
Intermedierea în comerțul internațional-
contracte

In condițiile în care pe pianul co
merțului internațional formele și teh
nicile de realizare a tranzacțiilor se 
diversifică continuu, unele dan ele a- 
vînd un grad ridicat de complexitate 
datorită naturii operațiunilor și a a- 
riei geografice pe care se desfășoară, 
în țările cu economie capitalistă in
termedierea, ca activitate comercială 
distinctă, capătă un rol bine definit. 
Desigur, sfera ei de activitate este 
în funcție și de natura mărfurilor, de 
legislația și practica din diferite țări. 
Astfel, bunăoară, în Anglia brokerii 
constituie asociații puternice care po
sedă capitaluri însemnate, finanțând 
tranzacțiile efectuate prin intermediul 
Hor, acordând credite cumpărătorilor 
și avansuri exportatorilor, datorită le
găturilor pe care le au cu băncile. De 
asemenea, unele firme de intermedia
re create în ultimi ani tind la spe
cializarea activității de tatenmediiere. 
Așa se prezintă situația în cazul fir
mei engleze, creată în anul 1970 
„Overseas Marketing Corporation 
Ltd.”, care are roiul de agent comer
cial al întreprinderilor industriale e» 
d'in diferite motive nu-și creează com
partimente proprii pentru dezvoltarea 
comerțului cu parteneri externi.

în Eterata intermedierea a luat. în 
ultimul timp, o formă organizată la 
nivel macroeconomic. Tot mai multe 
firme franceze producătoare pentru 
export recurg, pentru a pătrunde pe 
noi piețe, la serviciile societăților de 
comerț internațional (SCI), reunite în 
Camera societăților de comerținter
național (Syncibe), cu sediul în Pa
ris. Avînd birouri de reprezentare în 
țările sau zonele vizate, acestea men
țin un contact permanent cu impor
tatorii potențiali, organizează acțiuni 
de promovare și tehniico-comerciale 
(întâlniri de afaceri,' expoziții și de
monstrații de produse, participarea la 
târguri, conferințe, negocierea și re
dactarea de contracte pentru care li 
s-a încredințat mandat etc.). Exporta
torii încheie cu SOI contracte pe ter-

comerciale utilizate
men mai lung (cel puțin 3 anii), care 
pot fi reziliate dacă părțile nu reali
zează avantajul scontat; plata servi
ciilor’ se face pe bază de comision, 
care se varsă pentru contractele de 
livrare încheiate.

Recurgerea la forma de vânzare in
ternațională prin folosirea interme
diarilor este impusă fie de necesita
tea de a fi introduse mărfuri noi pe 
anumite piețe, fie de majorarea sub
stanțială a volumului de exporturi, 
datorita rețelei comerciale de care 
dispun aceștia ; în unele țări, potrivit 
dreptului național, folosirea interme
diarilor autohtoni este obligatorie.

Intermediarii în vânzarea interna
țională pot fi atît persoane fizice care 
au calitatea de comerciant, cit și per
soane juridice — societăți comerciale 
(inclusiv societățile mixte de națio
nalitate străină, cu participare româ
nească) .

Nofiunea de intermediere, 
reprezentare, agent 

comercial, comisionar, 
factor, broker

Noțiunea generică de intermediari 
cuprinde în fact o varietate mare de 
agenți și reprezentanți comerciali al 
căror regim juridic și tehnică comer
cială sânt sensibil diferite.

a) Activitatea de intermediere

Ca noțiune economică are. un înțe
les foarte larg, cuprinzând o gamă 
mare de forme sub care se poate 
realiza. Intermediarul este, de regulă, 
uin comerciant — persoană fizică sau 
juridică — care are ca obiect al activi
tății sale specializate mijlocirea în
cheierii unor afaceri comerciale între 
doi parteneri interesați, contra unei 
retribuiri.

Natura afacerilor pe care le pot 
mijlocii intermediarii sânt extrem de 
diverse : vînzări-cumpărări de măr
furi pe calea tranzacțiilor directe, 
.operațiuni de bursă de mărfuri și de 
valori mobiliare, licitații, navlosiri, 
asigurări, expediții și transporturi in
ternaționale, licențieri de brevete de 
invenții, transfer de know-how, ac
țiuni de cooperare, operațiuni com
plexe de swich etc.

Modalitățile de realizare a opera
țiunilor de intermediere sînt de ase
menea variate, dintre care unele , con
țin și elemente specifice altor genuri 
de activități, fiind considerate de unii 
autori ca intermedieri improprii. 
Printre intermedierile pure și simple 
se înscriu cele cu reprezentare per
fectă, în care intermediarul activează 
în numele și în cantul celui în favoa
rea căruia mijlocește operațiunea co
mercială (dominus negotti); în aseme
nea situații ne găsim în prezența unui 
mandat comercial ; în frecvente ca
zuri intermediarul acționează prin- 
tr-o reprezentare imperfectă (indirec
tă), în sensul că îndeplinește 
actele de comerț pe care le 
mijlocește în nume propriu, dar în 
contul, respectiv pe seama altuia, care 
este beneficiarul tranzacției și care 
l-a împuternicit să o perfecteze (con
tractul de comision).

Dacă aceste două modalități 
sînt operațiuni clasice de inter
mediere, altele conțin numai unele 
elemente speoifice acestor openațiuni 
fiind împletite c.u elemente apar
ținând unor genuri distincte de acta 
și fapte de comerț ; printre acestea, 
considerate, așa cum am arătat, in
termedieri improprii, se numără ope
rațiunile de factoring, concesiune, 
franchising etc-

b) Reprezentarea

Din cele arătate mai sus se des
prinde faiptuil că activitatea de inter
mediere implică în majoritatea cazu
rilor reprezentarea de către interme
diator a persoanei pentru care acțio
nează. In sens larg, reprezentarea 
este instituția juridică în virtutea că
reia o persoană, numită reprezentant, 
încheie acte juridice cu terțe persoa
ne, în numele și contul ailtei persoane 
numite reprezentat. Așadar, trepre- 
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zentarea clasică, perfectă, implică cu 
necesitate : existenta a trei persoane 
— reprezentat, reprezentant, terța 
persoană, parte în contractul perfec
tat ; reprezentantul să acționeze în 
numele si contul reprezentatului. în 
cazul în care reprezentantul nu a ac
ționat în numele altuia (nomine alie- 
no), ci în nume propriu (nomine 
proprio), dar în toate cazurile în con
tul lui dominus negotti, reprezentarea 
este imperfectă, respectiv indirectă.

Pnoprtiu reprezentării este faptul că 
deși voința reprezentatului este ma
nifestată de reprezentant efectele tran
zacției încheiate, deci a raportului ju
ridic perfectat, trec direct și nemijlo
cit în gestiunea celui care a fost re
prezentat, respectiv a reprezentatului; 
după perfectarea tranzacției, sub as
pect juridic reprezentantul dispare, 
prezent în raportul astfel încheiat 
fiind numai reprezentatul și terța 
persoană, ambii devenind părți direc
te în contract.

Evident, pentru ca reprezentarea 
să-și producă efectele juridice trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții 
esențiale: existența împuternicirii
date de reprezentat, anterior îndephi- 
niirfii actului juridic, în cursul nego
cierii sau ulterior perfectării raportu
lui juridic (situație în care se dă sub 
forma ratificării) ; raportul de repre
zentare să fie adus la cunoștința ter
ților interesați, pe calea declarației 
exprese a reprezentantului, fie să re
zulte din alte împrejurări neechivoce; 
reprezentantul să lucreze în limitele 
împuternicirii primite, consemnate, de 
regulă, într-o procură. Dacă reprezen
tarea îndeplinește condițiile arătate 
produce efectul său fundamental: ac
tul juridic perfectat de prezentant de
vine un act propriu al reprezentatu
lui, respectiv se localizează în gestiu
nea lui, ca orice act pe care l-a în
cheiat personal. Ca urmare, actul ju
ridic încheiat între reprezentant și 
terța persoană se' consideră încheiat 
între prezenți sau între absenți, în 
funcție de locul și modul de manifes
tare a voinței acestora, fiiind fără re
levanță locul unde se află reprezen
tantul.

Reprezentarea poate fi de mai mul
te genuni, printre care sub aspect co
mercial prezintă interes reprezentarea 
specială, dată pentru o singură tran
zacție izolată și reprezentanța gene
rală privind o anumită categorie de 
acte comerciale sau chiar toate ac
tele juridice ale reprezentatului. 
Astfel, printr-un contract de repre
zentare, încheiat între o firmă expor
tatoare și un reprezentant, părțile se 
înțeleg ca acesta din urmă să se ocupe 
în mod curent cu plasarea mărfuri
lor, pe o anumită piață, să ia măsu
rile necesare pentru a crea condiții 
cât mai favorabile și, în general, să 
reprezinte interesele reprezentatului.

Sfera de activitate a reprezentan
tului este fixată de firma în numele 
căreia lucrează. în contractul de re
prezentanță se stabilesc obligații ce 
revin părții îoprezentate și cele ce re-
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vin reprezentantului, precum șl drep
turile de remunerare ale reprezentan
tului, cu precizarea valorii la care se 
calculează remunerația procentuală, 
cînd se efectuează. încasarea acesteia 
etc.

Contractul delimitează, de obicei, 
teritoriul pe care își desfășoară acti
vitatea reprezentantul, precum și du
rata valabilității lui. în contract se 
poate stabili și sarcina pentru repre
zentant de a transmite informații co
merciale curente cu privire la con
junctura pieței, la metodele de lucru 
și la activitatea firmelor concurente 
de pe piața respectivă. El trebuie să-l 
țină la curent pe partenerul reprezen
tat cu dispozițiile privind reglementa
rea comerțului exterior în țara res
pectivă (regimul autorizațiilor de im
port, modificarea regimului vamal 
etc.).

în legăturile de reprezentanță se 
poate prevedea clauza de exclusivi
tate, prin care firma exportatoare se 
obligă să acorde unui singur repre
zentant dreptul de a plasa produsele 
sale pe un anumit teritoriu, situație 
în care, în unele țări acest agent se 
numește reprezentant general. De ase
menea, se poate prevedea clauza prin 
care agentul reprezentant este obligat 
să nu primească reprezentanța unor 
articole similare de la alți exportatori.

Clauza prin care agentul este re
cunoscut ca reprezentant general apă
ră interesele acestuia, situație norma
lă, mai ales în cazul cînd el a depus 
o activitate pentru introducerea unei 
mărfi pe o piață oarecare; îl pune 
la adăpost de eventualitatea ca roadel e 
activității sale să fie culese Ulterior de 
un alt reprezentant. în schimb, aceas tă 
clauză prevăzută în favoarea reprezen
tantului comportă anumite riscuri 
pentru exportator. Ca urmare, pentru 
încălcarea Clauzelor menționate cu 
privire la exclusivitate, se poate în
scrie în contract o penalizare, de obi
cei o sumă considerabilă pe care par
tea vinovată trebuie să o plătească 
celeilalte părți. Tot pe această linie, 
exportatorul poate prevedea în con
tract obligația pentru reprezentant de 
a realiza (trimestrial sau lunar) un 
minim de rulaj sub sancțiunea rezi
lierii contractului de reprezentanță 
sau a retragerii dreptului de exclusi
vitate.

Ca urmare a caracterului de con
tract intuitu poronae, reprezentarea 
încetează, pentru clauze specifice a- 
cestui gen de contract; de asemenea, 
încetează în afara împlinirii terme
nului sau a rezilierii și din următoa
rele cauze : moartea, interdicția, insol
vabilitatea și falimentul uneia din 
părți etc.

c) Agent comercial

Este numele curent pe care îl poar
tă intermediarul — persoană fizică 
sau juridică care desfășoară o activi
tate independentă, permanentă, cu 
caracter profesional, constînd în nego
cierea de afaceri comerciale în nu

mele și contul unei alte firme, de 
care este legată printr-un contract de 
mandat.

Trăsurile definitorii ale agentului 
comercial rezultă cu pregnanță din- 
tr-un relativ recent act , normativ. 
Intr-adevăr, în Franța art. 1 din De
cretul din 23 septembrie 1957 cu pri
vire la statutul agenților comerciali 
definește agentul comercial ca fiiind 
„mandatarul care cu titlu de profesie 
obișnuită și independentă, fără să fie 
legat printr-un contract de locație de 
servicii acționează în numele și pe 
seama producătorilor, industriașilor și 
comercianților”. Așadar, agentul co
mercial se caracterizează prin aceea 
că: acționează ca un comerciant inde
pendent, respectiv nu este în rapor
turi de subordonare de natura celor 
rezultate dintr-un contract de muncă 
(relația angajat-patnon lipsește) ; afa
cerile pe care le negociază se perfec
tează în numele și contul firmei re
prezentate, în baza contractului de 
mandat încheiat; serviciile prestate 
sînt retribuite, de regulă, printr-un 
procent calculat asupra valonii tran
zacției.

Agentul comercial, în îndeplinirea 
mandatului primit, poate acționa sub 
două forme : ca mandatar cu repre
zentare, situație în care finalizează 
operațiunile negociate prin încheierea 
raportului juridic în numele și în 
contul mandantului pe care îl repre
zintă ; ca mandatar fără reprezentare, 
în cazurile în care se rezumă să ob
țină comenzi sau oferte, pe care Je 
•transmite firmei reprezentate, rapor
tul juridic urmînd a fi încheiat de 
către aceasta, cu terța persoană care 
a lansat comanda sau oferta.

Agenții comerciali care acționează 
ca mandatari fără reprezentare se nu
mesc curtieri (courtier en marchan- 
dises, în franceză — Markler, în ger
mană) ; aceștia, în baza unui contract 
de curtaj îndeplinesc serviciile lor de 
intermediari, mijlocind legătură între 
doi parteneri potențialii de afaceri, 
fără participarea lor la încheierea e- 
fectivă a tranzacției. Retribuirea 
cuirtierilor se face printr-o indemniza
ție procentuală numită curtaj.

d) Comisionarul

Este un intermediar care are cali
tatea1 de comerciant, exercitând profe
sia în mod independent, negociază 
tranzacții în nume propriu, da.r în 
contul unei persoane numite comitent, 
pe care o reprezintă indirect. Această 
formă de intermediere are o răspân
dire considerabilă în majoritatea do
meniilor comerciale: vînzări-cumpă- 
rări de mărfuri, transporturi interne 
și internaționale, operații de bursă de 
valori mobiliare etc.

Intermedierea prin întreprinderi 
specializate în operații de comision, 
întreprinderi cunoscute și sub denu
mirea de agentură și comision, pre
zintă certe avantaje pentru ambele 
părți. Comitentul pătrunde mai ușor 
pe piețe necunoscute lui, sporește vo- 
lumiul desfacerilor daoriiă cunoșințelor 



profesionale de profil local al comi
sionarului ; acesta din urmă, fără să 
investească fonduri proprii realizează 
beneficii apreciabile din cifra de afa
ceri a operațiunilor intermediate, a 
căror volum este interesat să-l spo
rească, deoarece remunerația lui, sub 
formă procentuală numită comision, 
se calculează asupra tranzacțiilor în
cheiate.

Deosebirea dintre comisionar și a- 
gentul comercial constă în. modul de 
reprezentare a firmei pentru care lu
crează (mandant sau comitent) ; în 
prima siauție, comisionarul lucrează 
în nume propriu, dar în contul comi
tentului, deci sîn tem în fața unei re
prezentări imperfecte (indirecte) ; în 
cea de-a doua situație, agentul comer
cial lucrează în numele și contul man- 
dantuluii, reprezentarea fiind perfec
tă. De aici o particularitate a opera
țiunilor de comision ; cei doi parteneri 
finali ai tranzacției perfectate de co
misionar pot să nu se cunoască iar 
ca urmare orice acțiune a acestora se 
îndreaptă împotriva agentului comi
sionar. Așa fiiiod, în practica comercială, 
comisionarul este considerat del cre
dere, în sensul că răspunde față de 
comitent de buna reputație a cumpă
rătorului și pentru creditele acordate 
și nerambureiate. în cazul în care, 
pentru a-și desfășura mai bine acti
vitatea de intermediari, comisionarilor 
li se încredințează în depozit, deci în 
posesie și control, un anumit stoc de 
mărfuri pentru a fi vîndute, aceștia 
poartă numele de conslgnatari.

e) Brokerul

în dreptul anglo-american noțiunii 
de agent comercial îi corespunde a- 
cea de broker. Ca și curtierul, broke- 
rul lucrează în numele mandantuliuh 
fiind un mijlocitor între acesta' și ter
ța persoană interesată în încheierea 
unei anumite tranzacții. Cu toate că 
lucrează ca reprezentant al mandan- 
tuliui, numit în dreptul englez prin
cipal, brokerul nu apare ca pante în 
contractul încheiat, el neavînd în po
sesie și control mărfurile asupra căro
ra se negociază; după încheierea 
tranzacției, suib aspect juridic, broke- 
nul dispare, părți în contract fiind nu
mai vânzătorul și cumpărătorul.

Retribuirea activității depuse de 
broker se face sub forma unui pro
cent numit brokerage, care se calcu
lează asupra valorii afacerii negocia
te în numele și cantul principalului.

f) Factorul

Profesiunii comerciale de comisio
nar îi corespunde în dreptul anglo- 
american acea de factor care este un 
agent comercial (mercantile agent) 
cane activează în nume propriu, dar 
în contul principalului, având posesiu
nea și controlul mărfurilor cane i-au 
fost încredințate. Ca urmare, orice 

vînzare a acestor mărfuri de către 
mercantile agent, pe care o efectuează 
în cadrul profesiei sale produce toate 
efectele asupra terțelor persoane 
cumpărătoare de buină-credință, de
oarece se prezumă autorizarea dată 
de proprietar-

Atît instituția economică a factori
lor cît și a brokenilor este reglemen
tată pnlntr-o singură instituție juri
dică, numită agency, pe care o vom 
analiza în secțiunea viitoare.

Tipuri fundamentale de 
contracte de intermediere

Intermedierea internațională este 
domeniul de activitate comercială 
caro, în prezent, nu dispune într-o 
măsură suficientă de norme de 
drept uniforme; este și motivul pen
tru care s-au făcut în ultima perioadă 
eforturi în această direcție în cadrul 
Institutului pentru Unificarea Drep
tului Privat — UNIDROIT. Pe aceas
tă linie, a avut loc la București, Con
ferința diplomatică UNIDROIT pen
tru adoptarea Convenției internațio
nale asupra Legiii uniforme a repre
zentării în materia vânzării comerciale 

‘internaționale.
în prezenta secțiune vom expune 

principiile generale ale contractelor 
de Intermediere, așa cum rezultă din 
dreptul național aii țărilor europene, 
precum și cele consacrate în dreptul 
anglo-american.

a) Contractul de mandat comercial

Contractul de mandat, care a cu
noscut o judicioasă reglementare în 
dreptul roman a fost preluat de 
dreptul civil al statelor modeme ; pe 
măsură ce rotațiile comerciale s-au 
intensificat, iar reprezentarea în afa
ceri a devenit o necesitate vitală, in
stituția mandatului din dreptul civil 
a fost împrumutată de mandatul co
mercial, care se deosebește de prima 
nu prin structură, ci prin funcția sa

Mandatul comercial poate fi definit 
ca fiind contractul prin care o persoa
nă fizică sau juridică numită manda
tar se obligă către o altă persoană 
numită mandant să îndeplinească în
sărcinarea primită, în numele și în 
contul acesteia. Iată deci că trăsătura 
esențială este faptul că mandatarul 
nu îndeplinește operațiunile de comerț 
în numele său, deși, în cele mai frec
vente cazuri, este un comerciain't, ci în 
numele și în contul mandantuluii.

Spre deosebire de mandatul civil, 
cel comercial se caracterizează prin 
următoarele elemente proprii :

— dacă în dreptul civil mandatul 
poate fi legal, judiciar sau convențio
nal, mandatul comercial, în toarte ca
zurile, se naște numai în urma unei 
convenții (contract), prin care se sta- 
lesc limitele Iul;

— mandatul comercial este întot
deauna un contract cu titlu oneros, 
mandantul având obligația să retribuie 
de regulă, sub formă procentuală 
asupra volumului afacerilor încheiate, 
serviciile mandatarului;

— mandatul comercial dat pentru 
o anumită operație comercială implică 
împuternicirea mandatarului de a 
face toate actele necesare executării 
ei (indiferent dacă părțile au prevăzut 
sau nu expres această împuternicire 
în contractul încheiat); cu alte cuvinte 
în cadrul activității sale, mandatarul 
se bucură de o independență, anga- 
jînd pe mandant peste prevederile 
mandatului expres .primit, dacă ase
menea acte sînt necesare îndeplinirii 
în bune condiții a afacerii care i s-a 
încredințat;

— dacă potrivit dreptului! civil revo
carea mandatului se poate face de că
tre mandant ad nutum, mandatul co
mercial fiind fundamentat pe un inte
res comun nu poate, potrivit practicii 
și doctrinei, să fie revocat unilaterali 
decît dacă se dovedesc motive înteme
iate ; în caz contrar, revocarea fiind 
socotită ca un abuz de drept, cel vino
vat poate răspunde pentru daunele 
provocate părții lezate.

b) Contractul de comision

Este forma de intermediere mult 
utilizată într-o serie de domenii co
merciale, fiind reglementată de codu
rile comerciale ale țărilor capitaliste 
care au adoptat sistemul francez și 
cel german. Trăsătura esențială a 
contractului de comision, care îl deo
sebește de contractul de mandat 
constă în faptul că comisionarul efec
tuează operațiunile comerciale înche
ind actele juridice în numele său, dar 
în contul comitentului. Ca și la con
tractul de mandat, contractul de co
mision prezumă existența a trei per
soane : Comitentul — persoana repre
zentată ; comisionarul — persoana 
care reprezintă pe comitent și care 
este un comerciant independent; ter
ța persoană.

Operațiunile de comision fac obiec
tul activității comerciale a unor firme 
proprii comerciale. Comisionarul poa
te avea sediul său fie în țara exporta
toare, fie în țara importatoare; el 
poate primi însărcinări din partea 
comitentului, fie ca să vândă, fie ca să 
cumpere anumite mărfuri.

Operațiunile de vînzare-cumpănare 
nu constituie unicul obiect de activi
tate a comisionarului ; această formă 
de intermediere cunoaște o răspândire 
deosebită și în domeniul expedițiilor și 
transportului internațional. .Complexi
tatea unor asemenea operațiunii a im
pus specializarea acestei activități, pe 
plan internațional funcționând redu
tabile firme de expediții și transport 
care activează în baza contractului de 
comision încheiat, de regulă, cu expe
ditorii mărfurilor.

Lucrând în nume propriu, operațiu
nile de intermediere datorită repre
zentării indirecte a comitentului pot 



rămîne secrete ; sub acest punct de ve
dere operațiunea poate să fie per
fect încheiată fără ca vânzătorul ini
țial și cumpărătorul! final să se cu
noască. Această trăsătură proprie con
tractului de comision implică răspun
dere mai mare a comisionarului, față 
de a mandatarului; în cazul în care 
comisionarul se constituie printr-o 
clauză specială garant al terței per
soane cu privire la executarea con
tractului perfectat, răspunderea din 
convenția del credere, astfel încheiată, 
operează ca orice răspundere contrac
tuală, comitentul fiind apărat de riscu
rile cane pot decurge din executarea 
necorespunzătoare a tranzacției res
pective.

Din faptul că comisionarul lucrează 
în nume propriu mai rezultă o carac
teristică specifică acestui contract : 
comisionarul este parte în contractul 
încheiat cu terța persoană, avînd o 
garanție constituită din privilegiul pe 
care îl are asupra mărfurilor deținute 
în contul comitentului.

Așa cum se remarcă în literatura 
de specialitate, prin funcțiile sale 
contractul de comision corespunde u- 
nor exigențe ale comerțului interna
țional : prin privilegiul pe care îl are 
comisionarul asupra mărfurilor apar
ținând comitentului, se realizează o 
garanție a creanțelor pe care le-ar 
putea avea asupra acestuia din urmă; 
menținerea comisionarului în contrac
tul încheiat cu participarea lui ca in
termediar, se garantează executarea 
acestuia; ambele funcții contribuie 
deci la întărirea creditului — nerv 
central al operațiunilor comerciale 
contemporane-

b) Contractul de consignație

Adeseori, condițiile pieței necesită 
ca, îndeosebi, comisionarul din țara 
importatoare sa dispună de un stoc 
din mărfurile cu Vînzarea cărora este 
însărcinat. în acest caz, comisionarul 
devine corusiignatar, iar comitentul ca- 
re-i trimite mărfurile se numește 
consiiignant. Prin crearea de depozite 
de consignație se tinde la accelerarea 
desfacem, deoarece comisionarii - 
consignatari din țara importatoare au 
o rețea proprie de desfacere.

Contractul de consignație, ca o for
mă particulară a contractului de co
mision, este reglementat de legislația 
comercială a țărilor capitaliste cu sco
pul de a apăra interesele consignantu- 
l*ui, de a-i asigura dreptul de proprie
tate asupra mărfurilor pe care le-a 
expediat, pînă în momentul vânzării 
lor, iar după aceea asupra contrava
lorii lor.

în contractul de consignație se sta
bilește valoarea și sortimentul mărfu
rilor, modul de comercializare și co
misionul, care se stabilește în func
ție de vînzăriile efectuate. Pentru a se 
apăra de pierderi, consignantul își 
rezervă dreptul de proprietate asupra 
mărfurilor, pînă în momentul vânzării 
lor, și chiar pînă la încasarea și depu
nerea sumelor în contul său._ ,

d) Contractul de agency

Dreptul anglo-american nu cunoaște 
contractul de mandat comercial și cel 
de comision; corespunzător acestor 
instituții juridice în dreptul la care ne 
referim există instituția juridică nu
mită agency, care reglementează toa
te formele de intermediere.

în mod curent, prin agency se înțe
lege raportul juridic cane ia naștere 
și în virtutea căruia o persoană nu
mită the agent acționează, încheind 
anumite acte juridice sau îndeplinind 
prestații materiale, din împuternicirea 
unei alte persoane numită the prin
cipal. Menționăm că reprezentarea nu 
este de esența contractului de agen
ție, ci de natura lui. în afară de cîte- 
va cazuri de speță, în came purtarea 
agentului lasă să se vadă că a lucrat 
pe contul lui, practica judiciară engle
ză admite însă întotdeauna dovada — 
chiar în liipsa oricărei mențiuni în 
acest sens — că un contract a fost în
cheiat de către una din păliți în cali
tate de agent al unei terțe persoane, 
fie în numele și pentru aceasta, fie 
numai în contul ei.

Instituția agency se caracterizează 
prin următoarele trăsături proprii : 
poate lua naștere prin convenția păr
ților sau ca rezultat ai unei prezumții 
legale, așa cum se întîmplă în ca
zul în care comandantul unei nave 
vinde unele mărfuri perisabile pentru 
a salva valoarea lor, în contul pro
prietarului ; în funcție de starea de 
dependență a agentului față de prin
cipal, respectiv al controlului pe care 
îl exercită acesta din urmă, primul 
poate fi agent-servant sau indepen
dent contractor-agent; agentul se obli
gă să acționeze pentru principal, no
țiune în care se includ atât efectua
rea de acte juridice, cît și prestarea 
unor servicii manuale (manual ser
vice) ; ca și în cazul mandatului sau 
comisionului, agent poate fi atât o 
persoană fizică, cît și una juridică, a- 
Vînd facultatea ca prin acțiunile sale 
să creeze în sarcina principalului răs
punderi contractuale.

Raporturile juridice de agency au o 
mare răspândire în domeniul comer
țului internațional și iau. naștere, de 
regulă, din contracte de agenție, în 
care se regăsesc elemente ale mai 
multor instituții de drept, printre 
care: reprezentarea, mandatul, con
tractul de muncă, contractul de an
trepriză, gestiunea de afaceri etc. 
în afară de contract, raportul 
de agency mai poate lua naștere 
și dintr-o singură înțelegere (agree
ment), fără consideration (contrapres- 
tație), fapt care înseamnă că acțiu
nea întreprinsă de agent este gratui
tă.

Ca și în cazul contractului de re
prezentare agenții pot fi : general-a
gent și special-agent (came este împu
ternicit să efectueze numai anumite 
acte și, de regulă, fără continuitate).

în cadrul unui raport de agency 
împuternicirea pe care principalul o 
dă agentului de a-1 reprezenta poar

tă numele de authority, iiar actul 
prin care se acordă această împuter
nicire se numește authorization, . act 
care corespunde în dreptul nostru cu 
procura.

e) Contractul de trust

Are ca obiect un raport fiduciar 
referitor la drepturi patrimoniale, în 
virtutea căruia o persoană numită 
setlor, transmite un bun. unei alte 
persoane numită trustee, care se obli
gă să dispună de bunul respectiv în 
folosul unei a treia persoane, numită 
cestui que trust (beneficiar), în condii-, 
țiile stabilite. în practica noastră de 
comerț exterior se apelează la. această 
Instituție, în special în domeniul ban
car. Astfel, bunăoară, Banca Română 
de Comerț Exterior transmite o cam
bie unei bănci străine corespondente 
(devenită bancă trustee), cu ordinul 
de a fi predată unui partener de afa
ceri a unei întreprinderi de comerț 
exterior, contra documentelor de li
vrare a unor mărfuri determinate.

Reglementarea 
intermedierii in dreptul 

român
Plecînd de la realitățile obiective 

impuse de comerțul internațional cu 
parteneri din țări cu economie capita
listă, Legea nr. 1/1969, la art. 52 pre
vede că „în vederea realizării sarcini
lor de export sau import, unitățile cu 
activitate de comerț exterior pot fi 
reprezentate în străinătate prin dele- 
legați permanenți sau temporari, bi
rouri tehnice și comerciale, societăți 
proprii sau cu participare străină, re
prezentanți locali, precum și alte for
me proprii în funcție de specificul 
piețelor și condițiilor concrete din 
fiecare țară”.

Contractele specifice' intermedierii 
sînt reglementate de dreptul , civil 
român. — Codul civil și Codul comer
cial — instituțiile juridice respective 
— ' mandatul, comisionul și consigna
ția — avînd același. conținut ca în 
dreptul francez, care a stat la baza 
prezentării noastre din secțiunea pre
cedentă.

Analiza condițiilor și a formelor de 
folosire a intermediarilor de către în
treprinderile noastre de comerț exte
rior și concluziile care s-au desprins 
au determinat elaborarea unui cadru 
normativ materializat prin ordinele 
Ministerului Comerțului Exterior nr. 
66/1971 și nr. 19/1972. întreprinderile 
de comerț exterior pot încheia con
tracte de reprezentanță cu. parteneri 
din țări cu economie capitalistă și 
chiar cu cei din unele țări socialiste, 
nemembre C.A.E.R., numai cu respec
tarea întocmai a cadrului normativ in
vocat, a căror principale prevederi le 
expunem în cete ce urmează.

încheierea contractului de reprezen
tanță de către o întreprindere româ
nească de comerț exterior este condi- 



țianiată de îndeplinirea unor formali
tăți care, în esență, constau în :

fundamentarea temeinică a opor
tunității și analizarea . documentației 
întocmite, de către consiliul oameni
lor muncii al unității respective ;

— obținerea avizului agenției eco
nomice din țara în care urmează să-și 
desfășoare activitatea viitorul inter
mediar ;

— aprobarea de încheiere a con
tractului se dă de organul central co
ordonator, după avizul prealabil al 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale;

— după încheierea contractului de 
reprezentare, baza aprobării obținute, 
acesta se remite, spre înregistrare, 
Direcției - valutare din Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale; numai astfel 
puțind constitui baza legală pentru 
efectuarea plății comisioanelor dato
rate.

Obiectul contractului trebuie deta
liat în scris, pentru înlăturarea orică
ror litigii viitoare. Pe lingă descrierea 
exactă a mărfurilor care urmează a 
fi plasate este necesar să se determine 
și alte elemente : condițiile în care 
urmează a fi desfășurate negocierile, 
determinarea pieței’; modalitatea de 
efectuare ;a reclamei de către repre
zentant ; obligațiile acestuia de a in
forma pe partea reprezentată asupra 
comportării mărfurilor și a ambalaju
lui pe ■ timpul transportului, precum 
și la utilizatorul final etc.

Alte clauze care nu pot lipsi din 
cop tractai de reprezentanță, potrivit 
instaucțiuniilor amintite sînt: comisio
nul reprezentantului, care trebuie co
relat cu volumul vînzănilor neutru a 
stimula creșterea acestora; termenul, 
care este recomandabil să nu depă
șească un an, cu dreptul de prelun
gire, în funcție de realizările înregis
trate ; dreptul reprezentantului de a 
organiza stații service etc.

în relațiile noastre de comerț exte
rior, reprezentarea prin consignație nu 
cunoaște o dezvoltare deosebită ; la 
aceasta formă, de comercializare se re
curge, de obicei, în cazul în care măr
furile în cauză sînt greu vandabile pe 
piața pe care avem interes să fiim pre- 
zenlți. Se recurge, de asemenea, la a- 
ceastă formă de vinzare, și în situația 
în care vînzarea directă către consu
matorii finalii, prezuirritivi, ar implica 
cheltuieli miawi cu reclama, sau în ca
zul lansării de produse noi într-o ga
mă variată, dar în cantități mici, cu 
desfacerea cărora firmele consignata- 
re sînt specializate și, deci, introduse 
pe piețele respective.' De asemenea, se 
folosește pentru piese de schimb etc.

Contractul de consignație, pentru a 
se. evita, eventuale litigii trebuie să 
conțină prevederi cît mai exact for
mulate privind: obiectul, cu preciza
rea mărfurilor, a cantităților, calității, 
ambalajului, ■ valoarea lor, marca de 
fabrică sub care se desfac; modul de 
depozitare, evidența și dreptul de 
control din partea cbnsilgnantului; 
asigurarea mărfurilor la o . valoare 

care să evite riscurile la o societate 
acceptată de . consiignant, cu obligarea 
consiignaitanutal să plătească piriimelede 
asigurare în termenele stipulate prin 
contractai de asigurare, condițiile și 
prețurile la care se poate face vînza
rea de către consignatar; modul de 
decontare a prețului către consignant 
și comisionului la care are dreptul 
conisignatairul; este necesar să se 
stipuleze durata contractului etc.

Dacă contractai de consignație pre
zintă unele avantaje pentru consig
nant, balanța lor este înclinată în 
orice caz în favoarea consiignaitarului; 
acesta nu este nevoit să imobilizeze 
fonduri în mărfurile primite, iar ca 
urmare nu ■ suportă nici dobînzi pen
tru eventuale credite. Așa .fiind, cre
dem că este important pentru efici
ența unor asemenea operații, ca pre
țurile la care se realizează tranzac
țiile să fie superioare celor realizate 
în vînzarea directă.

Riscurile care decurg fiind asimilate 
vînzărilor pe credit negarantat, vînza
rea priiiii consignație nu poate utilizată 
decît cu avizul Ministerului Comerțu
lui . Exteribr și Cooperării Economice 
Internaționale, Băncii Române de Co
merț Exterior , și aprobarea Consiliului 
de Miniștri.

Contracte comerciale 
cu funcții apropiate 

de intermediere

în înțelesul său larg, activitatea de 
intermediere include și unele activi
tăți, sau forme de comercializare a 
mărfurilor său ia prestațiilor de servi
cii în care instituția reprezentării, în 
sensul ei juridic, nu se regăsește și în 
care operațiunile se desfășoară de că
tre o persoană (care are calitatea de 
comerciant), în numele și contul său, 
însă și în interesul unei alte persoane, 
căreia îi facilitează desfacerea sporită 
a mărfurilor sau al volumului de ser
vicii prestate. Intermedierea constă 
deci tocmai în această activitate de 
interpunere între producător și consu
matorul final, faciliitînidu-se intensifi
carea continuă a cifrei de afaceri.

Din categoria activităților comer
ciale cu funcții apropiate de interme
diere fac parte concesiunea, franchî- 
sing-ul. depozitarea de mărfuri și al
tele, cărora le corespund tot atîtea ti
puri de contracte comerciale.

a) Contractul de concesiune comer
cială

Printre formele de organizare a ac
tivității de comercializare a mărfuri
lor, o răspîndiire deosebită o cunoaște 
concesiunea și, în special, concesiunea 
exclusivă care, așa cum am arătat, 
este o formă de intermediere imper
fectă, 'bazată' pe un contract comer
cial cu (trăsături, proprii. ;

Prin contractul de concesiune co--, 
mercială exclusivă un comerciant in
dependent, numit concesionar primeș
te dreptul de a fi aprovizionat cu 
anumite mărfuri ale unui producător, 
numit concedent, pe care le comercia
lizează în nume și în cont propriu. 
Așadar, trăsăturile caracteristice al 
acestui tip de contract sînt următoa
rele :

a) Concesiunea se referă la anumite 
mărfuri determinate pe care conce- 
dental se obligă să le vîndă numai 
concesionarului, care activează pe un 
anumit teritoriu determinat prin con
tract ; concesionarul se obligă să co
mercializeze mărfurile în cauză in 
raza teritoriului determinat și să nu 
cumpere mărfuri similare de la un 
alt producător. Pentru ca activitatea 
de comercializare prin concesiune ex
clusivă să fie eficientă, prin contract 
se poate prevedea obligația concesio
narului de a comercializa mărfuri de 
o valoare care să întreacă un anumit 
plafon, să dețină un anumit stoc de 
piese de schimb, să-și organizeze co- 
mercial.izarea într-un anumit stil ex
perimentat sub aspectul rezultatelor, 
să efectueze publicitatea locală etc.

b) Concesionarul activează în cali
tate de comerciant independent, în. 
nume și cont propriu, cumpărînd măr
furilor și revînzîndu-le clientelei lo
cale pe care și-o formează. Prin a- 
ceastă trăsătură specifică concesiunea 
se deosebește de contractul de repre
zentanță prin aceea că reprezentantul 
nu cumpără și revinde pe contul său, 
ci se rezumă să îndeplinească acte de 
comerț în numele și în contul repre
zentatului ; ca urmare, ca regulă 
generală, unul dintre elementele aces
tui contract este reprezentarea spre 
deosebire de concesionare unde repre
zentarea lipsește. Este adevărat că în 
unele cazuri, în funcție de modul în 
care a acționat concesionarul(a folosit 
pentru contractai încheiat cu terțe 
persoane cumpărătoare hîrtie cu ante
tul concedentalui) contractul de 
cancesiune a fost considerat ca fiind 
un mandat aprrent, saiu aișa cum se 
remarcă în literatura de specialitate 
mandat de interes comun, ceea ce a 
avut drept consecință răspunderea 
concedentului pentru actele. încheiate 
de concesionar.

c) Beneficiul concesionarului se 
realizează din diferența de preț din
tre cel de cumpărare și cel de vînzare 
și nu dlin acordarea unui comision, 
așa cum se practică în cadrul celor
lalte forme de intermediere (mandat, 
comision, consignație).

d) In practica comercială, durata 
contractului de concesiune este scurtă, 
de regulă un an, și în funcție de re
zultate noate fii reînnoit. Specific este 
faptul că refuzul de reînnoire a con
tractului nu poate duce la solicitarea 
de daunie-interese (afară de cazul unui 
abuz de drept) ; totodată, nici conce
sionarul nu mai este legat de conce- 
dent, iar ca urmare poate prelua o 
altă concesiune pentru aceleași măr-



rețeaua

generală 
ambele

furi, folosind mijloacele și 
comercială creată.

Contractul de concesiune 
prezintă avantaje pentru 
părți. Concedentul își mărește volu
mul vînzăriilor, pătrunde pe noi piețe, 
fără să investească fonduri îintr-o re
țea proprie de comercializare ; mai 
mult, viteza de rotație a fondurilor 
circulante crește prin efectul cumpă
rării mărfurilor de către concesionar 
și nu predarea lor în depoziit (consig
nație), ca în cazul reprezentării (sau 
al consignației). Comisionarul are a- 
vantajuil că beneficiind de marca de 
fabrică a conced cotului, care trebuie 
să fie cu o reputație stabilită, de pre
ferință notorie, își asigură monopolul 
comercializării acelor mărfuri, pe raza 
teritorială stabilită, evitînd concurența 
altor firme ; de asemenea, prin con
tract concedentul se obligă să apro
vizioneze pe concesionar în mod rit
mic și, uneori, în condiții avantajoase 
de credit, pe care nu le-ar putea ob
ține de la ai ți producători.

în funcție de poziția pe piață a 
producătorului și a comerciantului, 
concesiunea poate îmbrăca și alte for
me decît pe aceea de exclusivitate. 
Astfel, în practică se utilizează con
tractul de concesiune cu clauza de ex
clusivitate a aprovizionării numai de 
la un anumit producător, beneficiind, 
în schimb, de credite fără dobîndă și 
de alte avantaje stipulate, pe care le 
acordă concedentul; în cazul unor 
asemenea contracte, concedentul poa
te să încheie concesiuni și cu alți 
concesionari cane activează în cadrul 
aceleiași raze teritoriale. De asemenea, 
se pot încheia contracte de concesiune 
cu clauză de exclusivitate de vînzaire, 
în care monopolul comercializării u- 
nor mărfuri produse de un anumit 
producător concedent îl deține con
cesionarul, came poate, în același timp 
să se aprovizioneze 
Evident, la această 
siune se recurge în 
concesionarul are o 
de desfacere, iar 
un producător mai 
piața .respectivă.

și din alte surse, 
formă de conce- 
situația în care 
rețea puternică 

concedentul este 
puțin cunoscut pe

b) Contractul de franchising

Corespunzător concesiunii reglemen
tată și răspîndiită în Europa, în Sta
tele Unite ale Americil a luat o dez
voltare spectaculoasă o altă formă de 
comercializare a mărfurilor și servi
ciilor, denumită franchising. De for
mație mai recentă, această modalitate 
de comercializare a luat naștere nu 
cu multe decenii în urmă, atunci cînd 
legislația antitrust din S.U.A. a inter
zis distribuirea mărfurilor (automobi
lelor în cazul acelui moment) de către 
însuși producătorul lor, distribuirea 
trebuind să o facă altă firmă. în 
aceste condiții vînzarea către consu
matorul direct a fost concesionată u

nor societăți specializate în desfa
cere iar această concesiune constituie 
însăși obiectul activității de franchi
sing. Din anul 1955 această formă de 
comerț exterior a înregistrat cea rnaii 
largă expansiune din tot comerțul 
S.U.A. (în 1970 activitatea de franchi
sing reprezenta 90 miliarde dolari, res
pectiv 10% din produsul național brut 
american). în prezent, această formă 
de comerț se consideră că este 
practicată de către peste 1 200 între
prinderi „mamă”. Multe firme își da
torează dezvoltarea rapidă acestei 
forme de comercializare, printre care : 
Coca-Cola, Pepsi-Cola, Rexall (arti
cole de băcănie), Tapeware (ambalaje 
din plastic), Howard Johnson și Hil
ton (hoteluri, moteluri) etc.

Contractul de franchising constă 
din acordarea de către un comerciianit- 
prodiucător, numit franchiser a drep
tului de a vinde anumite bunuri sau 
de a presta anumite servicii și de a 
beneficia de un sistem de relații care 
conține marca, renumele, know- 
how-ul și asistență, unui comerciant — 
persoană fizică sau juridică — numit 
franchisee, în schimbul unui preț 
constînd într-o sumă de bani inițială 
și o redevență periodică, numită 
franchise free.

Practica arată că în S.U.A. franchi
sing-til s-a dezvoltat, în special în ur
mătoarele domenii! : vînzarea de auto
mobile (55%), alimentația publică și 
industria de turism și hotelieră (25%), 
sub forma de vînzări, subaintrepriză 
die fabricație și prestări servicii, prin 
utilizarea mărcilor de fabrică și de 
comerț reputate sau notorii.

Obligațiile și drepturile franchi
ser-ului pe care și le asumă prin con
tract, pot fi astfel rezumate :

— să pună la dispoziția farnchisee- 
ului un proces deja existent de fabri
cație ,de distribuție sau un gen de 
servicii experimentat și binecunoscut, 
care să asigure o cifră de afaceri și o 
rentabilitate ridicată ;

— să acorde partenerului asistență 
tehnică în domeniile pregătirii profe
sionale, instalării, conducerii etc. ;

— să se ocupe de publicitatea pro
dusului saiu serviciului respectiv, 
scutind pe franchisee de cheltuielile 
de publicitate ;

— să stabilească și să asigure sorti
mentul mărfurilor sau serviciilor, asi
gură aprovizionarea ritmică, constitui
rea stocurilor, completarea colecțiilor 
modelelor;

— pentru acordarea dreptului de 
comercializare și a asistenței primește 
de la franchisee : taxa de intrare (re
munerarea firmei „mamă" pentru a- 
cardarea dreptului de a folosi marca 
și sistemul de lucru al acestuia) ; 
o redevență, stabilită în procente sau 
ca o cotă fixă din desfacerile realizate 
de franchisee. Ea este justificată 

prin acordarea permanentă de asis
tență de către franchiser.

Franchisee-ul, cu toate că este un 
comerciant independent, el se oNiiigă 
prin contractul încheiat:

— să se conformeze unei politici și 
unor regulii stabilite de franchiser, re- 
nunțînd oarecum la independența sa ;

— să desfacă produsele sau să pres
teze serviciile în cauză, cu respectarea 
strictă a condițiilor contractuale ;

— să respecte zona teritorială în 
care activează, potrivit convenției ;

— să investească mijloace materiale 
și bănești pentru a pune în aplicare 
formula de lucru a franchiser-ului.

— să acorde dreptul de control 
franchiser-ului privind respectarea 
strictă a metodelor, tehnicilor de co
mercializare sau de prestare de ser
vicii și privitor la calitatea publicită
ții efectuată pe plan local;

— să realizeze o anumită cifră de 
afaceri, în caz contrariu, supartînd 
unele penalizări.

Din drepturile și obligațiile pe care 
și le asumă părțile dintr-un contract 
de franchising rezultă că această for
mă de comercializare conține ca ele
mente, respectiv împrumută canacte- 
niistidile prqprii ale contractelor de: 
vânzare cu monopol, licență de paten
te și mărci, know-how, de reprezen
tare. Așa cum se subliniază, în litera
tura de specialitate, prin intermediul 
acestui contract se realizează o uni
tate economică simplă între întreprin
deri de producție și cele specializate 
în vînzarea exclusivă a mărfurilor fa
bricate de primele prin folosirea pro
cedeelor de comercializare și presta
re a serviciilor iade acestora ; în ca
drul unor asemenea unități economice, 
pe lingă concentrarea capitalului, ac
tul creator al producătorului se pre
lungește pînă la comercializarea fi
nală a produsului.

Activitatea și asistența acordată de 
franchiser, pentru promovarea vînză- 
rilor pe care le realizează franchi
see-ul este complexă, începînd de la 
acordarea de credite și continuînd în 
faza de arganlizaire-dotare, precum și 
pentru însușirea tehnicilor de comer
cializare sau de prestare a serviciilor, 
prin : pregătirea personalului în faza 
inițială; continuarea pregătirii prin 
desemnarea unui consilier care va lu
ară la început alături de franchisee ; 
acordarea de asistență în conducere, 
promovare, marketing. De asemenea, 
pentru facilitarea vînzărilor, franchi- 
ser-ul elaborează un catalog de pro
duse și servicii; catalogul prevede 
prețurile de vînzare cu amănuntul sau 
ale fiecărei categorii de servicii; în 
aceste condiții, prețurile sînt numito
rul comun și (instrument de promo
vare.

Succesul modalității de comenciali- 
zaire a mărfurilor și a serviciilor prin 
contractul de franchising — considera



bil extins In ultimul timp și în Europa, 
cu perspective de a fi folosit pe scară 
mai largă și în comerțul internațio
nal — se bazeaiză pe unele particula- 
miiiități care îi aparțin și pe care le 
siinltetiizăm în cele ce urmează :

— atrage folosirea reciprocă a re
surselor materiale ale partenerilor ;

— dă posibilitatea franchiser-ului 
să creeze acest sistem de dimensiuni 
mai mani decît i-ar permite propriile 
mi jloace ;

— permite franchiser -ului să extin
dă activitatea printr-o rețea mai den
să, făiră risipirea mijloacelor, cres- 
cînid totodată reputația „măraiii” sale;

— franch'iser-ul face importante e- 
conomii prin eliminarea unor cheltu
ieli (salarii, local, service local, publi
citatea regională) ;

— franchisee beneficiază de reputa
ția mărcii firmei „mamă”, ceea ce îi 
asigură o clientelă sigură și expan
siunea operațiunilor;

— franichisee-uil are asigurată extin
derea operațiunilor sale comerciale cu 
investiție minimă în timp scurt;

— are asigurată exclusivitatea ope
rațiunilor în zona respectivă sub mar
ca fnanchiser-iulliui;

— franchisee-ul poate folosi brevete 
sau procedee tehnologice și asistență 
tehnică a franchiser-ului ;

— firma „mamă” acordă sprijin în 
obținerea de credite, formarea perso
nalului, procurarea unor mijloace ;

— se anihilează concurența prin ex
clusivitatea teritorială;

— fnanchisee-u.l, deși acordă firmei 
„mamă” unde drepturi de control, 
își păstrează independența mijloacelor 
și acțiunilor. El este iun executant cu 
unele drepturi de decizie.

Evident, pentru reușita operațiuni
lor de franchising, produsele și servi
ciile care fac obiectul acțiunii tre
buie să aibă o aniumiiă originalitate, 
piiața să fie potențial mare, iar poziția 
franchisee-ului să nu fie în inferio
ritate în raport cu firmele concurente.

c) Contractul de depozit

Contractul de depozit, în concepția 
dreptului civil, este un contract real 
în virtutea căruia o persoană, denu
mită depozitar, primește un bun mo
bil al unei alte persoane, numită de
ponent, pe care se obligă să-l păstreze 
și să-l restituie în natură, la cerere. 
De la caracterul de gratuitate al con
tractului de depozit, așa cum este re
glementat de Codul civil, prin art. 
1593, în raporturile comerciale acest 
contract este, ca regulă generală, one
ros, prețul prestației efecituiate de de
pozitar fiind determinat de volumul, 
valoarea și termenul de depozitare a 
mărfurilor respective.

Din caracterul de contract real re
zultă că acesta nu se formează decît 
în urma predării efective a bunului 

în posesia depozitarului, care se obli
gă să-l conserve, obligație care dacă 
este încălcată îi atrage răspunderea 
contractuală. Totodată, depozitarul se 
obligă să nu folosească bunurile, să 
păstreze secretul operației (dacă s-a 
prevăzut expres în contract) și să-l 
restituie la cerere. încălcarea ultimei 
obligații îi atrage răspunderea sa în 
situația în care bunul piere din caz de 
forță majoră, precum și pentru dau- 
ne-itnterese.

în comerțul internațional depozitul 
constituie o activitate comercială care 
se realizează, dacă obiectul lor îl con
stituie mărfurile, de către adevărate 
întreprinderi organizate sub forma de 
depozite generale, antrepozite, docuri 
etc.

Constituind acte de comerț, depozi
tarea mărfurilor în depozite generale 
(antrepozite) are importante funcții în 
comerțul internațional, printre care 
principala este aceea că înlesnește 
vînzarea-cumpărarea. Contractul de 
depozit comercial este consfințit prin 
sistemele de drept ale statelor, depo
zitele generale, fiind special autorizate, 
avînd dreptul să primească mărfuri 
(operația remunerată după tarife spe
ciale) și să emită reciipisa de depozit 
și un buletin de gaj denumit warant. 
Aceste acte pot fi nominative, la or
din sau la purtător — constituind tit
luri de credit.

Facilitarea operațiunilor de export
import, și, în final, a vânzărilor in
ternaționale, prin participarea la cir
cuitul comercial al depozitarilor gene
rali de mărfuri, se realizează pe mul
tiple planuri, dintre care două au im
portanță mai miaire pentru întreprin
derile noastre de comerț exterior. 
Este binecunoscut că din anumite mo
tive, prin contractele de vînzare inter
națională întreprinderile noastre de 
comerț exterior stat nevoite să accep
te plata prețului prin incasso docu
mentar ; în aceste situații, expedierea 
mărfurilor pe adresa unui depozit 
constituie o garanție în plus că aces
tea nu vor fi preluate de cumpărător 
decît după prezentarea documentelor 
care să ateste plaita. De asemenea, pe 
parcursul derulării unor contracte co
merciale pot apărea situații în care 
cumpărătorul extern nu mai prezintă 
intereș pentru o marfă expediată, sau 
este declarat în stare de faliment; în 
asemenea cazuri predarea mărfurilor 
expediate unui depozit general din 
țara cumpărătorului este unica soluție 
pentru conservarea dreptului de pro
prietate asupra lor și valorificare ul
terioară, prin negocierea lor.

Pentru mărfurile predate unui de
pozit general, depozitarul eliberează 
deponentului o necipisă-wainant oare 
constituie titlu de credit reprezentativ, 
posesia lor legală echivaltad cu drep

tul de proprietate; așa fiind, trans
miterea acestora înseamnă vînzairea 
mărfurilor pe care le reprezintă. Pen
tru ca recipisa de depozit și warantul 
să poată fi negociate ca titluri de cre
dit, ble trebuie să conțină următoarele 
mențiuni obligatorii : denumirea și 
domiciliul depozitului general ; numă
rul curent din registrul în care eu 
fost înscrise mărfurile depozitate și 
data emiterii; numele și domiciliul 
deponentului ; natura, calitatea și 
greutatea mărfurilor depuse ; plata ta
xelor de import sau export, precum 
și polița de asigurare ; termenul de 
păstrare a bunurilor depozitate.

Transmiterea acestor titluri se face 
prin gir ; în cazul în care au fost gi
rate ambele titluri — recipisa de de
pozit și warantul — proprietatea măr
furilor depozitate se transferă asupra 
giiratarului ; girul wairantuiluii conferă 
giratairului numai un drept de gaj 
asupra mărfurilor, iar girul recipisei 
de depozit — dreptul de a dispune de 
ele, însă cu respectarea dreptului po
sesorului warantului. Facem preciza
rea că dreptul englez nu cunoaște 
sistemul tilului dublu. în Anglia, de
pozitele generale emit numai recipisa 
de depozit, gajamea mărfurilor făcîn- 
du-se prin girarea acestei recipise.

Așadar, în sistemele de drept euro- 
pene-continentale, este reglementa
tă atît reciipisa, cit și warantul. Ca ur
mare, prin folosirea separată a wa- 
rantului se pot obține credite prin 
simpla înmînaire a aoesuii document 
creditorului, operație ce ane ca efect 
gaj area mărfurilor fără predarea lor 
efectivă în posesia aoestuia din urmă. 
Practica comercială relevă faptul că 
negocierea deplină, fără nici un drept 
al unor terțe persoane, se realizează 
prin girarea concomitentă atît a ire- 
cipisei cît și a warantului ; posesorul 
lor legal, care se justifică prin girul 
neîntrerupt ai celoir două titluri de 
credit este și proprietarul mărfurilor 
înscrise în ele.

Normele de drept obligă pe depo
nent să ridice mărfurile în termenul 
stabilit, sau, în lipea unui asemenea 
termen, dacă a trecut un anumit 
timp, de regulă un an de la daita de
pozitării. Dacă deponentul nu ridică 
mărfurile, depozitul general poate să 
procedeze la vînaarea lor prin licita
ție publică. De asemenea, poate să 
cearnă vînzarea mărfurilor depozitate 
și giratarul warantului neplătit la sca
dență și care a protestat titlul res
pectiv.

dr. Al. DETEȘAN 
Radu DEMETRESCU



contract economic

Precizări privind comanda urmata de executare
Utilizarea formelor simplificate de 

contractare ridică, în practică, o serie 
de probleme dintre care una va forma 
obiectul precizărilor care urmează.

Problema care suscită cele mai 
multe nedumeriri este aceea a terme
nului în care trebuie executată co
manda pentru a se putea refine că 
s-au respectat prevederile legii privind 
acea formă simplificată de contractare 
csțre este comanda urmată de execu
tare.

Dificultățile cu care sînt confruntate 
unitățile socialiste se datorează — 
după părerea noastră — unei lacune 
legislative. Este vorba de faptul că 
nu s-a stabilit, pe cale normativă, 
termenul înlăuintrul căruia trebuie să 
aibă loc executarea în cazul formei 
simplificate de contractare la care s-a 
făcut referire mai sus.

în această privință, sînt de luat în 
considerare următoarele împrejurări :

1. Fiind vorba de un. raport contrac
tual, acesta se naște prin consimță- 
mîntuil părților, deci prin ofertă și ac
ceptare. Comanda — adică, un înscris 
— constituie oferta unității benefi
ciare. Acceptarea se concretizează în- 
tr-un fapt juridic care reprezintă, in 
același timp, executarea principalei 
obligații care revine unității furni
zoare In cadrul raportului contractual 
stalbilit. încheierea raportului contrac
tual produci nd u-se concomitent cu 
executarea la care s-a făcut referire, 
se cere ca între comanda-ofertă și 
executarea-aceeptare să nu.se interpu- 
nă un răstimp îndelungat.

2. Unitatea beneficiară care a lan
sat comanda-ofertă se află în incerti
tudine în privința stabilirii raportului 
contractual în temeiul căruia va ob
ține prestația solicitată atâta vreme 
cit comanda nu este executată. Aceas
tă perioadă de incertitudine se cere 
limitată, deoarece în cursul ei. unita
tea beneficiară nu se poate adresa cu 
comandă la altă unitate furnizoare, 
deoarece riscă să se .aprovizioneze pes
te necesarul său dacă ambele comenzi 
se execută.

3. Alături de împrejurările de mai 
sus, care pledează pentru stabilirea u- 
riui termen relativ scurt de executare 
a comenzii, a,car reale dificultăți în 
stabilirea unui asemenea termen pe 
cale normativă. într-adevăr, acest 
termen nu poate fi uniic, ci adaptat 
specificului fiecărui gen de prestații. 
Iată de ce. socotim că ar trebui fi
xate multiple termene, adecvate dife
ritelor prestații, iar această stabilire 
s-ar putea face în cadrul contractelor 
model.

Dar, și în prezent, unitățile benefi
ciare ar putea suplini lipsa unui ase
menea termen stabilit pe cale norma
tivă, tadicînd în cuprinsul comenzii 
data pînă la care înțeleg să primeas

că prestația solicitată. în acest fel, 
s-ar limiita valabilitatea în timp a co- 
menziii-ofeută, tar după expirarea 
termenului stipulat, unitatea benefi
ciară se poate adresa, fără riscul unei 
aprovizionări nenațianale, cu comandă 
.la alltă unitate furnizoare.

Cu privire la problema în discuție 
— a termenului in care comanda tre
buie urmată de execuție — orientarea 
practicii arbitrate este ilustrată și prim 
următoarele considerente ale Deciziei 
primului arbitru de stat nr. 3652/1978: 
„Pentru calificarea unei operațiuni 
economice, executate pe bază de co
mandă, ca avînd valoarea unui con
tract, este necesar ca executarea să 
urmeze imediat comenzii. Cit privește 
termenul de executare a comenzii 
acesta se consideră a fi termenul ne-

rapoptuFi de muncă

Termenele de 3 ani și de 1 an 
pentru constatarea pagubelor

Supunem atenției interpretarea și 
aplicarea în practică a termenelor de 
3 ani și de 1 an prevăzute de arti
colul 108 din Codul muncii cu pri
vire Ia stabilirea răspunderii materi
ale și a restituirii foloaselor'neauvenite 
pentru a preciza apoi, în conformi
tate cu legea, înțelesul reglementării 
acestor termene.

La data de 13 septembrie 1975, cu 
prilejul solicitării pensionării pentru 
munca depusă și limită de vîrstă, 
unitatea constată căîn perioada 1968— 
1973 persoana încadrată a încasat în 
cumul pensia de invaliditate cu re
tribuția integrală împotriva dispoziți
ilor legale în vigoare la acea dată 
(art. 59 din Legea nir. 27/1966). Pe baza 
dispoziției de încasare a Oficiului de 
pensii, la data de 4 noiembrie 1975, 
unitatea a emis decizie de imputare 
reprezentînd sumele încasate pentru 
întreaga perioadă 1968—1 octombrie 
1973, dată la care a încetat contractul 
de muncă a persoanei respective.

Judecătoria, motivînd că persoana a 
încasat necuvenit ultima sumă la data 
de 1 octombrie 1973 și nereținind reaua 
credință a persoanei, anulează deci
zia de imputare ca fiind emisă peste 
termenul de 1 an prevăzut de art. 108 
din Codul muncii pentru restituirea 
sumelor încasate necuvenit.

Soluționînd recursul unității, tribu
nalul, motivînd că în speță face apli
care termenul de 3 ani prevăzut în 
același articol deoarece persoana a 
fost de rea-credință, modifică sentința 

cesarr îndeplinirii operațiunilor de am
balare, formalităților necesare livrării 
etc. în speță, comanda fiind emisă la 
data de 18 noiembrie 1'978 ' iar livra
rea a avut loc la 8 și 9 decembrie 
1978, corect a stalbifliit organul arbitrai 
canea pronunțat hotărîrea supusă 
analizezi, că livrarea nu are caracter 
conltraictual, situație în care penalită
țile pretinse pentru întîirzierea în. de
contare nu se justifică”.

Mai precis, este vorba de tnerespec- 
tarea formei contractuale prevăzute de 
lege, iar nu de lipsa oricărui raport 
contractual, deoarece un asemenea ra-. 
port a rezultat din faptul că unitatea 
beneficiară a acceptat produsele ce i 
s-au livrat în. baza comenzii, în discu
ție fiind numai penalitățile pentru 
întârzierea plății prețului. Alba ar fi 
fost, desigur, concluzia dacă unitatea 
beneficiară ar fi refuzat primirea pro
duselor pe motivul executării comenzii 
cu întârziere.

I. ICZKOVITS

în sensul menținerii parțiale a deci
ziei de imputare, obligînd persoana 
să restituie sumele încasate pe o pe
rioadă de 3 ani de la data producerii 
pagubei (adică 1968—1970).

întrucât s-a dovedit că persoana a 
încasat sumele respective ou rea-cre- 
dință ne limităm a releva numai 
înțelesul termenului de 3 ani, care 
înitr-adevăr face aplicare în acest caz 
potrivit pct. 4 din Decizia de îndru
mare a Plenului Tribunalului Suprem 
nr. 5/1974.

Așadar, obligația de restituire pe o 
perioadă de 3 ani se referă la 3 ani 
anteriori datei constatării pagubei, a- 
dică datei de 13 septembrie 1975 și nu 
la perioada de 3 ani de la data pro
ducerii pagubei cum greșit a stabilit 
instanța de recurs.

Așa fiind, persoana este obligată la 
restituire pe perioada cuprinsă între 
13 septembrie 1972 și 13 septembrie 
1975. Cum însă, raportul de muncă a 
încetat la data de 1 octombrie 1973, 
urmează să vedem că în fapt, obligația 
de restituire privește numai perioada 
cuprinsă între 13 septembrie 1972 și 
1 octombrie 197:3 (Trib. Suprem, secția 
civ. Dec. nr. 1439/1978, nepublicată).

Din analiza și interpretarea dispo
zițiilor art. 108 din Codul muncii re
zultă, incontestabil, două termene 
pentru acoperirea pagubei aduse uni
tății, diferențiate ca durată în raport 
cu natura prejudiciului, astfel:

— termenul de cei mult 3 ani pen
tru constatarea pagubei care curge de
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la data producerii prejudiciului in 
patrimoniul unității. Observăm că ter
menul de cel mult 3 ani este regle
mentat de legiuitor pentru constatarea 
pagubei nu. și pentru stabilirea răs
punderii materiale.

Cu alte cuvinte, dacă cel mai tîrzlu 
în ultima zi a termenului de 3 ani 
de la producerea sa prejudiciul a fost 
constatat, unitatea este în drept să 
stabilească răspunderea materială în 
următoarele 60 de zile acordate de 
legiuitor pentru emiterea deciziei de 
imputare.

Termenul de 3 ani face aplicare 
pentru orice pagubă cauzată unității 
din vina și în legătură cu munca 
persoanei care a produs-o inclusiv, 
cum am văzut în speța de mai sus, 
în cazul primirii cu rea-credință a 
unor foloase necuvenite.

— termenul de cel mult 1 an pentru 
restituirea sumelor încasate fără 
drept, a contravalorii bunurilor ori 
serviciilor nedatorate, care curge de 
la data încasării sumelor, primirii bu
nurilor ori prestării serviciilor neda- 
torate și numai față de persoana care 
a primit suma ori bunul sau a bene
ficiat de serviciile nedatorate cu bună 
credință.

Potrivit Deciizifei de Îndrumare nr. 
5/1974a Plenului Tribunalului Suprem, 
unitatea păgubită prin ipeconstatarea 
pagubei în termen de 1 an față de 
aceste persoane își păstrează neștirbit 
dreptul die a face constatarea față de 
cel vinovat de efectuarea plății nele- 
gale, în termen de 3 ani, care începe 
să curgă, ca și termenul de 1 an, de 
la data primirii sumei nedatorate.

Soluția este firească, precizează in
stanța supremă (Sect. cliv. Dec. nr. 1117/ 
1975 nepublicată), deoarece, spre de
osebire de beneficiarul plății care, 
fiind de bună credință, nu este in
dicat să fie expus a fi urmărit pentru 
restituire după trecerea termenului . de 
un an, cel din vinia căruia s-a făcut 
greșeala a cauzat o pagubă unității 
prin nesocotirea îndatoririi sale de 
serviciu și trebuie să răspundă ma
terial ca orice încadrat în muncă care 
a prejudiciat unitatea din vina sa, 
adică timp de 3 ani și nu timp de 
1 an-

Fiecare termen este delimitat de 
două momente precis determinate de 
lege și anume, producerea pagubei și 
constatarea acesteia în cazul răspun
derii materiale și primirea foloaselor 
.necuvenite și constatarea faptului în 
cazul obligației de restituire.

Fiecare faptă cauzatoare de preiu- 
diciu și fiecare „folos necUvenit" de
termină curgerea unui termen distinct 
de 3 ani și respectiv de 1 an.' care 
se calculează. în raport cu momentul 
constatării, pînă la producerea pagu
bei ori pînă la primirea „foloaselor 
necuvenite” ceea ce înseamnă pentru 
unitate tot atîtea termene de’ 3 ani 
cîte prejudicii s-au produs și tot atîtea 
termene de 1 an de cîte ori s-au 
plătit sume, predat bunuri, sau pres
tat servicii necuvenite.

Astfel dacă periodic (lunar) s-au 
încasat sume necuvenite pe o perioa
dă de 3 ani, obligația de restituire nu 
privește primul an de la încasarea 
primei sume nedatorate ci privește 
ultimul an calculat de la data con
statării tocmai pentru că pentru primii 
2 anii unitatea a pierdut- dreptul de 
a cere restituirea prin neconstatarea 
în termenul de 1 an a sumelor plătite 
nedatorat.

asigurări

Sarcinile organizațiilor socialiste deținătoare de autovehicule 
in legătură cu anunțarea accidentelor produse și stabilirea 
despăgubirilor pe baza înțelegerii dintre părți la asigurarea

prin efectul legii de răspundere civilă auto
în baza Decretului nr. 471/1971, Ad

ministrația Asigurărilor de Stat a pre
luat obligația materială, financiară, 
pe care o au deținătorii de autovehi
cule de a repara prejudiciile produse 
terțelor persoane în cazurile în care 
au tăsp'undere civilă pentru acciden
tele de autovehicule produse pe terito
riul R.S. România.

în Decretul nr. 471/187'1 sînt prevă
zute obligațiile organizațiilor socialiste 
în cazurile în care cu autovehiculele 
deținute de acestea se produc pagube 
prin accidente de circulație umor terțe 
persoane. în aplicarea acestor dispo
ziții, ministrul finanțelor a emis „In
strucțiunile nr. 7/1976 pentru executa
rea de către organizațiile socialiste a 
unor sarcini ce le revin, potrivit legii, 
cu privire la asigurările de stat”, care 
prevăd și obligațiile referitoare la a- 
nunțarea accidentelor produse și sta
bilirea despăgubirilor pe baza înțele
gerii dintre părți la asigurarea prin 
efectul legii de răspundere civilă (cap. 
I, lit. B).

în vederea luării deciziei privind a-, 
cordarea operativă a despăgubirilor, 
organizațiile socialiste sînt obligate, 
potrivit dispozițiilor art. 42, alineatul
1, din Decretul nr. 471/1971, să înștiin
țeze. în scris, în termen de 24 ore de 
la producerea accidentului, unitatea 
ADAS în a cărei rază de activitate s-a 
produs ■ accidentul și să Comunice, deîn- 
d-ată, pretențiile formulate de cei pă
gubiți, precum și primirea oricăror 
acte în legătură cu accidentul, aceleiași 
unități a ADAS ori aceleia în raza 
căreia își au sediul.

în ceea ce privește stabilirea despă
gubirilor, aceasta se poate face pe 
două căi și anume : fie pe baza înțe
legerii dintre părți, fie prin hotărîre 
judecătorească.

Potrivit dispozițiilor art. 35, alineatul
2, din Decretul nr. 471/1871, despăgu
birile se stabilesc pe baza înțelegerii

în concluzie: cele două termene se 
calculează și se socotesc de la data 
CONSTATĂRII prejudiciului ori a 
unor foloase necuvenite pentru trecut 
și nu de la data producerii pagube 1 
pentru viitor, cum greșit s-a procedat 
în speța de mai sus.
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dintre părți cu acordul ADAS. Pentru 
aceasta este însă necesară încuviința
rea atît a persoanei păgubite cît și a 
asiguratului răspunzător de producerea 
pagubei.

Avîind în vedere că potrivit dispozi
țiilor art. 46, alineatul 1, din. Decretul 
nr. 471:197il, drepturile persoanelor pă
gubite prin producerea accidentelor de 
autovehicule se exercită împotriva ce- 
sîirut răspunzători de producerea pagu
bei, precum și pentru a se evita încăr
carea activității procesuale și efectua
rea unor cheltuieli în procesul civil —- 
cheltuieli care se recuperează de la 
proprii conducători auto ai organiza
țiilor socialiste atunci cînd aceștia 
sînt răspunzători de producerea pagu
bei — și a se asigura o dezdăunare 
operativă a persoanelor păgubite, în. 
aplicarea art. 35, alineatul 2, din ace
lași decret, pentru stabilirea despăgu
birilor pe baiza înțelegerii dintre părți, 
în toate cazurile în care din actele cu 
privire la cauzele și împrejurările 
producerii accidentelor de autovehi
cule — întocmite de organele miliției 
sau de alte organe de stat care con
stată și cercetează accidente de auto
vehicule, ori de organele ADAS — 
rezultă răspunderea organizației so
cialiste (inclusiv a propriului conducă
tor auto) în producerea pagubei, re- 
pr.vzerita.in'tul organizației scctaliBite că
reia îi aparține autovehiculul care a 
produs accidentul urmează să încuvi
ințeze această înțelegere.

Pentru stabilirea uinei juste despă
gubiri de plată, organizațiile socialiste 
sînt obligate, potrivit art. 51 din ace
lași decret, să pună la dispoziția 
ADAS toate actele și evidențele nece
sare pentru verificarea existenței și 
valorii bunurilor, pentru, constatarea 
producerii accidentelor de autovehicule 
și evaluarea pagubelor, precum și pen
tru stabilirea dreptului la despăgubiri. 



în același scop, în toate cazurile în 
care sînt implicate în accidente auto
vehicule aparținînd organizațiilor so
cialiste, la constatarea pagubelor va 
participa un reprezentant al acestora, 
iar, după caz, și propriul conducător 
auto răspunzător de producerea pagu
bei. Eventualele obiecții ale acestora 
cu privire la pagubele constatate se 
analizează de organele ADAS care, în 
funcție de constatări, iau hotărîrile 
corespunzătoare în acest sens.

în cazurile în care la constatarea 
pagubelor nu este posibilă și partici
parea reprezentantului organizației so
cialiste al cărei conducător auto este 
răspunzător de producerea pagubei, 
constatarea pagubelor poate fi făcută 
și numai în prezența conducătorului 
auto și a persoanei păgubite.

Deși marea majoritate a organizați
ilor socialiste au acordat importante 
cuvenită stabilirii despăgubirilor pe 
baza înțelegerii dintre părți și ca ur
mare și-au dat încuviințarea respecti
vă, fie odată cu înștiințarea accidentu
lui, fiie imediat ce li s-a solicitat aceasta, 
sînt însă unele unități care, neînțele- 
gînd interesul social al acestei asigu
rări și grija pe care statul o manifestă 
pentru despăgubirea victimelor acci
dentelor de autovehicule, creează ne
mulțumiri persoanelor păgubite prin 
întârzieri în comunicarea încuviințării 
sau refuzul de a da încuviințarea res
pectivă. în astfel de cazuri organiza
țiile socialiste în cauză motivează, în 
mod nejustificat, în contradicție cu 
obligațiile ce le revin, că conducătorul 
autovehiculului nu mai este lucrător 
al organizației socialiste sau că mai 
are și alte rețineri din retribuție. Alte 
organizații socialiste refuză să dea în
cuviințarea respectivă, fără nici o jus
tificare, pretinzînd că stabilirea despă
gubirilor să se facă prin hotărîre judecă
torească, deși conducătorul auto răs
punzător de producerea pagubei a 
semnat procesul-verbal încheiat de or
ganele miliției, recunoscîndu-și culpa, 
a plătit amenda, a participat la con
statarea pagubei nefăcînd nici o obiec- 
țiune, a solicitat ca despăgubirile să 
se stabilească pe baza înțelegerii din
tre părți, ori a semnat o declarație 
prin care se obligă să suporte contra
valoarea pagubelor stabilite de ADAS.

Netemeinicia unor asemenea tergi
versări ori refuzuri pare și mai .evi
dentă avîndu-se în vedere că odată cu 
introducerea asigurării prin efectul 
legii de răspundere civilă auto, despă
gubirile fiind plătite de ADAS, nu mai 
sînt afectate fondurile organizațiilor 
socialiste.

Având în vedere scopul social al asi
gurării prin efectul legii de răspundere 
civilă auto și că este necesar să se 
elimine cauzele care generează nemul
țumiri persoanelor păgubite, precum 
și pentru a se reduce numărul scriso
rilor adresate în acest scop, organiza
țiile socialiste trebuie să-și dea încu

financiar

Acceptarea la plată a instrumentelor de decontare
Potrivit pct. 13 din Normele meto

dologice BNRSR nr. 2/1977 privind e- 
fectuarea plăților între unitățile so
cialiste, „instrumentele de decontare 
emise de creditor și pentru care debi
torul a acceptat plata, precum și cele 
emise de debitor în favoarea credito
rului sînt, în raporturile de decontare 
bancară, titluri executorii, pe baza că
rora se fac operațiile de plăți între 
unitățile socialiste”.

Nu este lipsit de interes să stăruim 
asupra acestor dispoziții normative, 
deoarece ele produc efecte multiple 
care nu se limitează la sfera raportu
rilor de decontare bancară. Aceste e- 
fecte se evidențiază, cu pregnanță, a- 
tunci cînd instrumentele de decontare 
pentru care s-a acceptat plata nu duc 
la transmiterea sumei în contul uni
tății creditoare, din cauza lipsei de 
disponibil în contul unității debitoare.

Se pune întrebarea dacă unitatea 
creditoare care, datorită acestui motiv, 
nu-și poate realiza creanța, trebuie să 
aștepte alimentarea contului unității 
debitoare cu sumele necesare achitării 
creanței sale, ori poate să recurgă la 
calea acțiunii arbitrate spre a obține 
obligarea acestei din urmă unități la 
plată prin hotărîre.

în ipoteza prevăzută de pct. 13 din 
normele citate și în măsura în care 
banca reține instrumentul de decon
tare depus, socotim că nu este justi
ficată introducerea unei acțiuni arbi
trate.

în adevăr, unitatea creditoare fiind 
în posesia unui titlu executor, ar fi 
cu totul inutilă constituirea unui nou 
titlu — pentru aceeași creanță — prin 
hotărîre arbitrata. Decontarea se face 
în ordinea de preferință legală, indi
ferent după cum aceeași creanță for
mează obiectul unui instrument de 
decontare acceptat la plată ori dacă o- 
bligația de plată a fost stabilită prin 
disoozitivul unei hotărâri arbitrate.

în acest sens, este de subliniat că, 
potrivit art. 137 din Legea finanțelor 
nr. 9/1972, plățile din conturile unită
ților socialiste se efectuează în limita 
disponibilităților din aceste conturi și 
a creditelor aprobate.

După epuizarea acestor fonduri, plă
țile se efectuează în limita încasărilor, 
în următoarea ordine: a) plățile de 
remunerarea muncii șl alte plăți asi
milat® b) plățile către buget, vărsă- 

viințarea ca despăgubirile să se sta
bilească pe bază de înțelegere, fie 
odată cu înștiințarea accidentului, fie 
imediat ce se solicită aceasta, confor- 
mîndu-se asfel dispozițiilor sus-men- 
ționate.

E. ILIE

mintele din beneficii către organul ie
rarhic superior, vărsămintete pentru 
finanțarea investițiilor și plățile pen
tru prime de asigurare c) plățile pen
tru livrările de mărfuri, executările 
de livrări și prestările de servicii d) 
rambursarea creditelor bancare sca
dente e) alte plăți.

în situația creanțelor care provin 
din aceeași categorie, plățile se efectu
ează în ordinea cronologică a terme
nelor de plată. Art. 139 diin legea ci
tată mai precizează că sumele datorate 
cu titlu de accesoriu se plătesc în 
aceeași ordine ca și creanța principală.

Prin cele de mai sus se confirmă 
că nu este admisibilă introducerea ac
țiunii arbitrate privind plata unei sume 
pentru care instrumentul de decontare 
a fost acceptat la plată de către uni
tatea debitoare. în această privință, 
s-au reținut următoarele prin Decizia 
primului arbitru de stat nr. 3261/1976: 
„în speță, anterior introducerii acțiu
nii i, factura emisă de fuinnizoarea- 
reclamantă a fost acceptată de pirită 
și ținută de bancă în cairtoteca docu
mentelor restante. Ca urmare, organul 
arbitral a fost îndreptățit să considere 
că reclamanta era în posesia unui tit
lu executor care urma să se execute 
pe măsura creării disponibilului în 
cont, cum s-a întâmplat în speță, si
tuație în care acțiunea introdusă de 
reclamantă apare ca fiind inadmisi
bilă și nu se poate pune în sarcina 
piritei o culpă procesuală care să 
justifice aplicarea dispozițiilor art. 
274 C. pr. civ.“.

Deci, prin introducerea unor aseme
nea acțiuni se ocazionează cheltuieli 
de arbitrare inutile care rămîn în sar
cina unităților reclamante.

Cete de mai sus nu trebuie înțelese 
în sensul că întârzierea în plată cau
zată de lipsa disponibilului în cont 
rărnîne nesancționată. în afară de si
tuațiile în care este apărată de răs
pundere, în condițiile stabilite de prac
tica arbitrate, unitatea pirită datorea
ză penalitățile prevăzute de art. 1 lit. g 
din H.C.M. nr. 306/1970 și — dacă este 
cazul — daune în completare, conform 
Legii nr. 71/1969.

Deci, introducerea acțiunii arbitrate 
se justifică numai cu privire la ase
menea pretenții, iar nu și în legătură 
cu acelea pentru care există titlu e- 
xecutor.

II. MATEI



transport

Planificarea și

' O parte importantă a prevederilor 
Normelor metodologice aprobate prin 
Ord. MTTc 673/1976 este dedicată re
glementărilor aspectelor de ordin pla- 
nic în activitatea de prestații de 
transport pe calea ferată.

Primul impuls al actului plante este 
orizontal și constă în prezentarea de 
către expeditor la stația care-1 deser
vește, a necesarului de transport, pînă 
la data de 15 octombrie a fiecărui 
an (pentru anul următor) sau în ter
men de 15 zile de la data stabilită 
prin actul normativ pentru încheierea 
contractelor economice de livrare, 
dacă aceasta este prevăzută după 1 
octombrie.

Necesarul anual de transport se 
eșalonează pe luni și trimestre pentru 
traficul import-export.

Expeditorul este obligat ca la stabi
lirea necesarului anual de transport 
să țină seama de volumul de măr
furi ce rezultă din contractele econo
mice de furnizare (pentru traficul in
tern) dacă aceste contracte sînt înche
iate, în caz contrar se va avea în ve
dere planul de producție, iar pentru 
traficul export-import, planul de ex
port-import.

De asemnea, va trebui avută în ve
dere utilizarea judicioasă a capacității 
de transport, în tot timpul anului 
(conf. art. III, pct. 4 din anexa I la 
H.C.M. nr. 425/197'5, contractele de li
vrare a balastului și lemne de foc, se vor 
încheia astfel ca pînă la sfârșitul lu
nii august, să se livreze cel puțin 75% 
din total) și evitarea formării vîrfu- 
rilor de trafic, respectarea calculelor 
de optimizare pentru produsele supuse 
optimizării, alegerea corectă a mijlo
cului de transport prin eliminarea de 
la calea ferată a transporturilor pe 
distanțe scurte sau paralele cu Dună
rea, dacă folosirea mijloacelor auto 
sau navale este mai economică.

Necesarul anual de transport astfel 
întocmit, are un caracter de propu
nere, care se analizează și se definiti
vează (ca propunere) prin consultări 
directe, între expeditori și regionale 
d>e cale ferată, în termen de 15 zile de 
la data stabilită pentru prezentarea 
transporturilor.

Aceste propuneri se înaintează de 
regionalele de cale ferată Departa
mentul căilor ferate care, în baza lor, 
elaborează balanțe anuale de capaci
tate pe categorii de vagoane din dota
rea sa, cu acordul celor interesați, în 
scopul încadrării propunerilor în ca
pacitatea de transport pe luni și pe 
trimestre.

Balanțele anuale de transport corec
tate în urma discuțiilor purtate cu 
ministerele, vor fi predate regionale-

executarea transporturilor 
pe calea ferată

lor de căi ferate, pentru ca pe baza 
acestora să se încheie pînă la data de 
31 decembrie a fiecărui an, contracte 
economice anuale de prestații de 
transport pe cafdea ferată (cu unitățile 
MIM aceste contracte se încheie se
mestrial, până la 30.06 și respectiv 
pînă la 31.12.).

Pentru cota contractată pe luni 
(pentru traficul export-import, cota se 
calculează pe trimestre) expeditorii au 
obligația ca lunar să prezinte stației 
CFR, în. 4 exemplare (din care 2 ră- 
mîn la expeditor, unul fiind pentru 
forul tutelar al acestuia, iar celelalte 
două se înaintează regionalei de cale 
ferată prin regulatorul de circulație, 
unul din acestea, originalul, înaintin- 
du-se la Centrul de calcul electronic 
al MTTc) programarea pe stații de 
destinații și destinatari a cantităților 
programate pentru luna respectivă.

Dacă expeditorul nu cuprinde în 
programul lunar întreaga cantitate 
de marfă eșalonată în anexa I la 
contract pentru luna respectivă, dife
rența se anulează în ziua prezentării 
programului lunar, întocmindu-se no
ta de penalități.

Prezentarea programului lunar de 
transport de către expeditor, se va 
stabili de stație de acord cu expedi
torul, la o dată ce nu va putea depăși 
ziua de 5 a lunii pentru luna urmă
toare, dată ce va fi trecută în con
tract.

Programele lunare de transport în
tocmite în conformitate cu normele 
metodologice și prezentate în termen, 
vor fi primite de stația CFR, iar cele 
care nu respectă aceste condiții, vor 
fi restituite expeditorului pentru com
pletare sau refacere, care se vor efec
tua pe răspunderea expeditorului.

Tot lunar, de data "aceasta pe baza 
programului de sosiri, pe destinatari, 
stația CFR de destinație împreună cu 
destinatarul va verifica posibilitatea de 
încadrare a transporturilor de mărfuri 
în capacitatea de descărcare fără i- 
mobilizări de vagoane, iar atunci cînd 
acestea nu se încadrează, destinatarul 
obligat să nominalizeze în scris sau pe 
proiectul programului de sosiri între
prinderile, stațiile CFR expeditoare și 
cantitățile de mărfuri ce urmează a 
fi reduse pentru încadrarea în capaci
tatea de descărcare (cu excepția măr
furilor din import) comunicînd această 
reducere furnizorului.

Această dispoziție, care constituie o 
verigă importantă de corelare a pro
gramului lunar (de încărcări) cu pro
gramul lunar de sosiri, constituie o 
inovație (extrem de necesară) în ra
port cu prevederile anterioare.

După ce regionalele de cale ferată 
verifică în perioada 6—15 ale lunii 
programele lunare prezentate de ex
peditori (cu eventualele refaceri și com
pletări) le înaintează Departamentului 
de cale ferată, care în perioada 16—19 
a fiecărei luni^ împreună cu organele 
de specialitate din Ministerul Aprovi
zionării Tehniiico-Materiiaăe și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe, cele
lalte ministere și coordonatorii de ba
lanță, analizează erorile și abaterile de 
la optimizare în vederea încadrării în 
programele de optimizaire, scoțîndu-se 
din programul lunar de transport re
lațiile de transport care se încrucișea
ză sau nu se încadrează în optimizare 
(așa cum s-a statuat prin Dec. PAS 
791/1978 este posibil, în cadrul defi
nitivării programului lunar de trans
port, ca unele cantități să fie elimina
te neîncadrîndu-se în programul de 
optimizare. Pentru aceste reduceri din 
program nu se vor aplica penalizări, 
deoarece nic iprin H.C.M. nr. 425/1975 
și nici în Normele metodologice nu se 
prevăd asemenea penalități).

Considerăm că nu există nici un im
pediment ca să se folosească prilejul 
acestei analize pentru a se lua în dis
cuție și unele cereri de reducere sau 
majorare a capacităților solicitate de 
expeditori în funcție de unele modifi
cări intervenite în planul lor de pro
ducție în perioada cuprinsă între data 
prezentării programului lunar (5 ale 
lunii) și data de 16—19 a lunii.

în ziua de 20 a fiecărei luni, la se
diul Departamentului căilor ferate, se 
vor definitiva programele lunare de 
transport pe calea ferată de către de
legații regionalelor de cale ferată, cu 
acordul ministerelor. (Dacă ministerele 
nu ar fi de acord, nu se întrevede 
practic posibilitatea soluționării dez
acordului, în cadrul disp. art. 10 lit. 
d din Legea nr. 71/1979, ținîlndu-se 
seama de termenul scurt — 5 zile — 
la care programul considerat definiti
vat se comunică expeditorului și ter
menul de 30 zile afectat pentru trata
rea neînțelegerii de către MATMCGFF).

Cu această ocazie, programele luna
re de transport vor fi corelate cu ca
pacitățile de descărcare ale destinata
rilor și se va definitiva alegerea mij
locului de transport cel mai economic. 
Dacă destinatarul a refuzat să nomi
nalizeze în scris pe proiectul progra
mului lunar de sosiri pe destinatari 
reducerile necesare încadrării în capa
citate, cantitatea de marfă ce depă
șește capacitatea de descărcare se va 
reduce de regionalele de cale ferată 
cu acordul forurilor tutelare ale des
tinatarilor. (Aceasta constituie un al 
doilea moment de îmbinare planică 
între necesarul de încărcare și po
sibilitățile de descărcare aflate la polii 
opuși ai expeditorului și respectiv ai 
destinatarilor).

Programele de transport astfel de
finitivate devin anexe la contractele 
economice anuale de prestații de trans
port pe calea ferată și expeditorii sînt 
obligați ca pînă la data de 25 a lunii, 



pentru luna următoare, să se prezinte 
pentru a lua cunoștință de programul 
lunar de transport definitivat, cu care 
ocazie va corecta exemplarul său (care 
constituie propunere și s-a prezentat 
la data de 5 a lunii).

Prima operațiune, din punct de ve
dere metodologic a executării planu
lui de transport, o constituie eșalo
narea pe decade a transporturilor și 
constă în prezentarea expeditorului 
pnin delegat în ziua de 26 aie fiecărei 
luni pentru luna următoare, a eșalo
nării cantității de mărfuri din progra
mele lunare definitivate.

Eșalonarea pe decade se va face cît 
mai uniform și se va ține seama de 
cantitățile încărcate anticipat sau de 
cele neeșalonate în luna anterioară, 
care pot fi eșalonate în funcție de ca
pacitățile disponibile ale expeditoru
lui și stației CFR.

Ca o consecință directă a caracteru
lui anual și. planic al sarcinilor con
tractuale, cu ocazia eșalonării pe de
cade se pot deci reprograma și canti
tățile anulate în luna anterioară, chiar 
dacă au fost penalizate.

Cînd eșalonarea nu se prezintă de 
expeditor la ora stabilită în contract 
aceasta se face de către stația CFR 
în mod uniform, pe decade, comuni- 
cîndu-se în scris expeditorului.

Unele transporturi sînt exceptate 
de la regula , uniformității pe decade 
și anume transporturile de legume și 
fructe proaspete, citriciie, peștele 
proaspăt în ghiață, drojdia de bere, 
carnea și produsele de carne, lap
tele și produsele lactate, margarina, 
virtățile, porumbul, orzul, ovăzul, inul, 
floarea soarelui, cicoarea și cartofii, 
transporturile din import cu transbor- 
dare destinate aprovizionării popu
lației, transporturile cu frecvență re
dusă, transporturile militare, precum 
și transporturile de mărfuri în perioa
dele planificate de expeditori pentru 
reparații și revizii periodice necesare 
procesului de producție ca și mărfu
rile de export-import via mare și cele 
cu transbordate prin porturile fluviale.

Cînd expeditorul nu eșalonează în
treaga cantitate de marfă din progra
mul lunar de transport, diferența se 
va anula în ziua eșalonării întocmin- 
du-se nota de penalități. (Pnin Deci
zia PAS 2863/1978 citată de H.M. s-a 
statuat că penalitățile se stabilesc în 
raport cu tonajul prevăzut în con
tract pentru luna respectivă, iar nu cu 
cel din planul operativ de transport, 
deoarece realizarea transportului se 
raportează la programul lunar defini
tiv).

în zilele de 6, 16 și 26 ale fiecărei 
luni, se prezintă de expeditor prin de
legat, programarea vagoanelor la în
cărcare, ce se întocmește în mod uni
form, pe zile calendaristice, folosin- 
du-se formularul model 5 din anexă și 
ținîndu-se seama de cantitățile din e- 
șalonarea pe decade, de mărfurile și 
destinațiile din programul lunar de 
transport, precum și de prevederile 
art. 3 pct. a-g și art. 16.

' Programarea neuniformă a mărfuri
lor la încărcare în alte cazuri decît 
cele menționate mai sus pentru eșa
lonarea pe decade, atare restituirea a- 
cesteia pentru refacerea expeditorului.

Cînd programarea vagoanelor la în
cărcare nu se prezintă la ora stabi
lită în contract, ori nu se programează 
întreaga cantitate de marfă eșalona
tă pentru decada respectivă, diferen
ța se va anula în ziua respectivă (a 
eșalonării) în tocmind u-se note de pe
nalități.

Schimbarea stației de destinație la 
programare față de cea prevăzută în 
programul lunar de transport pe calea 
ferată sau după programare, se aprobă 
de stația CFR la cererea scrisă a ex
peditorului cu respectarea de către a- 
cesta a acelorași prevederi de la art. 
3, pct a-g din Normele metodologice.

Și cu această ocazie Se întocmește 
nota de penalități potrivit art. 25.

Expeditorii vor programa pe zile de 
încărcare cantități de mărfuri ce se 
pot încărca într-un număr întreg de 
vagoane, transconitainere, containere, 
utilizînd integral la tonaj sau volum, 
capacitatea nominală a mijloacelor de 
transport corespunzător caracteristici
lor’acestora și mărfii.

practică judecătorească

• INADMISIBILITATEA MODI
FICĂRII UNILATERALE A CON
TRACTULUI DE MUNCĂ. Judecăto
ria Buftea prin sentința civilă nr. 
1018/1979 a considerat că astfel cum 
persoana încadrată în muncă nu poate 
schimba locul și felul muncii' fără a- 
cordul unității, nici aceasta din urmă 
nu poate proceda Ia o asemenea mă
sură fără consimțământul celui în 
cauză. în speță, nu poate avea loc o 
schimbare a funcției și reducerea re
tribuției întrucît aceste elemente sînt 
esențiale contractului de muncă inter
venit între părți. Orice măsură unila
terală care afectează aceste elemente 
contractuale este lovită de nulitate, 
unitatea fiind obligată a reintegra în 
munca avută pe contestator și a-i 
plăti cu titlu de daune diferența de 
retribuție de care a fost lipsit.

• POST DE ACEEAȘI NATURĂ. 
Tribunalul Suprem, secția civilă, pnin 
Decizia nr. 1072/1978aconturat concep
tul de post de aceeași natură. Se consi
deră că postul este de aceeași natură 
cînd atribuțiile sînt asemănătoare. 
fiind1 destinate să servească activității 
de același fel și pentru a cărnii ocu
pare se cere aceeași pregătire profe
sională, potrivit indicatoarelor de stu
dii și vechime. Celelalte elemente 
care definesc și conturează postul ocu
pat de o persoană, cum ar fi numărul 
de personal subordonat, situarea în
tr-un anumit compartiment organiza
toric său natura răspunderii ce poate 
fi atrasă, nefi'ind determinante, nu a- 
fectează natura însăși a postului. .

Dacă un expeditor renunță în scris 
la o parte sau la toate mărfurile pro
gramate, înainte de introducerea va
goanelor la încărcare sau renunță în 
scris sau tacit după introducerea va
goanelor la încărcare, acestea se vor 
anula din programare întocmindu-se 
nota de penalități în ziua respectivă.

Cînd nu se respectă de expeditor, în 
cadrul decadei, cantitățile de mărfuri 
programate pe stații de destinație și 
categorii de vagoane, tonajul neîncăr- 
cat în relația programată se va anula 
la sfîrșitul fiecărei decade.

De asemenea, cantitățile programate 
și neîncărcate pînă la sfîrșitul decadei 
respective ca urmare a reglării încăr
cărilor cu posibilitățile reale de des
cărcare, se vor anula la sfîrșitul fie
cărei decade, cu excepția acelor can
tități care nu s-au încărcat conform 
programării din cauze imputabile 
tra n sporta torulu i.

Modul de executare a programării 
vagoanelor la încărcare se va analiza 
de stațiile CFR împreună cu expedi
torii, decadic sau cînd este cazul și 
zilnic.

PAUL MIHĂILESCU

O INADMISIBILITATEA ACOR
DĂRII UNEI COMPENSAȚII BĂ
NEȘTI PENTRU UZURA UTILAJE
LOR. Actualul Cod al muncii nu mai 
cuprinde o prevedere asemănătoare 
celeia din art. 77 din CJodu.1 .muncii 
anterior, potrivit căreia unitatea putea 
plăti o compensație pentru amortiza
rea utilajelor proprietatea persoane
lor încadrate, cu condiția ca ele să 
fie folosite • personal în procesul de 
producție. Omisiunea nu este întâm
plătoare și corespunde dotării sufici
ente din economie nefiind necesară 
utilizarea uinor scule, agregate sau dis
pozitive proprietate personală. Drept 
urmare, nu pot fi făcute plăți cu acest 
titlu, orice convenție intervenită între 
părți nu poate fi operantă, neavînd 
suport legal. în acest sens s-a pronun
țat și instanța noastră supremă, sec
ția civilă prin Decizia nr. 1409/1978.

• RĂSPUNDEREA MATERIALĂ A 
JURISCONSULTULUI. Așa cum. este 
cunoscut și cum prevede art. 7 din 
Decretul nr. 143/1955, introducerea, ac
țiunilor în justiție pentru valorificarea 
drepturilor unităților socialiste consti
tuie o obligație generală. a oficiilor 
juridice, încadrul atribuțiilor de ser
viciu. Această obligație există însă 
numai în măsura în care acțiunile pot 
avea eficiență. în caz contrar, nu 
sîntem în prezența răspunderii mate
riale a jurisconsultului, deoarece a- 
cestuia nu i s-ar putea reține nici o 
culpă. Spre a se stabili însă existența 
sau inexistenta culpei, instanță sesi
zată cu . contestația . jurisconsultului 



căruia i s-a imputat o sumă din cau
za neexecutătrii unei acțiuni, este abi
litată și obligată să examineze exis
tența și legalitatea dreptului care ur
ma să fie valorificat prin acea ac
țiune. Dacă se constată nelegalitatea 
sau netemeinicia pretențiilor unității 
(ce ar fi trebuit să formeze obiectul 
acțiunii), răspunderea materială a ju
risconsultului nu poate subsista, deoa
rece unitatea nu poate obține pe ca
lea imputației mai mult decît i s-ar fi 
cuvenit prin exercitarea dreptului său 
la despăgubire. în acest sens instanța 
noastră suipremă a avut o practică con
stantă. Mai recent Decizia civilă nr. 
522/1978 a Tribunalului județean Con
stanța.

• STABILIREA RĂSPUNSULUI 
GESTIONARULUI ÎN CAZUL ÎN 
CARE UNITATEA NU RECUPEREA
ZĂ INTEGRAL PAGUBA DE LA 
AUTORUL INFRACȚIUNII DE FURT, 
în activitatea unităților socialiste se 
întîlnesc situații cînd nu se poate 
delimita cu precizie cuantumul pa
gubei produs prin infracțiunea de furt. 
Altfel spus, nu se poate preciza dacă 
toată paguba este urmarea unei in
fracțiuni sau ea este și rezultatul ac
tivității culpabile a gestionarului. 
Instanțele nu au o practică unitară în 
această privință.

Făcând o aplecare greșită a prevede
rilor art. 22, alin. 1 din Codul de pro
cedură penală și considerînd că pen
tru lipsa în gestiune funcționează 
prezumția de culpă a gestionarilor, u- 
nele instanțe resping contestațiile a- 
cestora împotriva deciziilor de impu
tare în baza cărora au fost obligați 
a acoperi diferența de pagubă neacor
dată de instanțele penale.

Tribunalul județean Ialomița prin 
Decizia nr. 287/1978 a făcut o corectă 
aplicare a citatelor prevederi din Co
dul de procedură penală și din le
gislația muncii stabilind Că, întrucît 
gestionarul nu a figurat ca parte în 
procesul penal, hotărîrea penală nu 
are autoritate de lucru judecat față 
de acesta și deci, pe cale de consecin
ță, contestatorul gestionar este în 
drept a administra toate probele ad
mise de lege spre a răsturna prezum
ția de culpă ce funcționează împotri
va sa, în vederea stabilirii adevărului 
material.

• CERERILE ADRESATE ADMI
NISTRAȚIEI NU ÎNTRERUP TER
MENELE DE SESIZARE A ORGA
NELOR DE JURISDICȚIE A MUN
CII. O decizie recentă a secției civile 
a Tribunalului Suprem (nr. 1438/1978) 
confirmă practica sa constantă în a- 
ceastă privință. Soluția este aceeași 
chiar dacă cererea adresată adminis
trației, prin conținutul său are un o- 
biect similar contestației. Aceste ce
reri- nu echivalează din. punct de ve
dere procedural cu introducerea con

testației la organul de jurisdicție com
petent. Persoanele în cauză pot so
licita, în condițiile legii, repunerea în 
termen.

• TRANSFERUL NU POATE AVEA 
LOC ÎN CADRUL ACELEIAȘI UNI
TĂȚI Din prevederile art. 69 din 
Codul muncii, ale art. 11 . din 
Legea nr. 1/1970 și ale art. 37 
din Legea nr. 5/1978, rezultă suficient

întrebări și răspunsuri

• G. VASILESCU (București) în
treabă dacă recunoașterea datoriei 
constituie — în raporturile dintre u- 
niitățite socialiste —o cauză de întreru
pere a cursului prescripției extinctive.

Răspunsul este negativ, ținînd sea
ma de faptul că, potrivit prevederilor 
art. 16 lit. a, alin. 2 din Decretul nr. 
167/1958, în raporturile dintre unită
țile socialiste, recunoașterea datoriei 
nu întrerupe curgerea prescripției.

• I. GOCIMAN (Ploiești) solicită 
lămuriri cu privire la termenul de 
prescripție aplicabil acțiunii prin care 
o întreprindere de comerț exterior, 
reclamă împotriva unității producătoa
re, viciile aparente ale produselor des
tinate exportului.

Termenul de prescripție de 6 luni 
prevăzut de art. 4 lit. a din Decretul 
nr. 167/1958 — la care vă referiți — 
nu este aplicabil, deoarece alineatul 
ultim al articolului amintit exceptează 
raporturile privind exportul și impor
tul de aplicarea termenului menționat.

Ca atare, în situația dată, este aplica
bil termenul de 18 luni prevăzut de 
art. 3 din același decret.

O C. MLADOEV (Timiș) întreabă 
dacă prin aceeași acțiune arbitrală se 
pot valorifica mai multe categorii de 
pretenții.

în conformitate cu art 14 din Re
gulile procedurii arbitrale, nu se pot 
pretinde, prin aceeași acțiune/ drep
turi care decurg din raporturi juridice 
deosebite, fără legătură între ele. Ca 
atare, dacă pretențiile diferă, în sen
sul că derivă din mai multe contracte 
încheiate între aceleași părți, trebuie 
să se introducă, în principiu, acțiuni 
separate aferente pretențiilor din fie
care contract.

• G. NISIPEANU (București) se 
interesează de influența pe care o are 
lipsa contractului încheiat în forma 
prevăzută de lege asupra prețului a- 
plicabil produselor livrate.

Este de prinoipiu că, în raporturile 
dintre unitățile socialiste, se aplică 
prețurile legale în vigoare la data li
vrării.

Acest principiu se aplică pe deplin 
și în anul în care livrarea a avut loc 
cu nerespectarea cerințelor legale pri- 
yind forma scrisă a contractului. 

de clar că în operațiunea de transfer 
este implicată cu necesitate voința ju
ridică a două unități socialiste dis- 
distincte. Transferul nu poate avea 
loc în cadrul aceleiași unități, prin a- 
cordarea unui alt loc de muncă. În a- 
cest sens s-a pronunțat secția civilă 
a Tribunalului Suprem prin. Decizia 
nr. 1433/1978.

C. J.

O C. DĂNILEANU (Vrancea) se in
teresează de consecințele pe care le 
are de suportat clientela pentru ne- 
resti'tuiirea către stația C.F.R. de des
tinație a prelatelor cu care au fost 
acoperite vagoanele ce i s-au eliberat.

Potrivit art. 18 din Tariful local de 
mărfuri, partea I, destinătairiul are 
obligația să restituie aceste prelate 
pînă la expirarea termenului tarifar 
de descărcare. Depășirea acestui ter
men se sancționează prin plata tari
fului de imobilizare.

®H. KOSTINER (Sibiu) solicită lă
muriri cu privire la penalitățile apli
cabile în cazul nereșpectării termene
lor de predare a locuințelor proprieta
te personală de către unitatea con
tractantă aflată în întîrziere.

în conformitate cu dispozițiile art 
16 din H.C.M. nr. 880/1975, în cazul 
nepredării locuinței la termenul în
scris în contractul de construire, uni
tatea contractantă datorează, pe fieca
re zi de întîrziere, o penalitate calcu
lată la prețul locuinței prevăzut în 
contract astfel : de 0,03% pentru zilele 
din primele 2 luni de depășire; de 
0,04% pentru zilele din luna a 3-a de 
depășire și 0,05% pentru zilele de în
tîrziere care depășesc 3 luni. Suma 
penalității se virează de către unita
tea contractantă în contul ratelor cu
rente de împrumut acordate beneficia
rului de locuință.

♦ M. LUPU (București) întreabă 
dacă penalitățile prevăzute de dispo
zițiile normative în vigoare pentru în- 
tîrzierea în livrarea produselor con
tractate sînt aplicabile și în cazul in- 
tîrzierii îin predarea materiilor prime,, 
atunci cînd, prin contract, unitatea 
beneficiară și-a asumat o asemenea 
obligație.

Răspunsul este negativ, deoarece 
dispozițiile normative privind răspun
derea unităților socialiste pentru ne- 
îndeplinjirea obligațiilor contractuale 
sînt de strictă interpretare. Nefiind 
stabilite, pe cale legală, penalitățile 
pentru întîrzierea în predarea materi
ilor prime, ele ar putea fi aplicate 
numai în situația în oare părțile aiu 
stabilit, convențional, asemenea pena
lități.



' • T. TARNOVSCHI (Iași) se inte
resează de condițiile în care unitatea 
furnizoare de animale poate fi exo
nerată de răspunderea pentru neexe- 
cutarea obligațiilor contractuale de 
livrare.

în conformitate cu art. 9 din con
tractul model pentru furnizarea de 
produse agrozootehnice, unitatea men
ționată poate fi exonerată de răspun
dere, dacă initățile furnizoare din 
județul respectiv livrează în totalita
te, unității beneficiare în cauză, pe 
specii și categorii, animalele contrac
tate.

• C. TĂMAȘ (București) întreabă 
dacă unitatea furnizoare poate fi ți
nută răspunzătoare de 1 defecțiunile 
ivite ulterior livrării din cauza neres- 
pectării de către unitatea beneficiară 
a condițiilor prescrise pentru exploa
tarea instalației în perioada de garan
ție.

în situația pe care o descrieți, uni
tatea furnizoare nu răspunde dacă do
vedește că unitatea beneficiară, deși a 
cunoscut condițiile la care vă referiți, 
a folosit instalația în mod neooresipun- 
zător. Potrivit art. 31 din Legea nr. 
7/1977, prin termen de garanție se în
țelege limita de timp în cadrul căreia 
recandiționarea sau înlocuirea produ
sului se face pe seama și cheltuiala 
unității producătoare, afară dacă se 
dovedește că deficiența de calitate 
nu-i este imputabilă.

• A. RUJAN (Craiova) solicită 
unele lămuriri în legătură cu stabili
rea la destinație a lipsurilor cantita
tive constatate la produse livrate pe 
calea ferată.

în conformitate cu art. 36 alin. 2 
din. Regulamentul aprobat prin H.C.M. 
nr. 941/1959 determinarea lipsurilor 
cantitative la destinație se face în ra
port cu elementele folosite la expe
diere și care sînt indicate în documen
tele de livrare și de transport. Dacă 
produsele fac parte din categoria ce
lor obligatoriii la cîtntărire de cărăuș 
ori se constată urme de violare la 
mijloace de transport, se impune invi
tarea delegatului căii ferate pentru a 
participa la constatare.

M. POPESCU (București) se intere
sează de posibilitatea angajării răs
punderii cărăușului pentru totalitatea 
daunelor încercate de unitatea bene- 
flciară-destinatară prin primirea u- 
nui utilaj care s-a avariat în timpul 
transportului.

Potrivit art- 47 din Regulamentul 
aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959, pentru 
asemenea avarii, imputabile cărăușu
lui, acesta datorează drept despăgu
bire suma corespunzătoare cu depre
cierea valorii produselor, fără alte 
daune.

Fiând vorba deci, de o răspundere 
limitată, cărăușul nu poate ti obligat 
să plătească, cu titlu de daune, penali
tățile achitate de unitatea beneficiară- 
destinatară din cauză că niu s-au 

putut îndeplini obligațiile contractuale 
în condițiile nefiuncționăriii utilajului 
respectiv.

• G. HUHULESCU (Gorj) solicită 
clarificări în privința motivelor pentru 
care nu se pot obține penalități pen
tru nelivrarea produselor repartizate 
în lipsa contractului economic.

Legea contractelor economice pre
vede obligativitatea încheierii contrac
telor economice între unitățile socia
liste. Astfel, contractul economic con
stituie o condiție a îndeplinirii sarci
nilor de plan. Obligația de livrare iz- 
vorînd deci, din contract, în. llțpsa lui 
nu există temei pentru acordarea pe
nalităților.

• V. LIXANDRU (București) soli
cită lămuriri cu privire la răspunderea 
cărăușului pentru întîrzierea în eli
berarea transportului la destinație în 
cadrul contractului de transport fero
viar în trafic initem.

Răspunderea cărăușului este limi
tată la plata unor despăgubiri repre- 
zentînd anumite procente din taxele 
de transport aferente mărfurilor pre
date destinatarului cu întârziere. Pen
tru obținerea despăgubirilor este obli
gatorie formularea unei redamații în 
cel mult 14 zile de la primirea măr
furilor.

• M. PĂRĂLUȚA (Iași) solicită 
unele clarificări cu privire la condițiile 
în care pot fi anulate sarcinile de 
plan și în legătură cu efectele pe care 
asemenea anulări le produc în pri
vința contractelor economice înche
iate.

Organele competente pot dispune 
asemenea anulări, în cadrul anului de 
plan, și în privința sarcinilor care 
trebuiau îndeplinite în trimestre ante
rioare. Nu sînt valabile, așa cum ară- 
tați și dv., anulările dispuse după ex
pirarea anului de plan.

Prin efectul anulării sarcinii de 
plan, contractul economic este desfiin
țat de drept, pe data încheierii sale.

• A. HUSZÂR (Oradea) întreabă 
dacă lipsa avizului M.T.Tc. necesar 
pentru achiziționarea unor mijloace de 
transport exonerează unitatea benefi
ciară de răspunderea pentru întârzie
rea cu care a achitat prețul acelor 
mijloace de transport.

Socotim că, în principiu, această 
împrejurare nu apără de răspundere, 
întrucît unitatea beneficiară era obli
gată să facă din timp demersuri și 
să obțină acel aviz astfel încît să 
poată achita prețul neîntîrziat.

• G. ENACOVICI (Vrancea) solicită 
lămuriri în privința organelor arbi
trate competente să soluționeze liti
giile în care figurează ca părți între
prinderi de comerț exterior.

1. ePntru ca litigiul să fie de com
petența exclusivă a Arbitrajului de 
Stat Central, alături de calitatea păr
ților, se cere ca obiectul litigiului să 
se refere nemijlocit la prestații des
tinate exportului sau provenite din 

import. Ca atare, litigiul avînd ca 
Obiect înîtrzierea în decontarea pre
țului mobilierului destinat utilizării la 
sediul întreprinderii de comerț exte
rior nu este de competența exclusivă 
a Arbitrajului de Stat Central.

2. Dacă unitățile în litigiu sînt în 
aceeași subordonare administrativă 
competența de rezolvare revine orga
nului arbitrai ministerial sau depar
tamental, chiar dacă una dintre părți 
este o întreprindere de comerț exte
rior.

• L. IONESCU (București) se inte
resează de modul în care pot fi stabi
lite și modificate prețurile maxime 
totale care pot fii absorbite de undită- 
țile consumatoare de energie electrică 
în orele de vîrf de sarcină.

în reglementarea actuală, stabilirea 
și modificarea puterilor maxime totale 
ce pot fi absorbite de consumatori în 
orele de vîrf este de competența în
treprinderilor furnizoare de energie 
electrică.

Stabilirea și modificarea puterilor 
maxime se face cu consultarea, iar 
nu cu acordul unităților consuma
toare.

Măsura luată trebuie adusă la cu
noștința acestor unități.

• M. VALERIAN (București) soli
cită lămuriri cu privire la momentul 
din care începe să curgă termenul de 
prescripție privind viciile ascunse a- 
părute la un lot de produse.

Credeme că este lipsită de temei a- 
firmația potrivit căreia viciile ascunse 
au apărut la data de 19 decembrie 
1978, cînd s-a încheiat un proces- 
verbal între delegații unității furni
zoare și celei beneficiare, întrucît a- 
cest act nu face altceva decît să con
firme existența viciilor ascunse care 
au fast semnalate în nota de rebut nr. 
3 din 30 iunie 1978. Prin urmare, 
termenul de prescripție a început să 
curgă de la această dată, iar nu de la 
19 decenarbie 1978.

• ANGELA FLORIAN, Cluj-Napo- 
ca — în baza Decretului nr. 246/1977 
privind stabilirea tarifelor la unele 
hoteluri, cu începere de la 1 octom
brie 1977 și-au încetat aplicabilitatea 
precizările Ministerului Finanțelor nr. 
8635/1976 în legătură cu modul de 
decontare a tarifelor de televizor. în 
consecință, pentru personalul care se 
deplasează în interes de serviciu, în 
altă localitate, decontarea cheltuielilor 
de cazare se face în condițiile regle
mentărilor în vigoare, în limita tarife
lor prevăzute pentru hotelurile de ca
tegoria de confort I—III, neputîndu-se 
depăși suma de 45 lei pe. noapte. în 
situația în care cazarea se aisdgură la 
alte hoteluri decît cele prevăzute în 
Decretul nr. 246/1977, se aplică, în 
continuare, tarifele practicate înainte 
de 1 oct. 1977, ce au fost aprobate 
prin H.C.M. nr. 228/1965, cu modifică
rile aduse de H.C.M. nr. 937/1967.

H. M, /



ÎNTREPRINDEREA „INDEPENDENȚA» SIBIU
Str. Karl Marx nr. 33 

Telefon: 34100/240; Telex: 49341 
Serviciul desfacere OFERĂ:

© AMESTECĂTOR BASCULANT CU CURELE 
TRAPEZOIDALE ABCT, 40 KW (2 buc.)

Utilizare : in procese de curățire și spargerea 
pungilor de apă decantată în rezervoare de 
produse petroliere.

Caracteristici tehnice :
— Puterea : 40 kW
— Turația motorului : 1500 rot/min.
— Turația axului : 411 rot/min.
— Diametrul elicei : 0 780 mm.
— Gabarit : 2090x1025X1900 mm.
— Masa netă totală : 1905 kg.
— Preț :
— Producție 161.900 lei/buc.

Produsul executat în baza proiectului CU 
103.00 elaborat de IPG—ICPRP Ploiești

• CUPTOR CARUSEL 0 3,55 m. (2 buc.) 
Utilizare : încălzirea pieselor în vederea forjării 
Caracteristici tehnice :

— Diametrul util : 3400 mm.
— înălțimea utilă : 400 mm.
— Dimensiunea ușii : lățime 700 mm, înălțime 

400 mm.
—Productivitatea : 2000 kg/h.
— Debit gaze instalate : max. 300 N m3/h
— Presiune gaz : 200-250 mm CA
— Debit aer : max. 3300 Nm3/h
— Presiune aer : 150-200 mm CA
— Temperatura de lucru : 1300°C
— Mișcarea vetrei : continuu sau intermitent
— Greutatea totală : 101020 kg.
— Greutatea fără zidărie : 25570 kg.
— încălzirea : 6 buc. arzătoare tip G 40—AG 

de joasă presiune cu aer preîncălzit, 
turbionare.

Proiect nr. 12017.00 elaborat de IPCM 
București

Preț producție = 1.420.000 lei/buc.

• MAȘINA DE ÎMPUȘCAT MIEZURI 2,5 1 
(2 buc.)

Utilizare : pentru format miezuri

Caracteristici tehnice :
— Capacitatea de împușcare : 2,5 litri
— Presiunea de lucru : 6-8 Atm.
— Suprafața mesei : 400X300 mm.
— Cursa de ridicare a mesei : 30 mm.
— Productivitatea (la o alimentare manuală) : 

100 miezuri/oră.
— Gabaritul : 580X715x1000 mm.
— Masa netă : 540 kg.
— Masa netă : gic 2deBt u6ă
— Racord la rețeaua de aer : 1/2"
— Dimensiunile cutiei de miez : înălțime : 

max. 220 mm. ; lățime : max. 150 mm.
Proiect nr. BBF/1-00.00 elaborat de ITCME 

București.
Preț producție == 21.000 lei/buc.

• MAȘINA DE ÎMPUȘCAT MIEZURI Ml 80 
(2 buc).

Utilizare : se folosește în turnătorii pentru exe
cuția miezurilor mijlocii și mari cu configu
rații variate.

Caracteristici tehnice :
— Capacitatea tubului de împușcare : 80 I.
— Gabaritul maxim al cutiei de miez: 

900X740X400 mm.
— Cursa de lucru a mesei : 100 mm.
— Cursa de reglare a mesei : 200 mm.
— Distanța maximă dintre masă și capul de 

împușcare : 400 mm.
— Forță de strîngere a cutiei : 11 t.
— Presiunea aerului la intrare în mașină : 

6 kgf/cm2.
— Tensiunea de alimentare a instalației 
electrice : 220 V ; 50 Hz

— Puterea instalată : cca 100 VA
— Dimensiuni de gabarit: 1950x1000X3040 

mm.
— Masa netă : 5010 kg.
Proiect nr. L DB1-0 elaborat de ICTCM 

București.
Preț producție : 169.600 lei/buc.



Băile Herculane au dobîndit un renume bi
nemeritat atît în țară cît și peste hotare. Sta
țiunea este cunoscută de 2000 de ani, de cînd 
romanii au descoperit proprietățilo terapeutice 
ale izvoarelor termale pe care le-au pus sub 
directa protecție a lui Hercule : ,,Ad aquas 
Herculis sacras" se puteau obține „laetitiae et 
saluți" în același timp.

Douăzeci de secole mai tîrziu, orînduirea so
cialistă a asigurat o nouă viață acestei stați
uni. Se poate spune că acum la Herculane e- 
xistă trei sta uni într-u'na singură :
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BĂILE

3. BĂILE HERCULANE sînt, de asemenea, o 
stațiune turistică, pentru cei căroșa le place 
drumeția într-un peisaj pitoresc și care sînt 
dornici sq cunoască trecutul istoric al țării 
noastre. Ei pot găsi locuri pline de atracție 
cum sînt :
• Splendida vale a Cernei, în care rîul stră

bate chei înguste, unice în sălbăticia lor, for- 
mînd numeroase cascade.

© O zonă în care omul a stabilit de multă 
vreme o legătură strînsă cu natura, creînd o 
serie de legende istorice (despre Hercule, des
pre lovan-lorgovan etc.) sau altele legate de 
formele de relief, in zonă sînt situate, de ase-

TREÎ STAȚIUNI
INTR-UNA SINGURĂ

1. BĂILE TERMALE, cu ap£ cu excepționale 
calități terapeutice, funcționează în tot timpul 
anului. Gradul lor de mineralizare și radioac
tivitate este prescris pentru boli ale aparatului 
locomotor (reumatism). Vindecarea este obți
nută și prin tratamente cu ape termale sulfu
roase, în saline radioactive, asociate cu trata
mente complexe electro-fizico-hidroterapeutice. 
In același timp, se poate urma o cură apicolă, 
tratament împotriva obezității, tratament cu ape 
minerale pentru bolile de stomac, diabet, pre
cum și tratament prin acupunctură.

2. STAȚIUNE DE ODIHNĂ. Deși se află la o 
altitudine de numai 160 metri, Băile Herculane 
beneficiază de un aer conținînd 2000—2500 
ioni negativi pe cm3/secundă. în acest mod, 
stațiunea concurează cu cele mai cunoscute 
stațiuni din lume, situate în zone montane înal
te, în mijlocul unor păduri de conifere. Atmos
fera este deosebit de favorabilă pentru trata
mentul nevrozelor, hipertensiunii, astmului și 
altor maladii, cît și pentru stimularea creșterii 
și dezvoltării copiilor. Toate acestea sînt posi
bile în tot cursul anului, într-un climat subme- 
diteranean, cu o medie anuală a temperaturii 
de 16°C. La Herculane nu este niciodată prea 
cald sau prea frig, dar este întotdeauna liniș
te, existînd cele mai bune condiții pentru odih
nă completă, pentru confort psihic și fizic. 

menea, o serie de peșteri, unele dintre ele încă 
neexplorate, cu stalactite și stalagmite intacte, 
platouri și poieni cu floră și faună unică, în
treaga regiune fiind, de fapt, un mare monu
ment al naturii.0 O răscruce de drumuri, punct de p'ecare 
al unor excursii spre Porțile de Fier, lacul de 
acumulare de la Orșova, Muntele Mic, Munții 
Semenic, Valea Cernei, Munții Retezat și Go- 
deanu etc.

Băile Herculane răspund în mod optim dorin
țelor și necesităților turiștilor care vin aici pen
tru a-și recupera energia fizică și intelectuală. 
In fiecare an ele găzduiesc peste 80 000 de tu
riști din țară și de peste hotare, care găsesc 
aici hoteluri elegante și moderne, pavilioane cu 
un stil arhitectonic specific, restaurante, o ga
mă largă de servicii, personal medical de înal
tă calificare. a. D.

Stațiunea fiind foarte solicitată, oaspe
ții care doresc să-și petreacă aici vacan
ța sînt rugați să contacteze din timp a- 
gențiile OJ.T. sau să facă rezervări de 
locuri direct la agenția din stațiune.


