAPEZOIDALE

(adresa eomplatt a abonatului)

Către

„REVISTA ECONOMICA**

BUCUREȘTI 22, CALEA DOROBANȚILOR 25 cod 71131

Vă facem cunoscut că prin mandatul poștal din ziua de i . 1 1 i i

v-am expediat suma de ............ lei, în contul ISIAP 645130152, 

BNRSR, Filiala Sector 1, București, reprezentind................... abonamente

a 360 lei, la „Revista economică" și la cărțile care figurează în planul edi

torial pe anul 1977.

(ifmnatura abonatului)



— 1306 K buc. 1

— 1315 buc. 2

— 22219 buc. 10 — 51315 buc. 5

— 1317 K buc. 2

— 1320 buc. 1

— 2203 buc. 10

— 2207 K buc. 1

— 2210 buc. 40

— 2211 K buc. 10

— 2216 buc. 3

— 2216 K buc. 6

— 2217 buc. 1

— 2307 K buc. 12

— 3210 buc. 360

— 3211 buc. 2

— 6214—2 RS buc. 1

— 6219 buc. 2

— 6222 C 3 buc. 21

— 6303 PG 3 buc. 2300

— 6308 Z buc. 59

— 6308 C 3 buc. 10

— 6312—2 RS buc. 1

— 6315 buc. 20

— 6316 N buc. 18

— 6319 buc. 1

— 6321 buc. 2

— 6403 buc. 11

— 6411 buc. 6

— 6412 N buc. 2

— 7015 buc. 15

— 7017 buc. 17

7212 buc. 20

— 7218 buc. 2

— 7303 buc. 3

— 7307 buc. 1

— 7313 buc. 3

— 21314 buc. 2

— 21315 buc. 2

— 22218 buc. 65

— 22220 KC 4 buc. 3

— 22222 K buc. 80

— 22224 K buc. 3

— 22228 C 5 buc. 4

— 22236 buc. 15

— 22236 C 3 buc. 4

— 22240 buc. 4

— 22264 buc. 1

— 22309 buc. 10

— 22310 K buc. 50

— 22311 K buc. 8

— 22313 K buc. 10

— 22317 buc. 15

— 22317 K buc. 1

— 23036 buc. 5

— 23064 buc. 3

— 23222 buc. 4

— 23222 C 3 buc. 1

— 30120 buc. 1

— 30216 buc. 18

— 30219 buc. 2

— 30312 buc. 60

— 30314 buc. 20

— 30318 buc. 6

— 31306 buc. 5

— 31310 buc. 3

— 32032 buc. 6

— 32221 buc. 10

— 32232 buc. 4

— 32315 buc. 1

— 32315 BP 6 buc. 1

— 32320 buc. 5

— 51106 buc. 50

— 51134 buc. 5

— 51138 buc. 1

— 51160 buc. 1

— 51313 buc. 5

— 51317 buc. 9

— 51318 buc. 1

— 51322 buc. 6

— 51413 buc. 1

— 51426 buc. 11

— 52206 buc. 5

— 52213 buc. 2

— 52217 buc. 15

— 52218 buc. 90

— 52311 buc. 10

— 52412 buc. 4

— F. 10 buc. 30

— NJ 204 buc. 20

— NJ 205 buc. 20

— NJ 213 buc. 2

— NJ 232 buc. 2

— NJ 226 buc. 4

— NJ 236 buc. 8

— NJ 252 buc. 2

— NJ 306 buc. 4

— NJ 310 buc. 10

— NJ 318 buc. 1

— NJ 407 buc. 2

— NJ 2209 buc. 1

— NJ 2212 buc. 3

— NJ 2215 buc. 15

— NJ 2322 buc. 1

— NU 222 buc. 1

— NU 204 buc. 30

— NU 228 buc. 1

— NU 232 buc. 2

— NU 244 buc. 6

— NU 244 buc. 6

— NU 305 buc. 80

— NU 306 buc. 8

— NU 315 buc. 1



NU 317 buc. 8

NU 407 buc. 1

— 2007132 buc. 4

— 4074116 buc. 4

NU 1017 buc. 4 — 5181421 buc. 1

NU 1032 buc. 2 — EE 8575/8520 buc. 4

NU 2207 buc. 8

NU 2324 buc. 1

NUP 204 buc. 2

NUP 206 buc. 2

NUP 226 buc. 7

NUP 316 buc. 3

NN 3015 KP 54 buc. 1»

Bucșe pt. rulm.

— H. 217 buc. 5

— H. 218 buc. 6

— H. 305 buc. 10

— H. 306 buc. 2

— H. 308 buc. 6

NN 3019 KP 51 buc. 16
— H. 310 buc. 10

NN 3022 NP 51 buc. 3
— H. 311 buc. 158

RNA 4907 buc. 1
— H. 313 buc. 6

RNA 4908 buc. 3
— H. 316 buc. 25

710 buc. 4
— H. 319 buc. 2

942/20 buc. 80
— H. 2313 buc. 300

943/30 buc. 50
— H. 2318 buc. 8

7815 buc. 5
— H. 2322 buc. 6

20703 buc. 4 — H. 3124 buc. 24

57707 buc. 2 — H. 3136 buc. 1

58218 buc. 1

64805 buc. 6
Ace pentru rulmenți

64905 buc. 12 — 0 3X11,8 buc. 2000

404705 buc. 2 Bile rulmenți 0 2 buc. 8000

704702 buc. 32 — 0 1/4" 6,35 buc. 80000

704901 K buc. 10 — 0 13/32”—10,31 buc. 1000

709601 buc. 2 — 0 7/16“ — 11,11 buc. 79
804701 buc. 4 — 0 17/32”=13,49 buc. 95
807813 buc. 2

852705 buc. 4
— 0 16 (5/8“) buc. 15000

804704 buc. 20
— 0 21/32“ — 16,6688“ buc. 150

864904 buc. 3 — 0 23/32 = 18,35 buc. 1000

950118 buc. 23 — 0 7/8“ • 22,225 buc. 50

977908 buc. 2 — 13/16 = 30.1625 buc. 50

986711 buc. 15 — 11/4“ 31,75 buc. 400

1000096 buc. 1 — 0 38 buc. 13

2007108 buc. 1 — 1, 1/2“ = 38,1 buc. 15

oferte:

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 sînt invi
tați să comande direct pe 

adresa redacției numărul 
de exemplare necesare.

IN ATENȚIA CITITORILOR

De asemenea, pot fi fă
cute comenzi și pentru ur
mătoarele lucrări :

® Vînzarea comercială 
internațională

© Cooperarea econo
mică internațională

© Raporturi de muncă, 
voi. I.

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

Comenzile expediate re
dacției, se onorează în 
ordinea sosirii lor, pînă la 
epuizarea stocului limitat 
pe care îl deținem.

Adresa redacției : Bucu
rești 22, Calea Dorobanți 
25, telefon : 12.66.10.



CONTRACT ECONOMIC

CONSTATAREA ȘI RECLAMAREA 
DIFERENȚELOR CANTITATIVE 
ȘI CALITATIVE LA MĂRFURILE 

PROVENITE DIN IMPORTConstatarea și reclamarea diferențelor eantitative-calitative la mărfurile provenite din import ridică o seamă de aspecte determinate de incidența mai multor categorii de dispoziții normative asupra raporturilor juridice derivînd din importul mărfurilor.Așa cum am arătat cu alt prilej, .beneficiarul de import este ținut să încheie actele de constatare în așa fel încît ele să fie opozabile atît cărăușului, cit și furnizorului extern. La rîn- dul lor, unitățile cu atribuții de comerț exterior importatoare, au obligația de a reclama neîntîrziat la extern lipsurile cantitative și calitative constatate în astfel de condiții.Condițiile generale de livrare C.A.E.R., de pildă, deși atribuie importante efecte juridice preluării mărfurilor fără obiecții la frontiera țării cumpărătorului, stabilesc, la par. 71, regula potrivit căreia vînzătorul răspunde de schimbarea calității, avarierea sau defectarea mărfii și de lipsuri și după trecerea dreptului de proprietate asupra cumpărătorului, dacă schimbarea calității, avarierea sau defectarea mărfii și lipsurile au intervenit din vina furnizorului extern.s Astfel, dacă mărfurile nu au fost transbordate, lipsa unei constatări la frontieră nu decade pe cumpărător din dreptul de a formula reclamații cantitative și calitative, dacă mijlocul de transport a sosit la destinație fără urme de violare, iar constatarea s-a făcut prin proces-verbal comercial dresat de organele căii ferate, la deschiderea vagonului, în condițiile Convenției S.M.G.S. Este vorba, desigur, de constatări convingătoare în sensul că diferențele cantitative sau calitative se datorează exclusiv furnizorului extern.Așa cum a reținut Arbitrajul de Stat Central, prin Hotărîrea nr. 405/ 

1976, refuzul unității cu atribuții de comerț exterior de a acționa pe furnizorul extern pentru lipsuri cantitative constatate în asemenea condiții nu se poate justifica prin împrejurarea că la frontieră mărfurile nefiind verificate, nu s-au constatat respectivele lipsuri cantitative.Obligațiile unității beneficiare nu se limitează la încheierea actelor de constatare în condiții de opozabilitate față de furnizorul extern. Aceste acte trebuie transmise unității ' cu atribuții de comerț exterior în timp util pentru a se putea reclama lipsurile eantitative-calitative la furnizorul extern, cu respectarea termenului prevăzut în contractul încheiat cu acesta sau în convenția internațională aplicabilă contractului. Neîndeplinirea acestei obligații poate atrage consecințe patrimoniale păgubitoare pentru unitatea beneficiară a mărfurilor din import.In acest sens, primul arbitru de stat, prin Decizia nr. 1954 din 31 iulie 1976, a reținut' culpa unei unități socialiste beneficiară de mărfuri din import, culpă constînd în faptul că actele doveditoare a necorespunderii calitative „nu au fost comunicate importatoarei înlăuntrul termenului de reclamație pentru a putea fi transmise furnizorului extern odată cu reclama- ția și, din această cauză, importatoa- rea a fost în imposibilitate să recupereze de la extern contravaloarea produselor depreciate".O altă obligație care revine unităților beneficiare de mărfuri din import se referă la păstrarea produselor reclamate din punct de vedere calitativ. Utilizarea, înstrăinarea sau a- bandonarea acestor produse (în afară de cazurile impuse de legislația în vigoare) poate avea ’drept consecință respingerea de către furnizorul extern a pretențiilor formulate. O atare poziție a furnizorului extern se justifică pe considerentul că acesta are dreptul de a verifica temeinicia recla- mației prin examinarea produselor ex- cepționate din punct de vedere calitativ. De asemenea, furnizorul extern are dreptul de a dispune asupra produselor respective. Drept urmare, ne- respectarea obligației la care ne referim poate determina respingerea pre

tențiilor unității beneficiare, chiar condițiile dovedirii calității net r ’ punzătoare a mărfurilor provenite 1 import.La rîndul lor, unităților cu atrtb ții de comerț exterior importatoare revine sarcina de a comunica unit ților beneficiare condițiile în care ” buie să constate și să reclame lips rile eantitative-calitative. Ne r ferim, desigur, la alte condiții de cele prevăzute în actele normative care aceste unități au îndatorirea a le cunoaște.
I. ICZKOVITS

UNELE CONSECINȚE ALE APLICĂ
RII PRINCIPIULUI ANUALITAȚ1I 

CONTRACTELOR ECONOMICEDupă cum este cunoscut, în ap: carea prevederilor Legii nr. 71/19» prin Instrucțiunea nr. 2 din 4 febru rie 1974 s-a statuat că nici un co tract economic nu poate fi situat afara perioadei de plan. Caracter anual al planului implică în mod nec sar încheierea de contracte anuale deci, aplicarea principiului anuali: ă’.Aplicarea în practică a acestui prî cipiu face să decurgă anumite cons cințe, dintre care, unele vor fi evide țiate mai jos.Astfel:— contractele economice se execu numai în cursul anului de plan, contractul expirat nu poate fi prelu git prin acordul părților, decît da produsele sau lucrările nu sînt cupri se în acte de planificare (balanțe ma: riale, plan de investiții etc.). In ace sens Decizia primului arbitru de st nr. 231 din 31 ianuarie 1974 (în R vista de drept economic nr. 2/19 p. 87) ;— în situația în care produsele si coordonate pe economie prin bala.-, materiale acordul părților pentru decala termenul de livrare dintr-t an în altul nu poate produce efec juridice (decizia P.A.S. nr. 418 din februarie 1974 în Revista de drept conomic nr. 2/1974 p. 105—106). Ir.tr atare situație, beneficiarul poate st' cita de la furnizor penalități de tr.ri ziere și de nelivrare pentru anul e 



rat. Dacă totuși beneficiarul a priit un produs repartizat centralizat, Ipă expirarea anului de plan, livrata situîndu-se în afara actelor de lanificare și a contractului, singura nsecință a primirii produsului este lligația de plată și restituirea amba- pelor. Dacă beneficiarul întîrzie de- ntarea plății prețului, furnizorul nu e drept la penalități, deoarece li- rarea și-a pierdut caracterul său con- jactual.In cele de mai sus am răspuns între- irilor tov. Dincă D. Constantin — .atina și Vasile Vîrnav, secția mixtă nagov — Ilfov.
J. COSTIN

COMERȚ EXTERIOR

ASIGURAREA CALITĂȚII
» MĂRFURILOR DESTINATE 
K EXPORTULUI■ Calitatea mărfurilor care se expor-B se realizează prin efortul conjugat ■1 tuturor unităților socialiste care■oncură la înfăptuirea sarcinilor de■xport. Preocupările în această direc- ■e încep odată cu încheierea contrac- ■elor și sînt prezente în toate fazele ■erulării operațiunilor de export, in- ■lusiv în perioada de garanție.■ Cu ocazia perfectării contractelor, ■tenția unităților cu atribuții de co- Bierț exterior și a celor producătoare ■e mărfuri destinate exportului se Concentrează în direcția satisfacerii cit ■nai depline a cerințelor partenerilor Bxterni referitoare la calitatea produ- Belor. Această preocupare se împletește Ku grija de a se asuma numai aseme-îea obligații pentru care există condi- ii de executare asigurate. O obligație ■are revine nemijlocit unităților cu itribuții de comerț exterior se referă a realizarea unei concordanțe optime ntre contractul care se încheie cu >artenerul extern și cel care se încheie cu producătorul mărfurilor.Cerințele la care ne-am referit tre- >uie satisfăcute în totalitate. Nesoco- ind chiar una singură dintre ele, uni- atea socialistă în culpă ocazionează consecințe prejudlclabile pentru econo

mia națională. Astfel, de pildă, prin acceptarea unor condiții de calitate care, în fapt, nu se pot realiza sau a căror realizare nu este asigurată, se cauzează pagube, întrucît partenerul străin refuză să accepte executarea contractului în condiții calitative diferite de cele convenite.Grija pentru asigurarea calității mărfurilor destinate exportului trebuie să se manifeste și cu ocazia executării contractelor. Orice atitudine neglijentă sub acest aspect și care produce urmări păgubitoare este de natură să determine angajarea răspunderii părții în culpă.Astfel, constatarea unor vicii calitative de către beneficiarul extern este de natură să atragă răspunderea unității producătoare, dacă viciile au fost constatate în condiții de opozabilitate și se datorează culpei sale. Opozabilitatea actului de constatare se stabilește în raport cu stipulațiile corespunzătoare din contractul încheiat cu partenerul extern și cu clauzele din contractul intern care reglementează a- ceastă problemă. Uneori interesează, pentru stabilirea opozabilității actului constatator al viciilor calitative, reglementările din convenția internațională aplicabilă contractului respectiv și chiar uzanțele comerciale internaționale. Viciile calitative constatate la destinație nu se datorează întotdeauna activității defectuoase a unității producătoare. Astfel, viciile pot fi și consecința unei folosiri sau depozitări necorespunzătoare la beneficiarul extern ori urmarea unor condiții de transport necorespunzătoare.în ipoteza unor vicii constatate în mod opozabil și care s-au datorat activității defectuoase a unității producătoare, aceasta răspunde din punct de vedere patrimonial. în acest sens, prin Decizia primului arbitru de stat nr. 2269/1976, s-au reținut următoarele: „Potrivit art. 23 lit. f din H.C.M. nr. 2424/1969, privind unele măsuri în vederea îmbunătățirii activității de comerț exterior, unitatea producătoare răspunde de rezolvarea reclamațiilor externe referitoare la calitate, supor- tînd din fondurile proprii de producție daunele ce provin din vina sa.Față de aceste prevederi legale și ținînd seama că deficiențele calitative 
ala atUpilor provin da la pirită, în 

mod temeinic și legal, arbitrajul a angajat răspunderea acesteia pentru suportarea daunelor determinate de verificarea și remedierea produselor, precum și cheltuielile de transport ocazionate cu returnarea celor ce nu au putut fi recondiționate".Mai sînt unități producătoare care consideră că atestarea calității produselor prin viza organelor Inspectoratului de stat pentru controlul calității produselor, le pune la adăpost de orice reclamații ale beneficiarilor externi. Astfel, cum a statuat Arbitrajul de Stat Central, prin Hotărîrea nri 524/1976, o asemenea atestare nu constituie o dovadă de necontestat a calității respectivelor produse, în sensul că nu ar putea fi infirmată prin constatări concludente și convingătoare făcute în țara beneficiarului extern.Dar, răspunderea privind calitatea produselor exportate — pentru fapte petrecute cu ocazia executării contractelor — poate să revină și unității cu atribuții de comerț exterior. într-un caz dedus arbitrajului s-a stabilit că mărfurile s-au depreciat calitativ în timpul transportului maritim, întrucît unitatea cu atribuții de comerț exterior nu a dat armatorului nici o instrucțiune specială cu privire la caracteristicile ambalajelor și la măsurile necesare pentru ca mărfurile să nu-și piardă însușirile calitative în timpul voiajului pe mare, determinînd astfel pe comandantul navei să le considere mărfuri obișnuite. Această omisiune a contribuit la degradarea și la ajungerea lor la partenerul extern în stare inutilizabilă. în atare situație — se reține prin Decizia primului arbitru de stat nr. 2122/1976 — unității cu atribuții de comerț exterior îi este imputabilă omisiunea de a nu fi înștiințat- la timp pe armator despre caracteristicile ambalajelor, „temeiul juridic al sarcinilor și răspunderilor sale fiind în dispozițiile art. 24 lit. a și g din H.C.M. nr. 2424/1969, texte care se referă la răspunderea pentru îndeplinirea planului de export și pentru modul în care se valorifică mărfurile pe piața externă, întreprinderile specializate de comerț exterior urmînd a suporta din veniturile proprii consecințele pentru prejudiciile externe care provin din vina lor, ca în speță".
II MATEI



RAPORTURI DE MUNCĂ

CONDIȚII SPECIALE PENTRU 
LEGALITATEA TRANSFERĂRII 

IN ANUMITE FUNCȚII SAU 
PENTRU UNELE PERSOANE® Transferarea în funcție de gestionar. In cazul în care prin transfer în interesul serviciului sau la cerere se încadrează o persoană în funcție de gestionar, unitatea la care urmează a funcționa trebuie să respecte și dispozițiile Legii nr. 22/1969 cu privire la studii, pregătire și antecedente penale a celui în cauză. Nerespectarea acestor prevederi specifice încadrării gestionarilor nu este sancționată cu nulitatea operațiunii — ca în cazul altor încadrări — ci atrage răspunderea disciplinară și administrativă a celor vino- vați, iar în cazul în care unitatea a suferit pagube provocate de gestionar, este atrasă și răspunderea lor materială în condițiile Legii nr. 22/1969.•Transferul unei persoane în funcție de gestionar sau în subordinea unui gestionar. Pentru încadrarea prin transfer în interesul serviciului sau la cerere a unei persoane ce va funcționa în subordinea unui gestionar este necesar avizul scris al acestuia. In cazul în care gestiunea este încredințată mai multor persoane, încadrarea sau trecerea în funcția de gestionar se va face cu avizul scris al celorlalți cogestio- nari. Lipsa avizelor cerute de art. 7 din Legea nr. 22/1969 nu atrage nulitatea încadrării, ci răspunderea materială a persoanelor vinovate de efectuarea operațiunii, răspundere materială care este limitată la valoarea pagubei rămasă neacoperită de autorul ei direct.• Transferul membrilor organelor colegiale. Este cunoscut că potrivit art. 132(1) din Codul muncii, la desfacerea contractului de muncă, din inițiativa unității, a celor ce sînt membri ai comitetului sindicatului sau ai altor organe sindicale, va fi consultat și organul sindical superior, iar în cazul celor aleși în organul de conducere 

colectivă al unității sau în comisia de judecată, se va lua și aprobarea organului care i-a ales.Problema care se pune este aceea de a ști dacă și în cazul transferării în interesul serviciului sau la cerere este ori nu necesară luarea acestor avize sau aprobări. Măsura prevăzută de art. 132(1) din Codul muncii are un dublu scop: acela de a nu descompleta organele prevăzute de lege, dar și de a prote- gui pe unii membri ai colectivului de muncă din cadrul unității, care au fost aleși de acest colectiv în anumite organe de conducere sau obștești.Avizele prevăzute de norma citată au caracter consultativ așa cum a statuat Plenul Tribunalului Suprem, așa încît inexistența acestora nu afectează în nici un fel validitatea transferării în interesul unității.Cît despre existența unei hotărîri a organului de conducere colectivă sau 
a comisiei de judecată pentru perfectarea transferului în interesul serviciului, socotim că nu apare ca necesară pentru următoarele motive :— operațiunea in cauză nu poate avea loc decît cu aprobarea organului ierarhic superior al unității de la care pleacă persoana, organ care prin locul ce-1 deține în ierarhia administrativă este considerat de legiuitor ca fiind în măsură a aprecia oportunitatea și utilitatea transferului. Socotim că în e- valuarea situației și în hotărîrea ce o ia organul ierarhic superior, intră ca un element component și eventuala descompletam a organului de conducere colectivă din unitatea subordonată sau a comisiei de judecată respective ;— măsura de protecție pe care o a- sigură legiuitorul unor persoane din organele colegiale citate, de a nu li se desface contractul de muncă intempestiv sau abuziv, nu-și are aplicare în situația de față, deoarece persoana în cauză urmează a fi încadrată la o altă unitate, păstrîndu-și nealterat toate drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale.In termeni similari se pune problema și în cazul transferului la cerere 
a acestor persoane, membri ai orga

nelor de conducere colectivă sau comisiilor de judecată. Pentru perf tarea transferului la cerere a aces persoane nu este necesară hotărîrea ganelor colegiale din care fac par deoarece din însăși solicitarea lor, zultă implicit, pe de o parte, că mai doresc a fi membri ai acestor gane, iar pe de alta, că au asigu dreptul lor la muncă.
• Transferarea șefului comparting 

tului C.T.C. în conformitate cu preț derile legale (din Legea nr. 2/197 încadrarea persoanelor în funcția responsabil al compartimentului C.T din unitățile economice socialiste face de către Comitetul oameni muncii cu acordul organelor Inspec râtului de Stat pentru Controlul ( lității Produselor. Deoarece transfe rea reprezintă o modalitate de în, drare în muncă, pentru validita operațiunii respective este necesar c< simțămîniul organelor prevăzute lege. Lipsa acestui acord are dr< efect nulitatea încadrării prin transi• Transferarea responsabilului co partimentului controlului financiar tern. Potrivit art. 20(2) din Legea 5/1970 încadrarea în astfel de fun se face de către organul de conduc colectivă al unității cu acordul or nelor Ministerului Finanțelor. Li] acestui acord lovește de nulitate cadrarea prin transfer.• Transferarea tinerilor între 14- ani. In conformitate cu art. 7 din l dul muncii încadrarea acestora muncă nu poate avea loc decît c-u cordul părinților sau tutorilor. Și cazul transferării — la cerere sau interesul serviciului — este nece consimțămîntul acestor persoane, fi singurele abilitate de lege a aprs dacă munca sau locul de muncă 1 pectiv corespunde aptitudinilor tin lor și dacă sănătatea lor nu este p clitată printr-o asemenea măsură. I sa acordului constituie un viciu al perațiunii de transferare.
C. JORNESC



JTREBÂRI-RÂSPUNSURI

■ • PETRU DREIER, Comuna Biled. 
■imiș. Cooperativele agricole pot în- Kidra cu contract de muncă, în confor- Biitate cu prevederile Codului muncii, 
Bersoane calificate în meseria de B>fer, lăcătuș, electrician și alte me- ftrii asemănătoare, dacă nu au cali- Bdea de membru al cooperativei agri- B>le în care lucrează. Aceștia benefi-■ ază de toate drepturile prevăzute de «gislația în vigoare pentru persoanele «cadrate la unitățile de stat.■ Potrivit prevederilor art. 116 din ■odul muncii, programul legal de «cru în agricultură poate fi mai mare le 8 ore în perioada campaniilor de licrâri agricole, dar, în medie pe an. Iu poate fi mai mare de 8 ore pe zi. 
lirele efectuate în plus, atunci cînd lucrările impun prestarea unui volum le muncă peste timpul legal se compensează în celelalte perioade a’.e anului.
I Contabilul șef din cooperativa agri- lolă de producție nu beneficiază de Indemnizație de conducere. Persoanele lare îndeplinesc această funcție, retribuite de stat (dacă au studii medii), lu dreptul la o retribuție reprezentînd lînă la 15% din valoarea normelor de Inuncă atribuite anual pentru funcția lie președinte. în cazul cînd a fost realizată producția netă planificată.
I Concediul neefectuat în anul respectiv poate fi luat pînă în luna martie a anului următor.
I Șefii de echipă beneficiază de un Ipor de pînă la 10% din retribuția Ide bază cuvenită.
I Pentru timpul lucrat în plus de ■șoferii de pe autocamioane în campaniile agricole, aceștia au dreptul la [compensare cu timp liber în aceeași proporție, potrivit prevederilor art. 1116 din Codul muncii și art. 1 al tl.C.M. nr. 469/1973. Compensarea se [poate face fie reducînd, în anumite perioade cînd condițiile de producție permit, programul de lucru sub 8 ore. 
fie acordînd zile libere, în așa fel ca pe trimestru, semestru sau an, timpul normal de lucru să nu fie depășit.

In cazul în care programul de lucru normal este depășit pe total an. aceștia pot beneficia de plata a pînă la 120 ore suplimentare, cu aprobarea prealabilă a Direcției generale agricole și a Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție.
ION DRINCEANU, Craiova. Arbitrajul de Stat Central. Direcția de organizare și îndrumare, ne scrie : „Arbitrajul de stat interjudețean Craiova a procedat corect și legal, a- tunci cînd, urmare cererii de rearhi- trare trimise primului arbitru de stat, a înaintat aceluiași organ arbitrai competent a exercita dreptul de control și cererea de reexaminare formulată, pe bază de acte noi. pentru ca aceste două cereri să fie examinate și soluționate împreună. în vederea pronunțării unei soluții unitare".
Andrei COZOȘ, Tirgu Mureș. La art. 8 din Instrucțiunile aprobate prin ordinul fostul C.S.C.A.S. nr. 19/1960. pentru aplicarea H.C.M. nr. 1701/1958. privind reglementarea modului de finanțare a organizării șantierelor de construcții-montaj se prevăd următoarele: „Titularii de investiții vor putea pune la dispoziția constructorului spații de cazare pentru muncitori, în acest caz se va reduce fondul destinat lucrărilor de organizare a șantierului, cuvenit constructorului, cu o sumă corespunzătoare chiriilor legale pentru aceste spații, puse la dispoziție de titular pe durata folosirii lor".Ca urmare, decontarea dintre Combinatul de îngrășăminte chimice Tg. Mureș și întreprinderile de construcții pentru spațiile de cazare a muncitorilor puse la dispoziție de către combinat, urmează să se facă în conformitate cu aceste reglementări.
ING. VLADISLAV BELINSCHI, 

Piatra Neamț. In legătură cu întrebările dv. iată ce ne răspunde Ministerul Finanțelor: Potrivit clasificării fondurilor fixe din economia națională prevăzută la pct. 2 din regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 139/1969, constituie părți componente ale unui fond fix motoarele, convertizoarele de cuplu etc., în toate cazurile în care sînt destinate, în mod permanent, pu

nerii în mișcare a obiectelor mobile ale aceluiași obiect de evidență. Motoarele și aparatele care deservesc, simultan sau alternativ, două sau mai multe utilaje formează obiecte de e- vidență distincte de natura fondurilor fixe.In consecință, motoarele — electrice sau termice — cu care sînt echipate unele mașini și utilaje în vederea acționării lor, nu sînt fonduri fixe distincte, ci părți componente ale acestora.Motoarele achiziționate în vederea echipării unor mașini și utilaje, livrate fără motoare, constituie, pînă la montarea lor potrivit proiectului, utilaje ce necesită montaj ; după terminarea asamblării, ele constituie părți componente ale fondului fix.în conformitate cu prevederile pct. 5 lit. a din regulamentul menționat mai sus, tractoarele universale de tip agricol sînt considerate fonduri fixe de la data achiziționării lor, pe baza procesului verbal de recepție. Troliile și cabinele de rezistență procurate ulterior în vederea echipării tractoarelor folosite în exploatările forestiere, nu sînt considerate fonduri fixe, ci utilaje ce necesită montaj. După terminarea asamblării lor, se majorează corespunzător valoarea de inventar inițială a tractorului, troliile și cabinele reprezentînd — ca și în cazul menționat mai sus — părți componente ale noului fond fix: tractor cu troliu pentru bușteni.Potrivit pct. 4 lit. a din regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 139/1969, nu sînt considerate fonduri fixe : motoarele, aparatele și alte subansamble ale fondurilor fixe procurate în vederea înlocuirii componentelor uzate, cu ocazia reparațiilor de ori ce fel. Ca urmare, cabina procurată în vederea înlocuirii unei cabine uzate, montate pe tractoare, nu constituie fond fix, ci piesă de schimb de natura mijloacelor circulante și se achiziționează din fondurile de producție.
ȘANTIERUL DE CONSTRUCȚII, Odorheiul Secuiesc. Urmare întrebărilor dv. Ministerul Finanțelor ne comunică : Atît dobînda ce se plătește Ia creditele pentru documentele în curs



de încasare, cît și penalizarea ce o plătește clientul care nu-și achită în termen obligațiile, au fost stabilite prin acte normative.La comensurarea unui procent mai ridicat la penalizări decît la credite, legiuitorul a avut în vedere determinarea clienților să-și achite la timp obligațiile și totodată să creeze posibilitatea furnizorilor de a recupera unele cheltuieli determinate de ne- încasarea la timp a produselor livrate, în acest sens trebuie reținut faptul că din penalizarea încasată, furnizorul își achită nu numai dobînda la creditele pe documente în curs de încasare dar, la rîndul lui, din cauza neînca- sării la timp a facturilor, rămîne dator față de furnizorii săi. cărora le plătește penalizări potrivit H.C.M. nr. 306/1970. Sînt și situații cînd creditul pentru documente în curs de încasare obținut de furnizor după o perioadă de timp, se trec la credite restante, pentru care acesta plătește o dobîndă de 12%.în afară de cele arătate mai sus, neîncasarea la timp a producției face ca furnizorul să nu-și realizeze o serie de indicatori proprii cum ar fi : producția marfă vîndută și încasată, beneficiile etc., pentru care, de asemenea, este penalizat.Din textul punctului 2 de la întrebare ar rezulta că organele bancare nu primesc refuzul de plată din partea clienților privind plata penalizări lor. Este necesar să se rețină că or ganele bancare nu rezolvă litigiile între întreprinderi, iar neplata penalizărilor stabilite prin acte normative nu este motiv de refuz. Băncile pot accepta refuzul de plată în situațiile prevăzute de lege în legătură cu calitatea necorespunzătoare a unor produse, diferențe de preț, nerespectarea altor clauze contractuale etc.
COOPERATIVA CONSTRUCTORUL, 

Slatina. Avizarea documentațiilor teh- nico-economice pentru obiectivele de investiții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/1969 și după metodologia cuprinsă la normele metodologice ale Băncii de investiții nr. 
1/1973. Avizarea lucrărilor de orgaru- 
Eare de șantier se face potrivit norme
lor menționate mai sus, concomitent 

cu documentația tehnico-economică supusă avizării, nefiind necesară o altă avizare separată pentru lucrările de organizare. Executarea lucrărilor de organizare de șantier se poate face numai pe bază de devize de execuție pentru lucrări — sau devize financiare pentru cheltuieli — elaborate de executant și verificate, în prealabil a- tacării lucrărilor, de către băncile finanțatoare.
ING. DUMITRU ANDRAȘ, Șimleul 

Silvaniei. Analizînd scrisoarea dv., Arbitrajul de Stat Central ne comunică că: Unitatea socialistă furnizoare este îndreptățită și totodată obligată să pretindă contravaloarea integrală a cantității de răchită livrată, în cazul în care consideră că procesul verbal de recepție nu cuprinde cantitatea e- fectivă livrată, iar determinarea acesteia este cu putință prin constituirea în prezent de „nuiele etalon".Pretențiile vor putea fi valorificate pe calea unei acțiuni la organul arbitrai competent, în cadrul litigiului arbitrai, solicitîtndu-se a fi administrate toate probele ce se impun pentru stabilirea exactă a sumei datorată de cooperativa beneficiară, cu titlu de preț, pentru cantitatea livrată și neachitată.
LIVIU ANDREIESCU, Iași. Au fost elaborate noi propuneri de parcurs și durate de serviciu, pentru amortizarea autovehiculelor. Aceste propuneri țin cont de faptul că, în prezent, există unele inadvertențe între normele de amortizare prevăzute în Legea nr. 62/ 1969 și normele de casare prevăzute de H.C.M. nr. 771/1962. De asemenea, propunerile au în vedere faptul că autovehiculele echipate cu motoare Diesel au un parcurs mai mare decît cel al autovehiculelor echipate cu motoare cu aprindere prin scînteie. Pentru autovehiculele Roman-Diesel-109 UD, s-a propus un parcurs de 500 mii km. echivalenți.Propunerile respective au fost înaintate organelor în drept pentru avizare, iar pînă la aprobarea lor, calculul amortismentului se va face în continuare potrivit reglementărilor în vigoare. J

• M. ZIMBRAN (Brașov) lămuriri în privința efectelor pe ca le produce o comandă urmată ce c: firmare parțială.După cum se arată în Decizia 1728/1976, în practica arbitrată rece tă s-a apreciat că produce efecte ; J ridice și o confirmare parțială a cd menzii. Adică, raportul contractual ] consideră stabilit în limitele conf.1 mării, chiar dacă nu există conecJ danță între termenele de livrare soJ citate și cele oferite, termenele -1 mînd a fi înlocuite de drept cu ce] din actul de planificare, în cazul pr] duselor pentru care se emit repar'.tți iar în cazul produselor libere la ctd tractare se socotesc acceptate tacit q beneficiar termenele din confirmat dacă nu s-au formulat obiecțiuni caț să învedereze că acordul de voință n a fost realizat.
• I. PARASCAN (Ploiești) ne se-1 zează în legătură cu o hotărîre arbl trală prin care o regională de cale rată a fost obligată să plătească per.J litățile prevăzute de H.C.M. nr. 30« 1970 pentru încasarea nejustificată I unei sume drept taxe de locație.Soluția la care vă referiți este tJ meinică și legală, întrucît, potriv practicii arbitrale, contractul de trar.- port face parte din categoria cele economice cărora le sînt aplicabi prevederile hotărîrii citate. Imobiliz: rea vagoanelor este în strînsă legă:, ră cu executarea contractului c transport, motiv pentru care încă.-, rea nejustificată a taxelor de loca- se sancționează prin plata penalită; lor menționate.
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