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METALE

PROCUSt DIN METAL

,vă de alamă :

10X2 A M 58 1 2 T kg. 23

14X1.5 AM 63 kg. 101

15X3 kg. 48

16X2 kg. 1017

16X3 kg. 95

13X2,5 kg. 622

J5X2 AM 63 1/2 T k&. 1000

25X2.5 AM 63 1 2 T kg. 2878

Î8X1.5 AM 63 1/2 T kg. 40

10X1.5 AM 63 kg. 95

10X3 AM 63 kg. 16

18X2,5 kg. 43

Placă alamă 10 mm — tablă kg. 881

idem 16 mm kg. 2089

idem 18 mm kg. 1523

idem 28 mm kg. 1584

Bară pătrată alamă 14X14 A M 58
leg. 18

— idem 22X22 AM 58 M kg. 496

— idem 24X24 AM 58 M kg. 1166

— idem 30X30 AM 58 M kg. 1220

— Bară lată alamă 12X5 kg. 147

— idem 15X5 kg. 152

— idem 20X5 kg. 211

— idem 20X10 AM 58 1/2 M kg. 871

— idem 25X1.5 kg. 19

— idem 25X5 AM 58 kg. 535

— Electrozi sudură UNIBAZ 0 4
kg. 5150

— idem 0 5 kg. 6517

— Țeavă cazane 177.8X6.3 ST 45 B/III 
ml. 1352

— Țeavă conductă 178X14 OLT 45 K 2
ml. 27

— idem 194X8 ST 2 ml 22

— idem 194X8 ST 4 ml 67

— Țeavă cazane 217X7 OLT 45 K 2 
ml 29

— idem 237X10 OLT 35 ml 14

— idem 38X3.5 ST 45 1 L ml 2722

— 45X3 OLT 45 K 2 ml 1547 

— 45X3,5 OLT 45 K 2 ml 301 

— 45X6 OLT 45 K 2 ml 796 

— Țeavă constr. 8X1,5 ST 35 ml. 895

— idem 10X1,2 ST 35 ml 1333

— idem 12X1.5 ST 35 ml 973

— idem 15X4 OLT 35 ml 100

— Țeavă construcții 20X1.5 ST 35 
buc. 210

— idem 20X5 ST 35 buc. 220

— 25X2 ST 35 buc. 836

— 25X2,5 OLT 35 buc. 1318

— 25X3,5 OLT 45 buc. 106

— 25X4 ST 35 buc. 158

— 26X3 OLT 35 buc. 174

— 35X5 OLT 35 buc. 95

— 35X5,5 OLT 35 buc. 43

— 38X2,9 ST 35 buc. 1100

— Țeavă construcții 108X4 OLT 35 
buc. 21

— idem 108X6 OLT 35 buc. 87

— idem 121X14 OLT 35 buc. 48

— idem 127X8 OLT 35 buc. 23

— idem 127X9 OLT 35 buc. 11

— idem 133X4 OLT 35 buc. 57 

— idem 133X6 OLT 35 buc. 28 

— idem 152X5,5 OLT 35 buc. 57 

— Sirmă alamă 0 2 kg. 216



— idem 0 5,5 kg. 386

— idem sudură kg. 719

— idem 0 3,25 kg. 3669

— idem 0 5 kg. 901

— Vopsea email bronz sicilian kg. 209

— Vopsea emai! bronz aluminiu
kg. 2714

MOIOARE

UTILAJE - SCULE

Scule : 

— Alezor C.M. 6 588 buc. 5

— idem 13,5—15 5713 buc. 55

— idem 15,5—18 5713 buc. 25

— idem 0 18 1263 buc. 20

— idem 0 23 1263 buc. 19

— idem 0 26 1263 buc. 9

— idem 0 28 1263 buc. 34

— idem 0 31,5—37 buc. 21

— idem 37—45 buc. 15

— idem 0 40—1263 buc. 29

— idem 0 45—1263 buc. 24

— idem 0 45—55 buc. 3

— idem B 80 589 buc. 5

— idem 0 80 589 buc. 15

— idem B 100 589 buc. 5

— idem 0 100 589 buc. 15

— Burghiu spiral 0 8,7 573 buc. 450

— idem 0 12 573 buc. 815

— idem 0 12,5 573 buc. 30

— idem 0 12,7 573 buc. 15

— idem 0 13 573 buc. 30

— idem 0 13,5 575 buc. 46

— idem 0 13,7 573 buc. 30

— idem 0 14,5 575 buc. 30

— idem 0 14,7 574 buc. 30

— idem 0 15 574 buc. 30

— idem 0 15,4 574 buc. 30

— idem 0 15,7 575 buc. 10

— idem 0 16,5 575 buc. 47

— idem 0 16,5 574 buc. 30

— idem 0 17 buc. 115

— idem 0 17,4 buc. 25

— idem 0 18,5 574 buc. 30

— idem 0 18,5 575 buc. 30

— idem 0 18,75 574 buc. 20

— idem 0 19 574 buc. 30

— idem 0 19,4 574 buc. 30

— idem 19,5 574 buc. 30

— idem 0 23,5 buc. 24

— idem 0 24 575 buc. 9

— idem 0 35 575 buc. 5

— idem 0 38 575 buc. 15

— idem 0 38,5 575 buc. 19

— idem 0 40,9 575 buc. 42

— idem 0 44 buc. 14

— idem 0 47 575 buc. 13

— idem 0 47,5 575 buc. 1

— idem 0 48 575 buc. 13

— idem 0 50 575 buc. 11

— idem 0 55 575 buc. 25

— idem 0 58 575 buc. 15

— idem 0 60 575 buc. 23

Freze :

— R 5 buc. 5

— R 6 2763 buc. 8

— 2763 8 M O buc. 8

— 3092 12 buc. 5

— 63X63 buc. 36

— 63X80—578 A buc. 46

— 63X100 buc. 32

— 80X63 buc. 35

— 80X80 buc. 21

— 80X180—2216 buc. 49

— 80X125 buc. 50

— 100X80—578 A buc. 39

— 100X100 578 A .buc. 35

— 100X125 578 A buc. 25

— 100X160 5*8  A buc. 20

— Oaie grafit 500 kg. buc. 2

— Tarozi 22 buc. 111

— idem 27 buc. 24

— idem 1112 12X1.5 bue. 36

— idem 30 buc. 30

Motoare electrice

— 30 1500 220/380 V buc. 46

— 7,5 3000 380 V buc. 5

— 2,2/1500 220/380 V buc. 83

— 4 1500 220/380 V buc. 3

— 2,2/1000 220 380 V buc. 52

— 0,75/1500 220/380 V buc. 6

— 2,2/1000 220/380 V buc. 10

— 06/08/1100/3000 380 V buc. 4

— 055/1500 220 380 V bue. 3

— 5,5/1500 220/380 buc. 28

Freză disc modul pentru finisare
STAS 2763/67 :

— 9X1 buc. 3

— 9X2 buc. 5

— 9X1 1/2 buc. 4

— 9X2 1/2 buc. 4

— 9X3 buc. 4

— 9X3 1/2 buc. 6

— 12X4 1/2 buc. 3 

— 12X4 buc. 2 

— 12X4 1/2 buc. 3 

— 12X3 buc. 2



— 12X2 12 buc. 4 — 11X5 1/2 buc. 3 — 8X8 buc. 3

— 12X2 buc. 2 — 11X6 buc. 2 — 6X5 buc. 8

— 12X5 buc. 2 — 11X6 12 buc. 2 — 5,5X1 buc. 4

— 12X5 12 buc. 2 — 11X7 buc. 2 o.buc, 3

— 12X6 buc. 2 — 11X7 1/2 buc. 3 — 5,5X5 buc. 6

— 12X6 1/2 buc. 3 — 11X8 buc. 3 — 5,5X6 buc. 2

— 12X7 buc. 4 — 12X1 buc. 3 — 3.5X1 buc. 1

— 12X7 1/2 buc. 3 — 12X1 12 buc. 3 — 3.5X2 buc. 1

— 9X4 buc. 3 — 12X8 buc. 3 — 3,5X4 buc. 1

— 9X4 1/2 buc. 4 — 14X1 buc. 5 — 3,5X5 buc. 2

— 9X5 buc. 4 — 15X1 1/2 buc. 2 — 3,5X6 buc. 2 •

— 9X5 1/2 buc. 4 — 16X1 buc. 1 — 2,5X7 buc. 1

— 9X6 buc. 4 — 16X2 buc. 3
Freze melc modul pt. finisare
STAS 3092/67 :— 9X6 1 2 buc. 3 — 16X3 buc. 3

— 9X7 buc. 4 — 16X3 1/2 buc. 2 — M 1.75 1° 59' buc. 12
— 9X7 1/2 buc. 4 — 16X4 buc. 1 — M 4,5X2’58’ buc. 12
— 9X8 buc. 5 — 16X4 1/2 buc. 1 — M 5.5X20’ buc. 2
— 10X1 buc. 2 — 16X5 1/2 buc. 2 — M 4,25X2’47’ buc. 3
— 10X1 1/2 buc. 3 — 16X6 buc. 2 — M 4X20° buc. 6
— 10X2 buc. 3 — 16X6 1 2 buc. 2 — M 6,5X3° 311 buc. 6
— 10X2 1/2 buc. 1 — 16X7 buc. 2 — M 4X4’20’ buc. 1
— 10X3 buc. 2 — 16X7 1 2 buc. 2 — M 4X2’36’ buc. 4
— 10X4 buc. 1 — 16X8 buc. 2 — M 3,75X20° buc. 1
— 10X4 1/2 buc. 4 — 4,5X5 buc. 2 — M 3,75X20’44’ buc. 2
— 10X5 buc. 2 — 4,25X2 buc. 2 — M 2,75X2’12' buc. 1
— 10X6 1/2 buc. 2 — 5,5X2 buc. 1 — M 2,5X1’59’ buc. 2
— 10X7 buc. 2 — 4,5X3 buc. 3 — M 2,25X2’02’ buc. 3
— 10X7 1/2 buc. 2 — 4,5X4 buc. 1 — M 2,25X2 buc. 1
— 10X8 buc. 4 — 4,5X6 buc. 1 — M 2X1’48’ buc. 1
— 11X1 buc. 3 — 8X1 buc. 4 — M 1,75X1’46’ buc. 2
— 11X1 1/2 buc. 3 — 8X2 buc. 4 — M 2,5X15’ buc. 1
— 11X2 buc. 3 — 8X3 buc. 1 — M 5,5X3’17’ buc. 4
— 11X1 1/2 buc. 3 — 8X4 buc. 2 — M 6X3’12’ buc. 7
— 11X3 buc. 3

Freze disc modul pentru finisare
STAS 2763/67 :

— M 7X3’50’ buc. 7

— 11X3 1/2 buc. 1
Freze melc modul pt. finisare
STAS 2763/67 :— 11X4 buc. 3 — 8X5 buc. 3

— 11X3 1/2 buc. 2 — 8X6 buc. 3 — M 20’ 6,35’ buc. 33

— 11X5 buc. 3 — 8X7 buc. 2



— M 8X20 buc. 1

— M 11X02’ buc. 3

— M 09X19.5 buc. 1

— M 18X1“ 13’ buc. 4

— M 10X3’53’ buc. 3

— M 12X4 12’ buc. 7

— M 9X20’ buc. 6

— M 10X20’ buc. 3

— Ml 1/2“X25,23 pt. lanț buc. 3

— M 9X4’30*  pt lanț buc. 1

Freze cilindrice cu dinți rari
STAS 2216/67 :

— 100X100 buc. 11

— 100X100 elicoidală stas 578/67 buci

— 80X100 buc. 10

— 80X80 buc. 9

— 80X63 buc. 16

— 63X100 buc. 1

— 50X80 buc. 8

Alezoare cu coadă cilindrică pt. care
STAS 8647/67 :

— 02 buc. 80

— 0 2 buc. 8

— 0 10 buc. 31

— 0 16 buc. 38

— 03 buc. 32

— 04 buc. 20

— 0 7 buc. 48

— 0 10 buc. 45

— 0 13 buc. 5

— 0 16 buc. 103

— 0 17 buc. 1

— 0 5 buc. 9

— 0 23 buc. 15

— 0 25 buc. 9

— 0 27 buc. 26

— 0 32 buc. 1

— 0 47 buc. 2

— 0 3 buc. 4

— 0 8 buc. 24 — 0 27 buc. 82

— 0 12 buc. 4 — 0 32 buc. 76

— 0 5 buc. 22 — 0 50 buc. 117

— 0 6 buc. 53 Alezoare STAS 1266/67

— 0 9 buc. 12 — 0 24buc. 14

— 0 12 buc. 45 — 0 26 buc. 38

— 0 15 buc. 65 — 0 44 buc. 12

— 0 18 buc. 8 — 0 40 buc. 5

— 0 19 buc. 11 — 0 9 buc. 34

— 0 22 buc. 29 — 0 11 buc. 16

— 0 24 buc. 7 — 0 13 buc. 5

— 0 26 buc. 35 — 0 15 buc. 15

— 0 28 buc. 5 — 0 20 buc. 32

— 0 46 buc. 3 — 0 25 buc. 47

Alezoare cu coadă cilindrică pt. con.
STAS 1263 67 :

— 0 28 buc. 2

— 0 45 buc. 3
— 0 50 buc. 10 — 0 50 buc. 28
— 0 36 buc. 10 — 0 10 buc. 10

— 0 40 buc. 2 — 0 12 buc. 55
— 0 48 buc. 2 — 0 14 buc. 56

Alezoare STAS 1264 67 : — 0 18 buc. 30

— 03 buc. 2 — 0 22 buc. •

— 0 3.5 buc. 10

— 04 buc. 17
ALEZOARE STAS 588 67

— CM 6 buc. 14

AI.EZOARE STAS 1263/67 — 0 15,5 buc. 2

— 05 buc. 4 — 0 9 tipo buc. 12

— 07 buc. 3 — 0 12 tipo buc. 3

— 08 buc. 11 — CM 16 buc. 12

— 09 buc. 4 — CM 2 B buc. 1

— 0 10 buc. 18 — CM 3 B buc. 1

— 0 12 buc. 40 — 0 17,5 buc. 4

— 0 15 buc. 6 — CM 2 A buc. 1

— 0 25 buc. 45 — 0 12 CM 2 C buc. 5

— 0 22 buc. 14 — CM buc. 40

— 0 27 buc. 9 — CM 2 C buc. 9

— 0 28 buc. 18 — CM 3 A buc. 5

ALEZOARE STAS 2646'67 — CM 3 C buc. 6

— 0 11 buc. 10



ALEZOARE REGLABILE STAS 5713/67

— 37—45 buc. 8

— 45—55 buc. 2

— 21—24 buc. 6

— 0 13,5 buc. 2

— 0 12 buc. 4

— 0 10,5 buc. 3

VlRF ROTATIV :

— CM 1 buc. 30

— CM 2 buc. 38

— CK buc. 33

VlRF FIX :

— CM 5 buc. 26

— CM 4 buc. 135

— CM 6 buc. 35

— CM 2 buc. 72

— Dălți balamale buc. 5

— idem timplari 6 mm buc. 10

— idem 8 mm buc. 5

— idem 10 mm buc. 5

— idem 14 mm buc. 10

— idem 16 mm buc. 10

— idem 18 mm buc. 10

— idem 20 mm buc. 8

— idem 21 mm buc. 10

— idem 22 mm buc. 15

— idem 24 mm buc. 11

— Dălți semirotund 28 mm buc. 53

— idem 22 mm buc. 57

— Cuțit pt. rindele 42 mm buc. 64

— idem 45 mm buc. 55

— idem 50 mm buc. 37

— Cuțit rindele 55 mm buc. 51

— idem 60 mm buc. 42

— idem dublu 55 buc. 10

— idem 35 mm buc. 6

— idem 42 buc. 10

— idem 50 buc. 20

— idem 48 mm buc. 6

— idem 60 mm buc. 16

PlNZA FIERĂSTRĂU PANGLICA

— 15X0,6 m buc. 450

— 8ă0,5 mm buc. 450

— 20X0,7 mm buc. 400

— 25X0.7 buc. 500

— 35X0,8 buc. 95

BURGHI SPIRALA PENTRU LEMN

— 0 28 buc. 18

— 0 24 buc. 4

— 0 30 buc. 3

— 0 27 buc. 1

— 0 25 buc. 3

— 0 17 buc. 5

— 0 16 buc. 27

BURGHII DE MAȘINA PENTRU
LEMN

— pt. cuțit 24 buc. 60

— idem buc. 90

— idem buc. 75

— idem buc. 75

— idem buc. 100

— idem buc. 100

— idem buc. 100

— idem 30 buc. 15

— idem 38 buc. 100

— idem 70 buc. 75

— pt. cuțit buc. 60

— idem 83 buc. 8

— idem 147 buc. 69

— idem 96 buc. 13

— idem 76 buc. 75

— idem 93 buc. 10 

— idem 83.30 buc. 7 

— idem 100 buc. 43 

— idem 73 buc. 50 

— idem 73 buc. 100 

— idem 83,30 buc. 27 

— idem 113 buc. 31 

— idem 94 buc. 40

idem 87 buc. 36

— Șină ghidaj 295,77 buc. 3

— Dălți pt. spart piatră 12 buc. 39 

— Miniu de plumb 429—67 kg. 480 

— Sare SR 140 kg. 1000 

— idem SR—220 kg. 1000 

— idem SR—430 kg. 1000

CONSTRUCȚII - INSTALAȚII 

ELECTRICE

— Țevi construcții 73X14 ml. 23

— Vane plate Fc. 0 400 buc. 2 

— Cablu ACYY 4X4 ml. 1.885 

— idem 3X50 +25 ml. 1.158 

— Cablu CSYY 5X2,5 ml. 250 

— idem 24X2,5 ml. 509 

— Cablu NAYY 4X6 ml. 1.605 

— Cablu CSYY 21X2.5 ml. 835 

— Țeci constr. 0 152X12 ml. 6 

— Cablu CYABY 4X6 ml. 605 

— Cablu CpBI 2X2,5 ml. 320 

— idem CPBI 3X4,0 ml. 90



OFERTE

— Cablu ACPBI 3X16 ml. 113

— Cablu ACHPB1 3X50+25 ml. 8-1

— Cablu CPBI 3X150 ml. 235

— Droscre Fl. 65 w buc. 235

— Cablu ACYABY 3X50 ml. 25

— idem 3X70 ml. 137

— idem 3X50 6 Kv ml. 88

— Cablu ACPBI 3X70+35 ml. 95

— Cablu ACHPRT 3X70+35 nil. 69

— Cablu CHPB1 2X4 ml. 64

— idem ACHPBI 3+120 ml. 48

— idem 3X95 ml. 192

— idem CHPBI 4X16 ml. 90

— idem 3X95 ml. !■

— idem 3X70 ml. 100

— idem 3X50 ml. 45

— CoductOr! AFY. 159 mm bl. 89

— idem 135 mm bl. 560
__ +
— Corp iluminat 4EW 1X250 buc. 30

— Piese fontă 0 509 buc. 6

— idem F.M. — 0 80 buc. 18

— idem F. M. — 0 50 buc. 2

— idem F.M. — 0 250 buc. 2

— Piese RSM 50—50—90° buc. 2

— idem RSM 200—80—9-1° buc. 3

— idem RSM 209—100 buc. 10

— idem 250—159 buc. 2

— idem 250—259 b-c. 2

— idem 400—200 buc. 1

— idem 400—250 buc. 2

— idem 209—150 buc. 1

— idem 250—250—45° buc. 1

— idem 400—200—45° buc. 1

— Piesă fontă C.F. 80—90° buc. 5

— idem 109—90° buc. 12

— idem 125—90° buc. 8

— idem 150—90° buc. 11

— idem 350—90° buc. 1

— idem pentru 0 100 buc. 16

— Piesă fontă C.M. 0 150—15° buc. 2

— idem CM 300—15° buc. 2

— idem CM 80—30° buc. 1

— idem CM 250—30° buc. 3

— idem CM 50—45° buc. 20

— idem CM 50—90° buc. 4

— idem CM 150—90° buc. 2

— idem CM 200—90° buc. 12

— Teu fontă 80—50 buc. 1

— idem 80—89 buc. 1

— idem 100—50 buc. 6

— idem 125—80 buc. 2

— idem 125—125 buc. 1

— Teu fontă 350—290 buc. 1

— idem 500—250 buc. 3

— Cruce fontă CR. 200 buc. 4

— Mufe de trecut pe tub 0 50 buc. 18

— idem 0 300 buc. 5

— Piesă fontă REM 80—50 buc. 1

— idem 0 150—125 buc. 1

— idem 200—100 buc. 1

— idem 250—200 buc. 4

— idem 500—250 buc. 1

— idem 500—300 buc. 1

— Piesă zc. REFF 0 80—50 buc. 8

— idem 125—100 buc. 2

— idem 150—60 buc. 2

— idem RSM. F. 50—50—90° buc. 11

— Cablu ACYABY 3X240+120
m.l. 945

— Vane oțel 0 250—25 buc. 5

— idem 0 300 buc. 4

— Conductă 0 219X7 m.l. 200

PIESE DE SCHIMB

RULMENȚI

£ȚZZT
— Broaște tip redus fanom 74/4 

buc. 300

— Miner cu șilturi per. 300

— Broască ușă buc. 130

— Palmare piele 2182 64 91007009 
p. 2000

— Bandă ferodou 80X10 ml. 10

— Șnur asbest 0 8 negrafitat kg. 11,75

— idem 0 17 negrafitat kg. 8

— idem 0 22 negrafitat kg. 32

— idem 0 25 negrafitat kg. 33,50

— idem 0 30 negrafitat kg. 24

— idem 0 40 kg. 30,50

— Creder cauciuc pt. autobuze kg. 300

— Geamuri securit 640X610X530 5 mm 
grosim. cu colțuri rot. stas 1853 
buc. 102

— idem 640X460 stas 1853 buc. 42

— idem 520X320 stast 1853 buc. 1020

— idem 240X190 stast 1853 buc. 700

— idem 685X419 stast 1853 buc. 400

— Rulmenți NU 305 NA buc. 16

— idem NU 306 NA buc. 22

— idem NU 308 NA buc. 15

— idem NU 309 NA buc. 27

— idem NU 310 NA buc. 16

— idem 311 NA buc. 16

— idem NU 312 NA buc. 25 

— idem NU 313 NA buc. 28 

— idem 1206 buc. 165 

— idem 1208 K buc. 573

idem 1209 K buc. 60

■»



— idem 1209 buc. 41 — idem 6208 buc. 100 — idem 7513 buc. 19

— idem 1210 buc. 56 — idem 6210 buc. 40 — idem 32218 buc. 78

— idem 1309 buc. 218 — idem 6305 buc. 640 — idem 22308 K buc. 31

— idem 1314 buc. 15 — idem 6309 N buc. 1000 — idem 51223 M buc. 25

— idem 2200 buc. 63 — idem 6308 N buc. 1000 — idem 51210 buc. 210

— idem 2206 buc. 17 — idem 6211 buc. 57 — idem 51209 buc. 183

— idem 2309 buc. 180 — idem 30215 buc. 110 — idem 51207 buc. 12

— idem 3201 buc. 16 — idem 30210 buc. 100 — idem 51405 buc. 25

— idem 6206 buc. 230 — idem 30208 buc. 35 — idem 51205 buc. 122

— idem 6024 buc. 19 — idem 30209 buc. 49 — idem 51205 buc. 40

— idem 6020 buc. 41 — idem 30205 buc. 91 — idem 51204 buc. 10

— idem 6010 buc. 29 — idem 7815 buc. 50 — idem 51292 buc. 10

— idem 6009 buc. 10 — idem 7309 buc. 15 — idem 51201 buc. 63

— idem 6007 buc. 36 — idem 7306 buc. 60 — idem 51116 buc. 47

— idem 6006 buc. 229 — idem 7218 buc. 27 — idem 51114 buc. 10

— idem 6003 buc. 76 — idem 7217 B buc. 73 — idem 51112 buc. 109

— idem 941/17 buc. 25 — idem 7215 buc. 18 — idem 51109 buc. 90

— idem 941'20 buc. 18 — idem 7211 buc. 59 — idem 51108 buc. 42

— idem 912/35 buc. 25 — idem 7207 buc. 41 — idem 51107 buc. 68

— idem 943/20 buc. 20 — idem 7210 buc. 43 — idem 51105 buc. 100

— idem 943/25 buc. 81 — idem 7206 buc. 76 — idem 51106 buc. 40

— idem 943/30 buc. 65 — idem 7202 buc. 100 — idem 30204 buc. 500

— idem 45—55—38 buc. 27 — idețm 6411 buc. 85 — idem 7204 buc. 500

— idem 942'30 buc. 142 — idem 6410 buc. 38
CURELE TRAPEZOIDAI.E

— Curele t-apez. 17X11X1000 buc. 7

— idem 17X11X1250 buc. 72

— idem 17X11X1050 buc. 20

— idem 17X11X650 buc. 20

— idem 17X11X2240 buc. 64

— idem 22X14X1250 buc. 89

— idem 13X8X1500 buc. 14

— idem 17X11X2650 buc. 26

— idem 943/50 buc. 20 — idem 6408 buc. 46

— idem 20—26—20 buc. 30 — idem 6407 buc. 212

— idem 6310 buc. 120 — idem 6406 buc. 81

— idem 6309 buc. 124 — idem 6405 buc. 30

— idem 6308 buc. 188 — idem 6313 buc. 117

— idem 6303 buc. 100 — idem 30213 buc. 42

— idem 6228 buc. 34 — idem 30218 buc. 30

— idem 6222 buc. 63 — idem 30306 buc. 90

— idem 6218 buc. 78 — idem 30307 buc. 78

— idem 6218 buc. 34 — idem 30308 buc. 139 — idem 17X11X2120 buc. 16

— idem 6215 buc. 60 — idem 32207 buc. 81 — idem 17X11X5300 buc. 15

— idem 6214 buc. 36 — idem 32308 buc. 30 — idem 22X14X4250 buc. 60

— idem 6213 buc. 130 — idem 32309 buc. 112 — idem 22X14X2360 buc. 15

— idem 6212 buc. 20 — idem 32210 buc. 53



*-------

— 0,37X1000 buc. 2 Motoare electrice două turații— idem 22X14X2300 buc. 56

— idem 22X14X2650 buc. 28

— idem 22X14X^00 buc. 17

— idem 32X10X3150 buc. 44 •

— idem 32X19X6300 buc. 25

— idem 8X13X3150 buc. 42

— idem 8X13X4500 buc. 20

— Șurub mecanic 10X140 4272 
buc. 10000

idem 18X60 4845 buc. 3000

— idem 18X100 4272 buc. 1500

— idem 18X75 4845 buc. 1000

— idem 14X90 4272 buc. 2000

— idem 16X70 4272 buc. 7000

— idem 16X100 4272 buc. 5500

— idem 18X70 4272 buc. 2000

— Piuliță m 24 buc. 10000

— idem 12 buc. 10000

— Nit 13X40 kg. 70

— idem 4X12 kg. 150

— idem 4X18 kg. 20

— idem 4X10 kg. 380

idem 8X20 kg. 400

idem 2X5 kg. 16

— Șaibă grover 30 kg. 170

— 1,1X1500 buc. 5

— 1,5X1500 buc. 10
__ __ _i---- 1----- :----------------

2,2X3000 buc. 2

— 2.2X1000 buc. 20

— 2.2X1500 buc. 15

— 3X100 buc. 3

— 3X1500 buc. 10

— 4X1500 buc. 5

*— 4X300 buc. 2

i— 5,5X1000 buc. 2

0,75/1300—750/1500 buc. 9

— 0,45/0,8—750/1500 buc. 15

Motor electric cu fianșe

— 0,25X1500 buc. 1

Motoreductor tip Steaua Roșie :

— R/V 35/25 0,37X1500 buc. 13

— R/V 35/25 1,1X1000 buc. 9

— R V 40/25 0,75X1000 buc. 13

— R/V 40/25 1,1X1500 buc. 5
■. -r

In a t e n f i a cititorilor!
Pentru ca revista noastră să fie accesibilă unui număr cit mai mare

de cititori — elevi, studenți, cursanți ai tuturor formelor de învâțămînt politic

și profesional —, pentru anul 1977 pot fi încheiate abonamente speciale, 

la prețul de 130 lei anual.

(adresa completă a abonatului)

Către

„REVISTA ECONOMICĂ

BUCUREȘTI 22, CALEA DOROBANȚILOR 25 cod 71131

LA ÎNCHIDEREA
EDIȚIEI

1

FABRICA DE UTILAJE, PIESE 
DE SCHIMB ȘI TRANSPORTURI 

BUCUREȘTI ,
Str. Veseliei nr. 5 
Telefon : 23.13.01

i, r

A ■

Motoare electrice ASI orizontale cu 
talpă protecție IP.54 220/380 V :

Prin mandatul poștal din ziua de .... . ,v-am expediat suma de
. . . . lei, în contul ISIAP (întreprinderea de stat pentru imprimate și ad

ministrarea publicațiilor, Piața Scinteii, 1) nr. 645 130 152, BNRSR, Filiala 
Sector 7, București, reprezentînd un abonament a 130 lei la „Revista eco
nomică'1 și .... lei pentru următoarele cărți (a 20 lei exemplarul)*:

* Titlurile la care nu doriți să vă abonați urmează să fie anulate 
printr-o linie vizibilă.

•ț

• Raporturile de muncă, volumul III.

• Răspunderea în comerțul internațional

• Corespondență comercială internațională (în limbile : română, engle
ză, franceză, germană, rusă, spaniolă). - 0 ' Ș//;

• Gestionarea și controlul valorilor materiale și bănești.

• Administrare a imobilelor. r
. . .. ' ' /Ț..C / . :

• Cartea cooperativei agricole de producție, volumUL II.
•

— 0,25X1000 buc. 1

— 0,30X1500 buc. 5

(semnătura abonatului)

f



uetoare tip Orăștie :

ÎSO.O 1:25 buc. 10

150.1 1:50 buc. 10

ftSO.2 1:25 buc. 2

tSO.2 1:50 buc. 10

550.2 1:15 buc. 3

150.3 1:25 buc. 2

tSO.3 1:15 buc. 9

uetoare tip Neptun :

: II 285—20—0 buc. 10

! CH 285—4—28 st. buc. 10

H 225—10—0 buc. 4

H 225—20—0 buc. 15

nenți seria :

1205 buc. 1000

207 buc. 200

209 buc. 100

202 buc. 1000

313 buc. 180

206 buc. 100

210 buc. 100

211 buc. 200

001 buc. 120

2315 buc. 35

1208 buc. 40

211 K buc. 50

204 buc. 40

1207 buc. 130

0212 buc. 100

205 buc. 80

308 buc. 100 •

2322 K buc. 10

ie rulmenți:

[ 317—300 H.218=60 H 313 buc. 350

— Ventilatoare V. 473 G Q=200 m3h. 
ME 1,5X1500 buc. 6

— Coturi negre și râncate 1“ buc. 1000

— Cot holender zincat 3/4" buc. 100

— Coturi negre și zincate 1/2“ buc. 700

— Coturi zincate 3/8" buc. 100

— Coturi negre zincate 3/4" buc. 350

— Conductor Fy— 1 mm ml. 2500

— Cot holender 1“ buc. 350

— Curea textilă 280 mm ml 300

— Bandă cauciuc 2 inserții 400X8
kg. 1000

Buton simplu comandă buc. 300

Bandă textilă 450 mm bumbac 
ml. 300

— Robineți trecere 1" 83 A buc. 100 

— Reducții 1 2“—3 8" buc. 180 

— Robineți trecere 1 1/4“ buc. 60 

— Reducții 1“—1/2" buc. 150

— Cuie albastre tapițerie 1,6X15 
kg. 600

— Cuie albastre 1,4X15 kg. 500 

— Cuie albe tapițerie 1,5X16 kg. 100 

— Cuie ținte 1,4X16 kg. 250

— Cuie albe de tapițerie 1,4X30 
kg. 150

— Cot holendere 1/2“ buc. 100 

— Cuie albastre 1,6X15 kg. 200

Dopuri instalație 1 1/4" buc. 150 

— Idem 1“ buc. 100 

— Holendere zincate 1/2“ buc. 100 

— Hirtie pelur kg. 400 

— Holșurub 3X16 buc. 5000 

— Idem CSR 5X40 buc. 4000 

— Idem CZ. 3,5X45 buc. 10000

— Inele siguranță arbore 0 25 mm 
buc. 5000

— idem 0 30 mm buc. 1000

— idem 0 40 mm buc. 2500

idem 0 45 mm buc. 1500 

— idem 0 20 mm buc. 1000 

— idem 0 52 mm buc. 500 

— Niple 1“ buc. 250 

— idem 3 8“ buc. 200 

— PAL 18—22 mm mp. 2000 

— Piulițe M.27 kg. 300

Pentru a răspunde la 
nenumăratele cereri pri
vind lucrarea CONTRAC
TELE ECONOMICE IN AC
TIVITATEA COMERCIALA 
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.[ 312=60 H. 215=45 H.306 buc. 100



CONTRACT ECONOMIC

DIN NOU DESPRE CONSECINȚELE 
NEPREDARII DEȘEURILOR 

DE HÎRTIE

în materialul intitulat „Precizări pri
vind consecințele nepredării deșeurilor 
de hîrtie“ (apărut în Suplimentul nr. 
17/1976) s-a tratat, printre altele, des
pre unele implicații ale măsurilor lu
ate prin Decretul nr. 521/1974 asupra 
executării contractelor economice și 
asupra răspunderii unităților socialiste 
care nu îndeplinesc sarcinile de plan 
și contractuale privind predarea de
șeurilor de hîrtie.

Prin decretul la care ne-am referit 
s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea 
activității presei și raționalizarea con
sumului de hîrtie.

După cum s-a arătat în materialul 
sus-citat, în executarea sarcinilor re- 
zultînd din actul normativ menționat, 
unitățile socialiste au depus asemenea 
eforturi care au determinat micșora
rea resurselor de deșeuri de hîrtie. 
Datorită acestui fapt, precum și în ur
ma reducerii cotelor de hîrtie alocate, 
au rămas parțial neîndeplinite unele 
contracte privind furnizarea de deșe
uri de hîrtie în anul 1974.

în aprecierea acestor cauze care au 
determinat neîndeplinirea obligațiilor 
contractuale, prin Decizia primului ar
bitru de stat nr. 456/1976 s-a statuat 
că „diminuarea surselor de deșeuri de 
hîrtie în activitatea pîrîtei este rezul
tatul unor măsuri luate pe plan gene
ral în interesul economiei naționale, 
în sensul raționalizării consumului de 
hîrtie, situație de natură să o exone
reze proporțional de răspunderea pen
tru nerespectarea obligațiilor contrac
tuale legate de predarea deșeurilor de 
hîrtie".

Relativ recent, prin Decizia primului 
arbitru de stat nr. 1660 din 16 iunie 
1976, s-a precizat (chiar cu referire la 
decizia citată mai sus) că această so
luție s-a dat în considerarea unei si
tuații de fapt specifice. Este vorba de 
faptul că sarcinile de predare de de
șeuri de hîrtie pe anul 1974 au fost 

stabilite anterior apariției Decretului 
nr. 521/1974. Se înțelege deci, că solu
ția de exonerare de răspundere a fost 
determinată de o asemenea reducere 
a posibilităților de livrare a deșeuri
lor de hîrtie care nu a fost și nici nu 
putea fi avută în vedere la stabilirea 
sarcinilor de plan privind predarea 
acelor deșeuri.

Pentru anul de plan 1975, ca și pen
tru anii de plan următori, posibilită
țile de predare a deșeurilor de hîrtie 
trebuie analizată în condițiile raționali
zării consumului de hîrtie. Cu alte cu
vinte, începînd cu anul 1975, organele 
competente cu stabilit sarcinile de pre
dare a deșeurilor de hîrtie în condițiile 
resurselor diminuate în urma aplică
rii măsurilor de raționalizare a consu
mului de hîrtie. în atare situație, noua 
orientare a practicii arbitrate, concre
tizată în Decizia PAS nr. 1660/1976, 
nu reține drept motiv exonerator de 
răspundere discordanța dintre sarcini
le de predare a deșeurilor de hîrtie și 
posibilitățile unităților socialiste pre- 
dătoare.

Astfel — reține decizia — „furni- 
zoarea a făcut intervenții la organele 
competente, în sensul diminuării can
tității de 550 tone deșeuri hîrtie re
partizată spre a fi livrată în anul 1975.

Sarcinile de livrare nu au fost însă 
modificate, așa cum rezultă din adre
sa organului tutelar al furnizoarei...

Față de această situație, se reține că 
organele competente au analizat în 
anul 1975 posibilitățile de predare a 
deșeurilor de hîrtie de către furnizoa
re, în condițiile raționalizării consu
mului de hîrtie, ca urmare a Decretu
lui nr. 521/31 mai 1974 și au stabilit 
că aceasta are posibilitatea realizării 
sarcinii de plan de 550 tone, astfel că 
repartiția nu a fost modificată.

Ca urmare, atîta timp cît sarcina de 
plan ce a stat la baza contractului, 
precum și contractul, nu au fost mo
dificate, furnizoarea răspunde pentru 
nerespectarea obligațiilor contractuale 
asumate față de beneficiară".

Am considerat util ca organele de 
resort din unitățile socialiste să cu
noască actuala orientare a practicii 
arbitrale în această materie.

I. ICZKOVITS

COMERȚ EXTERIOR

FACTORING — MIJLOC DE ACCE
LERARE A FINANȚĂRII OPERA

ȚIUNILOR DE EXPORT

Pe plan internațional, pentru acce
lerarea operațiunilor de finanțare a 
producției materiale au luat o deo
sebită extindere operațiunilor de fac
toring care au la bază un contract co
mercial prin care o parte denumită 
factor își asumă obligația ca în baza 
unui comision să realizeze creanțele 
sub formă de facturi pe care cealaltă 
parte, denumită aderent se obligă să i se 
transmită, contra plată, prin subroga- 
rea factorului în toate drepturile pe 
care le are asupra debitorilor (cumpă
rători ai mărfurilor livrate).

Mecanismul de aplicare a operațiu
nilor de factoring poate fi astfel sin
tetizat :

— aderentul, care este un producă
tor de mărfuri sau furnizor de servi
cii, în baza contractului încheiat cu 
factorul, îi remite acestuia facturile 
(sau copii legalizate) cu mențiunea că 
au fost cedate și că plata lor urmează 
să se facă către factor ;

— în același timp subrogarea facto
rului în drepturile aderentului trebuie 
să fie notificată debitorului (cumpă
rătorului, importatorului extern, be
neficiarul serviciilor etc.), pentru ca 
aceasta să facă plata numai către fac
tor ; de regulă, această notificare se 
face chiar pe factura comercială, prin- 
tr-o formulă adecvată, din care nu tre
buie să lipsească cuvîntul subrogare ;

— în funcție de natura factoringu- 
lui adoptat, factorul plătește aderentu
lui valoarea nominală a facturilor, mai 
puțin comisionul său : a) imediat, deci 
înainte de scadența lor, dacă contrac
tul de factoring este încheiat potrivit 
formei tradiționale (old line factoring); 
b) la data scadenței, dacă contractul a 
fost încheiat sub această formă (matu
rity factoring) ;

— în practică, se utilizează sistemul 
ca factorul să plătească imediat numai 
într-o anumită proporție valoarea fac-



;urilor (de exemplu — 90%), urmînd 
za diferența să fie regularizată după 
Realizarea. creanței ; diferența de 10% 
lin exemplul dat constituie un fond 
ie rezervă, respectiv o proviziune 
lestinată să acopere eventuale riscuri 
are cad în sarcina aderentului (mar- 
a a fost refuzată pentru motive de 
alitate, pentru lipsuri cantitative etc.).
Operațiunile de factoring se mai ca- 

acterizează și prin faptul că pe lîngă 
ccelerarea creditării aderentului, — 
iind un eficient instrument de finan- 
are pe termen scurt — factorul îi fur- 
lizează acestuia o gamă de servicii, 
a de pildă, o selecționare a clienților 
cumpărători sau beneficiari ai servi- 
iilor furnizate), punerea la dispoziția 
ui a unor metode moderne de gestiune 
i contabilitate, efectuarea unor studii 
e piață, procurarea de informații co- 
terciale, servicii juridice etc. ; facto- 
ul se interesează de modul cum ade- 
entul își administrează afacerile, ceea 
e duce, în practică, la situația că so- 
ietatea de factoring își asumă sarcina 
ostului clienți din administrația ade- 
entului, devine deci gestionar și chiar 
n fel de consilier al acestuia ; dato- 
ită relațiilor pe care societatea de fac- 
zring le are cu alte asemenea insti- 
iții și a informațiilor pe care poate 
i le aibă cu privire la solvabilitatea 
ventualilor cumpărători, societatea de 
ictoring este în măsură să contribuie 
rin know-how-ul său la orientarea 
oliticii comerciale a aderenților săi. 
Practica internațională a operațiuni- 

>r de factoring evidențiază o sumă 
s avantaje pentru ambele părți con- 
■actante. Astfel, aderentul, care, de 
îgulă, este un producător de bunuri 
estinate pieței interne și exportului, 
.’in transmiterea creanțelor sale fac- 
irului are ca avantaje principale :
— încasează irevocabil valoarea fac- 
irilor (mai puțin comisionul) de la 
i singur partener — factorul — în- 
-un termen mult mai scurt, ceea ce 
zcelerează viteza de rotație a capi- 
ilului ;
— are garanția plății, deoarece fac- 
rul își asumă riscul insolvabilității 
sbitorului, iar ca urmare, nu are po- 
bilitatea de recurs împotriva aderen- 
ilui ;
— cheltuielile de contabilizare și ur- 
ărire a clienților sînt evitate prin 
mplifiparea substanțială a operațiu

nilor, care se reduc, în fapt la un sin
gur cont: factorul.

La rîndul său, factorul înregistrează 
beneficii din operațiunile de prelua
re a creanțelor și realizare lor, bene
ficii rezultate din comisionul încasat, 
care este mai mare decît cheltuielile 
efectuate (inclusiv riscul asumat).

în condițiile organizatorice ale co
merțului exterior din țara noastră, a- 
plicarea în practică a operațiunilor de 
factoring s-ar putea realiza în ambele 
sensuri, atît pentru export, cît și pen
tru importuri.

La operațiunile de export avem în 
vedere posibilitatea organizării în ca
drul Băncii Române de Comerț Exte
rior a unui compartiment specializat 
în operațiuni de factoring, care ar pre
zenta următoarele avantaje :

— întreprinderile de comerț exte
rior, în baza contractului de factoring 
tradițional ar încasa imediat valoarea 
facturilor cedate ;

— ca urmare, decontarea față de u- 
nitățile producătoare — exportatoare 
s-ar face într-un termen considerabil 
mai mic, fapt ce s-ar reflecta po
zitiv în propria lor gestiune economică, 
prin scurtarea perioadei de creditare 
a producției pentru export ;

— simplificarea evidenței contabile a 
întreprinderilor de comerț exterior și, 
deci, reducerea cheltuielilor adminis
trative ar compensa din plin organiza
rea unei evidențe mecanizate a clien
ților, în cadrul B.R.C.E.

— prin relațiile bancar-comerciale 
pe care le are B.R.C.E, cu corespon
denții străini, relații care s-ar extinde 
prin contractele ce ar urma să se 
încheie cu instituții de factoring din 
țările partenerilor comerciali, informa
țiile asupra bonității acestora ar fi 
mult consolidate, iar ca urmare, com
partimentul de factoring preconizat ar 
fi un adevărat consilier cu privire la 
clienții întreprinderilor de comerț 
exterior exportatoare.

La operațiunile de importuri, același 
compartiment de factoring din cadrul 
Băncii Române de Comerț Exterior 
ar putea să preia de la instituțiile de 
factoring din țările vinzătorilor factu
rile pe care acestea le dețin de la a- 
derenții lor, realizînd încasarea aces
tora de la întreprniderile române im
portatoare. Este bine cunoscut, că pe 
plan internațional intervin, de regulă 

doi factori: unul în țara exportatoru
lui, iar celălalt în țara importatorului. 
Factorul din țara exportatorului accep
tă să cumpere creanțele pe care unul 
dintre clienții săi exportatori (aderen
tul) le are asupra unui cumpărător din 
străinătate și să le cedeze apoi cores
pondentului său din țara importatoare 
(factorul la import), dar aceasta nu
mai în măsura în care factorul la im
port le acceptase, în prealabil. De alt
fel, acesta din urmă, adică factorul la 
import are rolul important în această 
operație, deoarece el va trebui să pro
cedeze la încasarea creanțelor respec
tive și deci să suporte riscurile insol
vabilității debitorului, obligîndu-se în 
acest scop față de aderent (cedent). 
Or, în condițiile organizatorice din 
țara noastră — unde comerțul exterior 
este monopol de stat —, factorul de 
import nu își asumă aceleași riscuri 
ca un factor dintr-o țară cu economie 
capitalistă. Banca Română de Comerț 
Exterior preluînd creanțele cedentului 
(factor de export) contra unui comi
sion, va realiza un aport valutar din 
serviciile prestate, fără să aibă riscul 
că cumpărătorul — o întreprindere de 
comerț exterior română — nu va fi 
solvabilă.

dr. Al. DETEȘAN 
drd. D. POROJAN

MASURI DE CONTRACARARE 
A CONCURENTEI NELOIALE 

IN COMERȚUL INTERNAȚIONAL

Practica dumping-ului, prin expor
tul produselor la prețuri anormal de 
joase, constituie o concurență neloială 
certă a cărui impact depășește inte
resul particular al unei singure ra
muri de activitate și aduce prejudicii 
interesului general din moment ce ris
că să deterioreze echilibrul economic 
al unui stat.

O astfel de situație a determinat, 
încă după anul 1900, mai multe state 
capitaliste : S.U.A., Germania, Canada, 
Franța, Belgia etc., să ia măsuri anti
dumping încadrate într-o legislație 
protecționistă pentru producătorii na
ționali.

Tot din aceeași perioadă datează șl 
preocupările unor conferințe interna
ționale pe probleme comerciale și ta-

-----> 



«fare în scopul de a reduce la mini
mum obstacole care se opun comerțu
lui internațional — restricții cantitative, 
limitări în materie de devize, concu
rență neloială. Liga Națiunilor Unite 
convoacă în acest sens o serie de 
reuniuni importante cum sînt cele de 
la Geneva din anii 1923 și 1924 pe pro
bleme strict comerciale și cea din 
1927 pe probleme valutare. Mai tîr- 
ziu, Națiunile Unite intenționează să 
ajungă la un acord legat de schim
burile internaționale. în acest scop, 
în aprilie 1947 la Geneva se creează 
un Comitet însărcinat cu pregătirea 
unui Proiect de Acord internațional, 
care a fost negociat în noiembrie 1947 
la Havana și care în afara unor nor
me programatice privind schimburile 
comerciale internaționale a pus pro
blema înființării Organizației Inter
naționale de Comerț.

Rezultatele s-au concretizat doar în 
semnarea de către reprezentanții a 23 
de țări a Acordului General pentru 
Tarife și Comerț care a intrat în vi
goare în anul 1848.

Principiile mai importante preconi
zate erau : concepția economică ba
zată pe liberul schimb și negocieri de 
concesii tarifare; interzicerea de res
tricții cantitative ; aplicarea clauzei 
națiunii celei mai favorizate și inter
zicerea dumping-ului și reglementarea 
subvențiilor la export.

Soluțiile legate de dumping au fost 
fără îndoială larg dezbătute astfel în- 
cît, deși art. VI al GATT se ocupă 
special de drepturile antidumping și 
compensatorii, iar art. XVI de sub
vențiile și primele la export, s-au su
gerat ca imperios necesare luarea de 
măsuri mai concrete. Acest deziderat 
s-a realizat în anul 1968 prin adopta
rea Codului antidumping, care consti
tuie baza legislativă în materie de 
dumping în țările capitaliste.

Conform normelor prevăzute, repre
siunea dumping-ului presupune exis
tența a două condiții : un preț dublu 
și un prejudiciu important rezultat din 
acest preț dublu. Acest dublu aspect 
duce la existența unui dublu proce
deu de declanșare a urmăririi judiciare: 
partea lezată poate declanșa o acțiu
ne represivă prin simpla depunere a 
unei plîngeri în fața autorităților 
competente ; sau, autoritățile vamale 
au competență de a declanșa procedu
ra administrativă în cazul descoperirii 

unor practici neloiale. Primul proce
deu este desigur cel corect întrucît o 
întreprindere sau un grup de între
prinderi sînt direct interesați in re
compensarea pagubei.

Perceperea taxelor antidumping sau 
a taxelor compensatorii este sancțiu
nea normală pentru practicile de dum
ping. Decizia de impunere revine au
torităților din țara sau teritoriul va
mal importator.

Scopul taxelor antidumping este de 
a compensa avantajul de care benefi
ciază importatorii care importă la 
prețuri de dumping, ceea ce presu
pune că nivelul taxelor de perceput 
trebuie să fie egal cu aceste avantaje 
speciale.

Există posibilitatea stabilirii unei 
taxe antidumping, fie superioare, fie 
inferioare prejudiciului suferit de 
alți importatori. în cazul taxei de ni
vel superior prejudiciului, se penali
zează pe de o parte cei care importă 
produse supuse taxelor antidumping, 
iar pe de altă parte se favorizează im
porturile de produse identice prove
nind din alte țări, pe căi ocolite, prin- 
tr-o protecție vamală mărită. în ca
zul taxei de nivel inferior, importu
rile efectuate în condiții de concuren
ță normală vor suferi un prejudiciu, 
pentru că nivelul avantajului acordat 
importurilor efectuate la prețuri de 
dumping nu vor fi compensate in
tegral.

Facem precizarea că taxa antidum
ping cea mai eficace este în principiu 
cea care compensează exact avantajele 
acordate importatorilor. Ea trebuie 
calculată în așa fel încît să nu depă
șească marja de dumping. Conform 
Codului antidumping, în cazul consta
tării unei depășiri a marjei de dum
ping, partea din taxă care depășește 
marja va fi restituită. Regulamentul 
CEE din anul 1968, prevede însă po
sibilitatea aplicării unei taxe infe
rioare marjei de dumping, dacă a- 
ceasta este suficientă pentru a anihila 
prejudiciul.

în practică, pentru a determina ni
velul taxei antidumping este suficient 
să se compare prețul de dumping va
loarea în vamă.

O dată instituite, taxele antidumping, 
au o durată de valabilitate, conform 
Codului, egală cu perioada necesară 
pentru contracararea prejudiciului în
registrat. dr. ANICA MOȚIU

FINANCIAR

CONSECINȚELE OBȚINERII 
PENALITĂȚILOR PRIN DISPOZIȚIE 

DE ÎNCASARE

Prin Normele metodologice B.N.R.S.R. 
nr. 1/1972, pct. 222, s-a reglementat 
posibilitatea de a se obține, prin dis
poziție de încasare, penalitățile dato
rate de către unitățile socialiste debi
toare în conformitate cu prevederile 
art. 1 lit. g și h din H.C.M. nr. 306/1970. 
Este vorba deci, de penalitățile aplica
bile în cazul întîrzierii nejustificate a 
plății prețului produselor livrate, lu
crărilor executate și serviciilor presta
te și a refuzului nejustificat de plată 
a prețului, precum și de penalitățile 
datorate în cazul încasării unor sume 
în mod nejustificat.

întrucît dreptul de a refuza la plată 
asemenea dispoziții de încasare este li
mitat, s-a pus problema dacă se poa
te folosi calea acțiunii arbitrale în ve
derea restituirii penalităților încasate 
nejustificat. Răspunsul care s-a dat a 
fost pozitiv, practica arbitrală fiind 
constantă în acest sens. Chiar mai 
mult. Organele arbitrale sancționează, 
după părerea noastră în mod justifi
cat, prin aplicarea penalităților prevă
zute de art. 1 lit. h din menționata ho- 
tărîre, acele unități socialiste care, 
prin utilizarea dispoziției de încasare, 
obțin penalități care nu li se cuvin. .

Folosirea dispoziției de încasare 
drept mijloc pentru obținerea penali
tăților ridică și problema efectului sus
pensiv pe care introducerea unei ase
menea dispoziții în bancă îl are în pri
vința cursului prescripției extinctive.

Această problemă se pune în con
textul Instrucțiunii primului arbitru de 
stat nr. 5/1974 potrivit căreia cursul 
prescripției se suspendă pe toată pe
rioada dintre introducerea formei le
gale de decontare și momentul în care 
unitatea socialistă creditoare a luat 
cunoștință de rezultatul negativ al 
demersurilor sale.



După cum rezultă din hotărîrea Ar
bitrajului de Stat Central nr. 1468/ 
1976, asemenea efecte suspensive de 
prescripție se recunosc, dar numai 
pentru perioada cuprinsă între data 
cînd s-a încercat obținerea penalități
lor prin dispoziție de încasare și data 
cînd unității socialiste creditoare i s-a 
adus la cunoștință refuzul unității so
cialiste debitoare de a accepta dispo
ziția de încasare. Deci, nu s-a aplicat 
acea regulă prevăzută de art. 15 alin. 
2 din Decretul , nr. 167/1958 potrivit cu 
care „prescripția nu se va împlini to
tuși înainte de expirarea unui termen 
de 6 luni socotit de la data încetării 
cauzei de suspendare, cu excepția pre
scripțiilor mai scurte de 6 luni care 
nu se vor împlini decît după expira
rea unui termen de 1 lună de la sus- 
pendare".

Soluția o considerăm justificată, în 
primul rînd, pentru considerentul că 
Decretul nr. 167/1958, prevăzînd în mod 
limitativ cauzele de suspendare a 
cursului prescripției extinctive nu a 
enumerat situația pe care o analizăm 
printre aceste cauze. Deci, efectul sus
pensiv de prescripție al utilizării for
mei legale de decontare fiind consa
crat pe cale de instrucțiune, nu i se 
pot aplica prevederile decretului citat 
care sînt aplicabile numai cazurilor de 
suspendare limitativ stabilite prin acel 
act normativ.

In al doilea rînd, într-o soluție con
trară aceleia pe care am înfățișat-o 
s-ar nesocoti efectul urmărit de legiui
tor prin stabilirea unui termen scurt 
de prescripție (6 luni, conform art. 4 
lit. b din Decretul nr. 167/1958) pentru 
valorificarea dreptului la penalități, în 
așa fel încît, în unele situații, acest 
termen s-ar dubla în mod practic.

In sfîrșit, într-un caz de suspendare 
similar și anume, introducerea recla- 
mației administrative, primul arbitru 
de stat, prin Instrucțiunea nr. 5/1974, 
a stabilit că nu sînt aplicabile dispo
zițiile art. 15 alin. 2 din Decretul nr. 
167/1958 citat mai sus O soluție simi
lară se impune și în cazul pe care îl 
analizăm cu atît mai mult cu cît, fo
losirea formelor legale de decontare 
nu este enumerată de acest act nor
mativ printre cazurile legale de sus
pendare a cursului prescripției.

H. MATEI

RAPORTURI DE MUNCĂ

PRECIZĂRI PRIVIND VECHIMEA 
NEÎNTRERUPTĂ IN ACEEAȘI UNI
TATE ȘI CALCULUL VECHIMII IN 

MUNCA A FEMEILOR CARE
AU COPII

Printre numeroasele măsuri de pro
tecție edictate în favoarea persoane
lor încadrate în muncă pe baza unui 
contract de muncă, figurează și unele 
reglementări ce privesc calculul ve
chimii în muncă și considerarea ve
chimii neîntrerupte în aceeași unitate 
a unor categorii de femei ce au copii.

• Vechimea neîntreruptă în aceeași 
unitate este reglementată în art. 9 
alin. 2 din Legea nr. 1/1970 și de pre
vederea de sub lit. j din anexa VII 
la H.C.M. nr. 914/1968 (azi abrogată 
prin Legea nr. 57 1974 dar preluată 
de Legea nr. 1/1970).

Potrivit prevederii citate, persoana 
care și-a încetat activitatea fiind gra
vidă sau pentru a-și crește un copil 
pînă la împlinirea vîrstei de 7 ani be
neficiază de vechimea neîntreruptă în 
aceeași unitate. Pentru ca o asemenea 
prevedere să-și găsească aplicare este 
necesar ca persoana interesată să în
ceteze activitatea la cererea sa și să 
nu presteze în acest interval de timp 
(în mod continuu sau cu intermitențe) 
muncă retribuită. Dacă aceste două 
condiții sint îndeplinite persoana care 
se reîncadrează în muncă pînă la îm
plinirea vîrstei de 7 ani a copilului 
sau chiar înainte de această dată, se 
bucură de prevederea legală sus cita
tă, nu în sensul că perioada respectivă 
i se consideră ca lucrată în aceeași 
unitate ci că întreruperea muncii so
licitată de cea în cauză nu a afectat 
continuitatea muncii în aceeași unita
te. Altfel spus, perioadele dinaintea 
întreruperii și după întrerupere se 
pun cap la cap, socotindu-se timpul ca 
lucrat în mod neîntrerupt.

• Calculul vechimii în muncă se 
face pentru anumite persoane înca
drate în muncă și anume femei care 
au copii în vîrstă de pînă la 6 ani, pe 
care îi îngrijesc și care, din această 
cauză, lucrează cu 1/2 normă — în 

mod proteguitor în comparație cu alte 
persoane. Deși cît persoanele au fost 
încadrate cu 1/2 normă ar trebui în 
mod normal să se considere ca ve
chime în muncă numai ca o jumătate 
din perioada de timp respectivă, pre
vederea cuprinsă în art. 158 din Co
dul muncii consideră intervalul ca 
timp lucrat cu o normă întreagă. Dis
poziția citată reprezintă o evidentă 
măsură de protejare a acestor femei 
și modifică în mod corespunzător pre
vederea art. 39(3) din Legea nr. 27/ 
1966.

în cele de mai sus își va afla pre
cizarea și tov. I. Boantă (întreprinde
rea de Prospecțiuni și Explorări Geo
logice Hunedoara) care a sesizat eroa
rea de tipar trecută în Raporturi de 
muncă vol. I pag. 279—280 și 285.

dr. C. JORNESCU

TRANSPORT

CONSTATAREA ȘI SANCȚIONAREA 
CONTRAVENȚIILOR LA OPTIMI
ZAREA TRANSPORTURILOR PE CA
LEA FERATA DE CĂTRE PERSO
NALUL CU ATRIBUȚII DE CON
TROL DIN CADRUL M.T. Tc.

Recent, la 8 noiembrie 1976, minis
trul transporturilor și telecomunica
țiilor a dat ordinul nr. 1900 prin care 
s-a stabilit personalul cu atribuțiuni 
de control în optimizarea transporturi
lor și s-a aprobat îndrumătorul pri
vind constatarea și sancționarea con
travențiilor prevăzute la art. 1 pct. 8 
din H.C.M. nr. 413/1972.

îndrumătorul cuprinde dispoziții ge
nerale privind contravențiile, modul 
de constatare a contravențiilor, de în
cheiere a proceselor verbale și comu
nicarea acestora, plata amenzii, căile 
de atac împotriva proceselor verbale, 
modul în acre se ține evidența aces
tor procese verbale, punerea în exe
cutare a amenzii și prescripția aplică
rii sancțiunii pentru contravenient.

Faptele care constituie abateri de la 
obligațiile de serviciu ale personalului 



în materia optimizării, sînt următoa
rele :

— necompletarea de către între
prindere a codului de optimizare în 
scrisoarea de trăsură, pentru mărfu
rile și sortimentele la care optimizarea 
transporturilor este obligatorie ;

— primirea scrisorilor de trăsură de 
către organele de cale ferată fără a 
avea trecut codul de optimizare;

— neîncasarea la predare a penali
tății egale cu tariful de transport.

Agentul constatator al căii ferate 
verifică la stația de cale ferată sau 
la întreprinderea expeditoare. după 
caz, următoarele :

— dacă sînt în posesia programelor 
de optimizare ;

— dacă nu există asemenea progra
me și totuși se transportă pe calea 
ferată mărfuri sau sortimente de măr
furi supuse optimizării, se cere condu
cerii întreprinderii să arate dacă a 
prezentat datele necesare coordonato
rului de balanță pentru efectuarea 
calculelor de optimizare a transpor
turilor pe cale ferată ;

— se verifică la întreprindere dacă 
s-au primit repartițiile, fără ca în 
prealabil să fie efectuat calcule'e de 
optimizare ;

— dacă întreprinderea expeditoare a 
încheiat contracte economice de livra
re pentru produse supuse optimizării 
transporturilor pe calea ferată, fără ca 
în prealabil să primească de la coor
donatorul de balanță repartiție de li
vrare și program de optimizare, pen
tru produsele și relațiile de transport 
respective ;

— verifică la stație dacă transpor
turile suplimentare și cererile pentru 
schimbarea stației de destinație se 
încadrează în programul de optimi
zare ;

— verifică copia scrisorilor de tră
sură pentru mărfurile supuse optimi
zării, pentru a constata dacă relația 
din scrisoarea de trăsură corespunde 
cu programul de transport lunar sau 
cu programul de optimizare ;

— verifică dacă s-a completat scri
soarea de trăsură cu codul de opti
mizare.

în urma controlului și a verificării 
efectuate, agentul constatator stabi
lește personalul care se face vinovat 
pentru faptele care constituie contra
venții, pe care le încadrează în limi

tele amenzilor contravenționale și în
cheie procese verbale de constatare.

împotriva proceselor verbale de 
constatare a contravențiilor se poate 
face plîngere în termen de 15 zile de 
la data comunicării acestora

Plîngerea se depune la conducătorul 
unității din care face parte agentul 
constatator, unde se analizează și 
apoi, cu avizul acestuia, se înaintează 
spre soluționare judecătoriei în a că
rei rază teritorială a fost săvîrșită 
contravenția.

Aplicarea sancțiunii pentru contra
venții se prescrie în termen de 3 luni 
de la data săvîrșirii faptei.

Executarea sancțiunii se prescrie, 
dacă procesul verbal de constatarea 
contravenției, nu a fost comunicat ce
lui sancționat în termen de o lună de 
la data aplicării sancțiunii.

Executarea sancțiunii se prescrie de 
asemenea, în termen de un an de la 
data aplicării ei, chiar dacă angaja
tul sancționat nu a exercitat calea de 
atac.

Lucian THEODORU

PRACTICĂ
JUDECĂTOREASCĂ

• încadrarea in muncă este de atri
butul administrației și nu a organului 
jurisdictional. Judecătoria sectorului 5 
din București prin sentința civilă nr. 
2457 din octombrie 1976 a dat o co
rectă interpretare prevederilor art. 62 
și 64 din Codul muncii ; potrivit că
rora încadrarea în muncă în cadrul 
unei unități socialiste și respectiv atri
buirea unei funcții este de competența 
organelor sale de conducere sau a 
organului administrativ ierarhic supe
rior după caz, conform competente
lor stabilite de Legea nr. 1V1971.

în fapt, o persoană încadrată și re
tribuită la o unitate cu statut de cen
trală într-o funcție de execuție, avînd 
atribuții legate de unitățile proprii de 
producție, execută în realitate, în mod 
permanent, sarcini de coordonare și 
pentru întreprinderile subordonate. 
Pentru aceste motive a solicitat orga
nelor de jurisdicție a muncii (comisia 
de judecată și judecătorie) încadra
rea în funcția pe care o îndeplinea 

în mod efectiv. Temeiul acțiunii sa! 
sînt prevederile art. 27 (4) din Lege 
nr. 57'1974.

Instanța de judecată șl-a decline 
competența — în mod legal — i 
favoarea consiliului oamenilor munc 
din unitate, făcînd astfel o corect 
delimitare a atribuțiilor administrație 
în raport cu organele de jurisdicții

Socotim că și în cazul în care per 
soana în cauză ar fi solicitat num: 
diferența de retribuție pentru funeți 
de execuție superioară ale cărei atr 
buții le-a îndeplinit în fapt, în rapo: 
cu funcția în care este încadrat, ir 
stanța trebuia să respingă cererea s 
de pretenții în baza dispozițiilor ar 
74 din Lesea nr. 57'1974 care prevă 
că o retribuție se acordă numai cin 
persoana în cauză este numită într-u 
post de conducere.

• Deosebiri între contractul d 
muncă și contractul de antreprizi
Deși o serie de decizii ale insianț< 
noastr supreme au făcut discuția nc 
cesară între contractul de muncă 
cel de antrepriză, cităm totuși o de 
cizie relativ recentă a secției civil 
(decizia nr. 1627 din 23 septembri 
1975) care reliefează în mod pregnar 
deosebirile dintre aceste două institu 
ții juridice. Astfel, prin contractul d 
antrepriză antreprenorul se obligă, î 
schimbul unei plăți, să efectueze o lu 
crare, modul de organizare a munc 
rămînînd pe seama și riscul său. Ra 
portul juridic de muncă se caracter 
zeaza prin existența unor reguli spe 
ciale privitoare la natura muncii, re 
tribuire, timpul de lucru și de odihni 
disciplina la locul de muncă, răspunde 
rea materială, protecția muncii, asigu 
rări sociale, jurisdicția muncii, precur 
și alte aspecte legate de procesu 
muncii.

® Nulitatea contractului de munc 
operează numai pentru viitor și are ca 
racter relativ. Prin decizia nr. 2065 di 
26 noiembrie 1975, secția civilă a Tri 
bunalului Suprem a confirmat constan 
ta sa practică statuînd că un contrac 
de muncă încheiat în numele unită 
ții, de o persoană lipsită de calitate 
își produce efectele pe trecut, cu pri 
vire la retribuție, datorită caracterulu 
succesiv al prestațiilor, nulitatea lu 
operînd numai pentru viitor. O atar 
nulitate, avînd caracter relativ, poat 



fi acoperită prin ratificare de persoa
na sau organul care are calitatea de 
a încheia contractul de muncă.

In ipoteza în care ratificarea nu are 
loc, contractul de muncă nu-și produce 
alte efecte pentru trecut decît cu pri
vire la retribuire și la vechimea în 
muncă, toate celelalte consecințe (ve
chime neîntreruptă în aceeași unitate, 
păstrarea funcției în cazul unui trans
fer etc.) neoperînd. într-o asemenea si
tuație, socotim că persoana prejudicia
ta material are drept la o acțiune în 
pretenții împotriva unității, în baza 
art. Ill (1) din Codul muncii, unita
tea urmînd a recupera de la persoana 
vinovată, sumele acordate cu titlu de 
despăgubire. Dimpotrivă, în cazul cînd 
ratificarea are loc socotim că ea pro
duce efecte și pentru trecut, contractul 
de muncă socotindu-se valid chiar de 
la încheierea sa, persoana în cauză 
bucurîndu-se, pe deplin, de toate be
neficiile acordate de lege persoanelor 
încadrate în baza unui contract de 
muncă.

• Posturi de aceeași natură. Prin 
decizia nr. 456 din 4 martie 1975, sec
ția civilă a Tribunalului Suprem, fiind 
confruntată cu o desfacere de contract 
de muncă în baza art. 130 (1) lit. a 
din Codul muncii, a definit postul de 
aceeași natură.

Posturile nu trebuie să fie identice, 
ci numai asemănătoare ca atribuții, 
pentru a servi activității de același fel 
a unității și pentru care se cere ace
eași pregătire, atît sub aspectul stu
diilor, cît și al vechimii în muncă. 
Prin reducerea unor posturi de aceeași 
natură nu trebuie să se înțeleagă că 
se desființează chiar postul deținut de 
persoana în cauză, unitatea avînd la
titudinea ca, în astfel de situații, să 
rețină pe cei care îi consideră mai co
respunzători.

C. J.

INTREBÂRI-RÂSPUNSURI

• T. ISPĂȘOIU — Craiova întrea
bă dacă reducerea planului de pro
ducție a unei unități socialiste nu 
justifică refuzul său de a primi de la 
furnizorii săi acele materii prime și 

materiale care nu-i mai sînt necesare 
în urma modificării planului.

în principiu, răspunsul care se im
pune este negativ.

în privința materiilor prime și ma
terialelor care nu fac parte din cate
goria acelora pentru care se emit re
partiții, atîta vreme cît contractul eco
nomic dintre părți nu a fost modificat 
în condițiile art. 12 din Legea nr. 71/ 
1969, refuzul la care vă referiți este 
nejustificat.

Aceeași concluzie se impune în ca
zul materiilor prime și materialelor 
repartizate, atîta timp cît repartiția 
care a stat la baza contractului nu a 
fost modificată.

Cu toate acestea, în situațiile de 
mai sus se admite modificarea con
tractelor și pe cale de influență indi
rectă. în cazul relevat de dv., dacă 
modificarea planului de producție a 
fost dispusă de un organ competent 
să ia asemenea măsuri care să fie o- 
bligatorii pentru toate unitățile impli
cate — inclusiv pentru furnizorii ma
teriilor prime și a materialelor — se 
poate pune problema modificării con
tractelor economice privind furnizarea 
acestor produse.

• A. DOBRESCU — Rm. Sărat so
licită lămuriri în privința termenului 
de prescripție aplicabil acțiunii prin 
care unitatea socialistă beneficiară pre
tinde restituirea prețului ce i-a fost 
încasat pentru produse pe care nu 
le-a primit și care nu au fost expe
diate de către unitatea socialistă fur
nizoare.

în situația la care vă referiți, fiind 
vorba de un lot de produse ce nu a 
fost ridicat de la unitatea socialistă 
furnizoare și nici nu a fost predat 
spre transport cărăușului, termenul de 
prescripție aplicabil, potrivit practicii 
arbitrale constante, este cel de 18 luni 
prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 167/ 
1958. în acest sens s-a pronunțat re
cent primul arbitru de stat prin Deci
zia nr. 61/1976.

• M. CIURESCU — București în
treabă dacă acțiunilor prin care ba
zele de aprovizionare tehnico-mate- 
rială solicită obligarea unităților be
neficiare la achitarea diferențelor de 
preț rezultate din facturarea produse
lor livrate la prețuri inferioare, celor 
reașezate, le sînt aplicabile dispozi

țiile art. 4 lit. c din Decretul nr. 167/ 
1958.

Răspunsul este negativ.
Așa cum s-a reținut recent, prin 

Decizia primului arbitru de stat nr. 
2203/1976, în acest caz unitatea furni
zoare pretinde un rest din prețul da
torat de către unitatea beneficiară, or 
termenul de prescripție înlăuntrul că
ruia unitatea furnizoare are dreptul să 
pretindă plata prețului este de 18 luni, 
conform art. 3 din Decretul nr. 167/ 
1958. Dispozițiile art. 4 lit. c din ace
lași decret sînt aplicabile numai atunci 
cînd unitatea beneficiară pretinde res
tituirea unor diferente de preț rezul
tate din recalcularea prețurilor sau 
din practicarea unor prețuri eronate.

• T. PRUNESCU — Craiova se in
teresează de momentul în care începe 
să curgă termenul de prescripție pri
vind chiria datorată de unitățile socia
liste în condițiile art. 3 din H.C.M. nr. 
1539/1968.

Potrivit dispozițiilor legale de mai 
sus, pentru ocuparea terenurilor agri
cole și folosirea lor în mod temporar, 
în alte scopuri decît producția agri
colă vegetală, unitățile socialiste bene- 
ciare au obligația de a plăti proprie
tarilor chiria, valoarea plantațiilor vi- 
tipomicole și a producției nerecoltate.

Dreptul la acțiune privind plata 
chiriei se naște la sfîrșitul perioadei de 
folosință și din aceeași dată începe să 
curgă termenul de prescripție prevăzut 
de art. 3 din Decretul nr. 167/1958.

• I. GOLDSCHMIDT — Sibiu în
treabă dacă este legală clauza con
tractuală prin care unitatea furai-, 
zoare condiționează îndeplinirea obli
gațiilor contractuale de realizarea pla-, 
nului de achiziții.

O asemenea clauză trebuie consi
derată nulă, întrucît obligațiile asu
mate prin contractele economice care 
se încheie între unitățile socialiste tre
buie să fie ferme iar nu afectate de 
asemenea condiții.

• A. HORODINCĂ — București so
licită lămuriri în privința răspunderii 
care revine unității cu atribuții de 
comerț exterior comisionare, în cazul 
respingerii de către furnizorul străin a 
reclamației privind lipsurile cantita
tive.



în situația relatată de dv., răspun
derea unității comisionare importa-*  
toare poate fi angajată dacă prin fap
tele sale culpabile — omisive sau co- 
misive — a determinat respingerea re- 
clamației. în stabilirea acestei situa
ții, comportamentul unității respective 
se analizează și se apreciază în ra
port cu modul în care și-a îndeplinit 
obligațiile legale și contractuale care 
îi revin.

• I. MANCIU (Oradea) întreabă dacă 
o acțiune arbitrată poate fi respinsă 
ca inadmisibilă pentru motivul că re
feritor la aceleași pretenții între părți 
a existat un alt litigiu soluționat prin- 
tr-o hotărîre definitivă.

Situația de fapt descrisă de dv. ri
dică problema puterii lucrului judecat 
în procedura arbitrală. Hotărîrile ar
bitrate se bucură de acest efect, ast
fel că pretenții odată soluționate, nu 
pot fi repuse în discuție pe calea unei 
noi acțiuni, avînd același obiect și a- 
ceeași cauză între părțile care au fi
gurat în aceeași calitate și în primul 
litigiu.

Cu toate acestea, prin Decizia PAS 
nr, 2061/1976, s-a reținut că o a doua 
acțiune, introdusă în condițiile descri

• N. GIGURTU (București) solicită 
unele lămuriri în legătură cu stabilirea 
competenței organelor arbitrale în ra
port cu valoarea litigiului.

Valoarea litigiului, respectiv va
loarea pretențiilor unității reclamante 
ori suma pentru care s-a dispus sesi
zarea din ofibiu constituie, potrivit 
prevederilor Legii nr. 5/1954, unul 
dintre criteriile prin care se realizea
ză distribuirea competenței între dife
ritele organe ale arbitrajului de stat.

Sub acest raport, nu interesează va
loarea pretențiilor întemeiate la data 
introducerii acțiunii — așa cum susți
neți dv., — ci valoarea pretențiilor 
formulate sau reținute din oficiu. în 
acest sens, potrivit Instrucțiunii pri
mului arbitru de stat nr. 6/1974 stabi
lirea competenței după valoare se a- 
preciază după indicațiile unității re
clamante la introducerea acțiunii, in
diferent de situația constatată ulte
rior de organul arbitrai în urma ad
ministrării probelor, chiar dacă ac
țiunea urmează să fie admisă pentru 
o sumă inferioară celei pretinse de 
unitatea reclamantă. 

se mai sus, dar care se sprijină pe 
acte noi, se impune a fi analizată ca 
cerere de reexaminare a hotărîrii prin 
care s-a soluționat prima acțiune, în- 
trucît organul arbitral are îndatorirea 
să stabilească caracterul real al ce
rerii cu care este sesizat, indiferent 
de modul cum este ea intitulată.

• I, CINGHIȚA (Timișoara) se inte
resează de modul în care se stabilește 
suportarea daunelor ivite prin efectul 
livrării unor produse pe baza unui 
contract nul.

în speță, deși a semnat fără obiec- 
țiuni contractul privind livrarea unor 
oțeluri, unitatea beneficiară a refuzat 
primirea oțelului expediat de către 
unitatea furnizoare, invocînd nulitatea 
contractului. Refuzul a fost întemeiat, 
deoarece oțelurile fac parte din cate
goria produselor care circulă pe bază 
de repartiții iar părțile au încheiat 
contractul fără să fie în posesia unor 
asemenea acte de planificare.

Daunele încercate de părți în urma 
constatării nulității contractului și 
restituirii oțelurilor la unitatea furni
zoare se suportă de către partea în 
culpă. în caz de neînțelegere între 
părți, litigiul se rezolvă de către or
ganul arbitrai competent.

SUB TIPAR!
Pentru a vă asigura pri

mirea lucrării remiteți, pînă 
la 25 decembrie comenzi 
ferme, pe adresa redacției 
(costul unui exemplar fiind 
de 20 lei).

• I. IENĂȘEANU (Slatina) întreabă 
dacă nețjpmiterea documentației tehnice 
necesard punerii în funcțiune justifică 
refuzul unității beneficiare de a plăti 
utilajelor livrate.

Răspunsul este afirmativ în cazul 
cînd, potrivit legii sau contractului, u- 
nității furnizoare îi revenea obligația 
de a preda odată cu utilajele con
tractate, documentația la care vă re
feriți dv., (Decizia PAS nr. 2031/1976).

•T. LONEA (Mediaș) solicită lămu
riri cu privire la urmările nesoluționării 
obiecțiunilor precontractuale în cazul 
cînd aceste obiecțiuni vizează ele
mente stabilite prin repartiții.

In cazul relatat de dv., nesoluțio- 
narea neînțelegerii precontractuale ră- 
mîne fără consecințe întrucît neînțele
gerea s-a referit la cantitatea ce urma 
să fie contractată pe trim. IV/1975, ori 
acest element era stabilit prin repar
tiție astfel încît nici părțile și nici or
ganele competente să rezolve neînțe
legerea precontractuală nu puteau con
cilia, respectiv soluționa, neînțelegerea 
în alt mod decît cu respectarea repar
tiției.

H. M.


