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Efectele remedierii sau înlocuirii 
produselor

Potrivit art. 38 din Legea nr. 71/1969, ,,produsele refu
zate de unitatea beneficiară pentru lipsuri calitative se 
consideră nelivrate dacă, furnizorul nu asigură remedierea 
sau înlocuirea lor. în termenul stabilit de comun acord 
cu beneficiarul"

în opinia noastră, textul reprodus se referă numai la 
acele lipsuri calitative care se concretizează în vicii apa
rente. în.tr-adevăr. la recepție unitatea beneficiară poate 
constata numai existența unor vicii aparente. Viciile as
cunse, prin specificul lor,, sînt acelea care nu pot fi des
coperite cu ajutorul metodelor și mijloacelor care se folo
sesc ou prilejul, recepției. Prin urmare, nu se pune pro
blema, respingerii produselor, la recepție datorită existenței 
unor vicii ascunse.

Limitând, deci, dezvoltările care urmează la cazul viciilor 
aparente, se pune problema dacă produsele remediate sau 
înlocuite în termenul stabilit de părți se pot considera 
livrate pe data primirii lor inițiale (cu lipsuri calitative) 
de către unitatea beneficiară.

Un răspuns afimativ s-ar putea întemeia numai pe ar
gumentul per a contrario dedus din textul legal citat. 
Astfel, potrivit acestui’ text, se consideră nelivrate numai 
produsele pentru care furnizorul nu asigură remedierea 
sau înlocuirea în termenul stabilit de comun acord. Deci — 
per a contrario — dacă remedierea sau înlocuirea s-a 
făcut în termenul stabilit, produce efecte depline livra
rea inițială.

Considerăm însă, că interpretarea sistematică, a legii, ca 
și argumente deduse din necesități economice conduc, cu 
certitudine, la un răspuns negativ.

Astfel, art, 33 din Legea nr. 71/1969 prevede că unitățile 
socialiste sînt obligate să execute contractele economice 
în natură, cu respectarea întocmai a cantității, calității, 
termenelor și celorlalte obligații asumate, iar art, 38 con
sacră obligația tinitățilar. socialiste de a livra numai pro
duse care corespund condițiilor de calitate prevăzute în 
contractele economice.

Din moment ce aceste prevederi legale Instituie impe
rativul îndeplinirii obligației de livrare la termen și în 
calitate corespunzătoare, textul art. 38 alin. 2 nu poate fi 
interpretat în sensul că unitatea furnizoare și-a îndeplinit 
întocmai obligația livrînd la termen produse necorespun
zătoare calitativ. Cu alte cuvinte,’ cele două cerințe ale 
executării conforme a obligației de livrare nu pot fi 
disociate.

Rezultă deci, că executarea obligației de livrare este 
conformă contractului numai dacă corespunde următoa
relor criterii :

1. Este efectuată în termen.
2. Este de calitate corespunzătoare.
Prin urmare. în cazul nerespectăirid unuia dintre cele 

două criterii, obligația de livrare nu poate fi considerată 
îndeplinită conform contractului.

Art. 47 din aceeași lege prevede că penalitățile se dato
rează pentru fiecare zi de întârziere a executării obligației 
și pînă la diata executării ei în. natură. Or, în ipoteza la 
care ne referim, obligația nu poate fi considerată executată 
în natură prin livrarea unor produse cu lipsuri calitative, 
ci abia atunci cînd în urma remedierii sau înlocuirii, 
produsele corespund din punct de vedere calitativ.

Cit privește aspectul economic, nu vedem de ce ar 
trebui considerată îndeplinită obligația de livrare în mo
mentul predării produselor cu lipsuri calitative, de vreme 
ce unitatea beneficiară nu le poate folosi, ele devenind 
utile scopului pentru care au fost achiziționate, abia ulte
rior, pe măsura remedierii sau înlocuirii lor. Dacă s-ar 
accepta soluția contrară, s-ar ajunge la concluzia parado
xală ca unitatea furnizoare să fie considerată eliberată 
de obligație prin livrarea unor produse calitativ necores
punzătoare, care nu satisfac necesitățile și exigențele uni
tății. beneficiare și ale economiei naționale.

Mai mult decît atît. Remedierea sau înlocuirea produ
selor necorespunzătoare calitativ implică uneori, o perioadă 
de timp substanțială. Din această pricină, unitatea bene
ficiară se poate vedea in situația de a nu-și putea înde
plini la termen obligațiile contractuale asumate față de 
proprii săi beneficiari. Asemenea neîndeplimiri pot oca
ziona pretenții la penalități sau daune. Poate opune, cu 
succes în acest caz unitatea beneficiară din primul con
tract. pretențiilor propriilor săi beneficiari, faptul că re
medierea sau înlocuirea produselor de care n-a dispus la 
termen a implicat o anumită perioadă ?

Socotim că nu. deoarece acești beneficiari sînt terți 
față (ie primul contract, iar dreptul lor la penalități sau 
daune nu poarte fi afectat de înțelegerea la care au ajuns 
părțile din primul raport contractual în ceea ce privește 
remedîe-e.a sau înlocuirea produselor livrate cu lipsuri 
calitative

De pildă, oțelul necesar fabricării unor motoare trebuia 
livrat, conform contractului, la 30 martie 1983. în raport 
cu acest termen, beneficiarul din primul raport contrac
tual s-a obligat să livreze motoarele beneficiarilor săi la 
30 iunie 1983, ciclul de fabricație și de montaj fiind de 
3 luni ' Otelul primit la 30 martie 19®3 fiind neeorespun- 
zător calitativ, a fost înlocuit, conform convenției inter
venite între părți abia la 30 aprilie 1983 Din această 
cauză motoarele contractate au fost livrate beneficiarilor 
cu întârziere de o lună, întârziere pentru care beneficiarul 
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dm primal contract a lost obligat să plătească penalități, 
în ipoteza în care s-ar considera obligația primului fur
nizor îndeplinită la 30 martie 1983, cjnd a livrat oțelul CU 
kpșuri calitative, beneficiarul din acel oontract ar urma 
să suporte definitiv penalitățile cuvenite beneficiarilor săi 
pentru livrarea motoarelor cu o întîrziere de o lună, so
luție după părerea noastră, inacceptabilă, intrucît întîr- 
zierea menționată s-a datorat exclusiv furnizorului de oțel.

Deci, concluzia care se impune este că, în cazul pro
duselor ce prezintă vicii aparente, obligația de livrare a 
produselor refuzate la recepție se consideră îndeplinită 
pe data înlăturării lipsurilor calitative prin înlocuirea sau 
remedierea produselor.

Această consecință nu se produce atunci cînd, prin efec
tul remedierii, produsele nu sînt aduse la parametrii cali
tativi contractuali, ori cînd produsele livrate, în loc să 
fie remediate sau înlocuite, sînt declasate.

Ca urmare declasării, părțile convin în sensul ca pro
dusele Cu lipsuri calitative livrate de unitatea furnizoare 
să fie încadrate la o categorie inferioară prevăzută de 
actele normative ce reglementează însușirile calitative pe 
care trebuie să le întrunească produsele respective. în 
urma declasării rezultind un produs diferit de cel con
tractat, nu se poate pune problema de a se considera în
deplinită obligația de livrare asumată prin contract.

Socotim neîntemeiată susținerea că, prin însăși convenția 
de declasare, părțile au înțeles să modifice contractul prin 
adaptarea obiectului său la nivelul de calitate al produ
selor declasate. Convenția de declasare nu produce ase
menea efecte. în primul rînd, pentru motivul că intervine 
după executare;) defectuoasă a obligației de livrare. în al 
doilea rînd. declasarea se face în interesul unității furni
zoare care. în acest fel, ajunge în situația de a încasa 
valoare» reală a produselor livrate cu lipsuri calitative 
șl de a evita cheltuielile pe care le implică returnarea pro
duselor. în al treilea rînd, prin convenția de declasare, 
unitatea beneficiară nu renunță la primirea produselor 
prevăzute în contract și care îi sînt necesare pentru în
deplinirea sarcinilor sale de plan.

I. ICZKOVITS

Răspunderea pentru mărfurile cîntărite 
de furnizor pe cîntar recunoscut de C.F.R.

Ținînd seama de complexitatea elementelor care carac
terizează litigiile cu privire la lipsurile constatate la des
tinație, practica arbitrală a arătat că acestea se datoresc 

culpei unuia din cel trei participant! la circulația mărfu
rilor și anume: furnizorul-expeditor. cărăușul și benefi- 
ciarul-destinatar, a doi dintre ei sau a tuturor.

Deoarece sarcina de a lua toate măsurile în scopul asi
gurării integrității mărfurilor revine tuturor celor care 
participă la circulația produselor, culpa acestora pentru 
lipsurile cantitative constatate este foarte greu de dovedit.

Ceea ce s-a stabilit în primul rînd este faptul că trans
porturile ajung la destinație cu lipsuri nu numai în cazul 
în care mijlocul de transport sau încărcătura în vrac poartă 
urme de violare ci și în cazurile în care acestea au ajuns 
intacte.

Cee două situații au consecințe diferite în ce privește po
sibilitatea ca lipsurile să fie datorate uneia sau alteia 
dintre părți.

A«tfel în primul caz. există posibilitatea ca lipsurile să 
<se fi produs pe timpul transportului, deci în perioada cînd 
mărfurile erau în paza cărăușului.

în al doilea caz este mai greu să se aprecieze dacă lip
suri'® se datoresc furnizorului, cărăușului ori destina
tarului

Pentru a se stabili aceasta trebuie să se analizeze modul 
în care se preia marfa de către cărăuș de la furnizor și 
modul de ridicare a mărfurilor de la cărăuș de către bene- 
ficiarul-destinatar.

Analiza acestor modalități poate da naștere iu diferite 
Situații care PQt duce la concluzia că lipșurile au fost 
provocate din culpa unuia din cei trei participant la cir
culația mărfurilor

De exemplu- dacă mărfurile șînt obligatorii la ©întărire, 
sînt motive <să se presupună că lipsurile s-au produs pe 
parcurs din culpa cărăușului.

în Situația în care mărfurile nu sînt obligatorii la cîn
tărire și nici ny au fost cîntărite de cărăuș s-ar putea 
trage concluzia că lipsurile se datoresc culpei furnizoru- 
lui-expeditor.

Potrivit art. 23 alîn> 1 Șl 11 din Regulamentul aprobat 
Prin H.C.M. nr. 941/1959, în cazul în care furnizorul-expe- 
di.tor nu respectă dispozițiile din capitolul II al regula
mentului referitoare la recepția și determinarea cantitativă 
a mărfurilor expediate, produsele circulă pe răspunderea 
lui, fiindu-i opozabile actr’o întocmite de beneficiar, cu 
respectarea dispozițiilor H.C.M. nr. 941/1959, la verificarea 
mărfurilor primite.

Deci furnizorul este acela care trebuie să dovedească că 
lipsurile constatate la destinație se datoresc culpei cărău
șului sau beneficiarului.

într-o speță furnizoarea a livrat beneficiarei cantitatea 
de 4Q 000 kg concentrat de cupru în două transcon.tainere.

Pe scrisoarea de trăsură s-a menționat că încărcătura 
a fost stropită cu var

Dintr-o eroare vagonul a fost descărcat în Stația C.F.R. 
Alba Iulia, unde după observarea erorii cele două trans- 
containere au fost așezate intr-un alt vagon și expediat 
la destinație.

Aici, în prezența unui delegat de la stație și a unui de
legat neutru se procedează la ©întărirea vagonului consta- 
tîndu-se o lipsă de 3 100 kg concentrat, motiv pentru care 
beneficiara refuză la plată c/v acestuia.

Prin acțiune, reclamanta furnizoare a solicitat obligarea 
piritei beneficiare la plata prețului produsului livrat (con
centrat) și refuzat la plată pe motivul constatării unor 
lipsuri cantitative.

Pirita beneficiară a chemat în garanție cărăușul.
Soluționîind litigiul, Arbitrajul a respins acțiunea pe baza 

prezumției prevăzută de art. 23 din Regulamentul aprobat 
Prin H.C.M. nr. 941/1959, potrivit căreia lipsa provine de la 
furnizor, prezumție determinată de lipsa actului de auto
recepție

împotriva acestei hotărîri reclamanta furnizoare a for
mulat cerere de reexaminare, depunînd ca act nou proce
sele verbale de autorecepție, conșiderînd că prin îndepli
nirea operațiunii de autorecepție se înlătură prezumția a- 
mintită, cerere de reexaminare care a fost admisă de or
ganul arbitrai.

în Speță prin îndeplinirea operațiunii de autorecepție se 
înlătură prezumția de culpă ce s-a reținut în sarcina fur
nizorului, predarea cantității de 40.000 kg. concentrat către 
cărăuș fiind confirmată și prin cele două scrisori de tră
sură din care rezultă că stația C.F.R. a preluat două trans- 
Containere cu cîte 20.000 kg fiecare, încărcăturile avînd 
suprafața stropită cu var.

Predarea în bună regulă, cu nivelul încărcăturii marcat 
rezultă și din faptul că vagonul cu cele două tnanscon- 
tainere a fost preluat de cărăuș.

Potrivit art. 26 din Regulamentul aprobat prin H.C.M. 
nr. 941/1959, primirea transportului creează prezumția că 
el este în ondine, inclusiv marcajul, în caz contrar, conform 
art. 27 din același regulament, cărăușul are dreptul să 
refuze primirea mărfurilor spre transport.

Prin urmare credem că, chiar în situația în care pro
cesul verbal de autorecepție nu ar fi însoțit transportul, 
există prezumția de preluare în bună regulă, a mărfii spre 
transport, pentru că altfel cărăușul așa cum am arătat, 
avea obligația să refuze transportul.

Măi mult, cantitatea, declarată de furnizor a fost stabilită 
pe cîntar recunoscut de C.F.R., cărăușul avînd potrivit art. 
12(10) din T.UM. posibilitatea de a verifica exactitatea 
greutății declarate în scrisoarea de trăsură și dreptul de 
a aplica penalități pentru declarări false.



Conform art. 39 din regulament cărăușul răspunde de 
cantitatea stabilită pe cîntarele recunoscute d® el, înscrisă 
în documentele de transport.

Așa cum am arătat, la destinație cărăușul a predat în 
prezența delegatului stației și a unui delegat neutru cele 
două transcontainere fără marcajele cu var.

Acest fapt determină prezumția că lipsurile s-ad produs 
Pe parcurs din culpa cărăușului.

Chiar dacă produsul în speță nu este obligatoriu la cîn- 
tărire credem că răspunderea cărăușului nu este limitată 
doar la transportul mărfurilor a căror cîntărire este obli
gatorie.

Regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 941/1959, în art. 23 
alin, ultim prevede că dacă încărcătura în vrac poartă la, 
destinație urme de violare, cum a fost cazul în speță> pri-! 
mează, pină la proba contrară, prezumția că lipsurile s-au 
produs pe parcurs din culpa cărăușului.

Față de cele arătate mai sus soluția de admitere a ac
țiunii și de obligare a cărăușului la plata, cu titlu de 
daune, a contravalorii produselor constatate lipsă, este te
meinică, hotărîrea fiind menținută Și prin Decizia P.A.S. 
nr. 1593/1982.

Rezultă deci că în ipoteza în care la expediere nu au 
fost respectate prevederile regulamentului aprobat prin 
H.C.M. nr. 941/1959, eu privire la recepție, sau la determi
narea cantitativă, iar pe de altă parte beneficiarul desti
natar a încheiat la destinație acte de constatare a lipsu
rilor în conformitate cu dispozițiile regulamentului, furni
zorul trebuie să dovedească culpa cărăușului sau a be
neficiarului.

Cărăușul răspunde pentru lipsurile constatate la destina
ție chiar dacă mărfurile livrate nu sînt obligatorii la cîn- 
tăriire, dacă vagoanele au ajuns cu urme de violare, 
scurgeri, avarii.

Această precizare în practica arbitrală duce la o corectă 
stabilire a răspunderii părții în culpă pentru lipsurile can
titative ale mărfurilor transportate.

Georgeta NEGREAM!

Efectele neomologării produselor
Potrivit art. 23 alin. 2 din Legea nr. 7/1977 „disciplina 

tehnologică se realizează prin desfășurarea producției po
trivit documentației de execuție și procesului tehnologic 
omologat". După cum rezultă, unitatea producătoare nu 
poate introduce în fabricație de serie produsele care nu 
au fost omologate. Pe planul relațiilor contractuale, aceas
tă interdicție a legii, prin imposibilitatea de executare pe 
care o generează, devine o împrejurare exoneratoare de 
răspundere contractuală pentru unitatea furnizoare. Ne- 
omologarea produselor implică, în consecință, receptarea 
unor principii ale răspunderii contractuale pentru preci
zarea trăsăturilor și limitelor sale.

O primă precizare a practicii arbitrate în această pri- 
v’nță o constituie sfera noțiunii de produse supuse omo
logării. Vor fi supuse omologării produsele noi, precum 
și acele produse care urmează să se realizeze în alte 
condiții tehnice, cu noi tehnologii etc. Astfel, s-a admis 
exonerarea de răspundere pentru nelivrare întrucît, cen
trala întreprinderii furnizoare a considerat că, produsele 
realizîndu-se pe capacități noi de producție sînt asimilate 
produselor reproiectate și urmau să fie omologate după 
producerea obișnuită. (Decizia P.A.S. nr. 3493/1982).

Spre a exonera de răspundere, neomologairea produselor 
trebuie să provină din cauze exterioare activității uni
tății furnizoare. Aceasta presupune îndeplinirea tuturor 

acțiunilor ce-i reveneau întreprinderii producătoare pen-, 
tru obținerea omologării, cum ar fi înaintarea doeumtai 
tației tehnice, realizarea unor experimentări necesare ș.aj 
îndeplinirea tuturor acestor acțiuni trebuie să fie ternei^ 
nic fundamentată, încît să permită analiza necesară pen* 
tru omologarea produselor. întocmirea unor documentații 
tehnice incomplete, predarea acesteia cu întîrziere, adică 
îndeplinirea formală, insuficientă a obligațiilor unității 
producătoare legate de omologare nu poate scuti de răs
pundere.

După aprobarea omologării produselor, exonerarea d» 
răspundere a unității furnizoare se prelungește cu încă 
o perioadă corespunzătoare ciclului de fabricație. Pentru 
calcularea penalităților de întîrziere se exclude pe lîngă 
perioadă anterioară omologării și durata ciclului de fa
bricație (Decizia PAS. nr. 187/1983). Prin durata ciclu
lui de fabricație ajungîndu-se la sfîrșitul anului de plan, 
unitatea furnizoare nu datorează penalități de întîrziere, 
ci numai penalități de neexecutare. (Decizia P.A.S. nr. 
3087/1982). Perioada posterioeră omologării pentru care 
unitatea furnizoare este scutită de răspundere însă, ar 
trebui raportată la toate operațiunile pe care le cere pre
gătirea fabricării produsului. Uneori, chiar din modul în 
care a fost omologat produsul apar cerințe noi sub aspec
tul aprovizionării cu materii prime, proiectare etc. — 
ceea ce implică uh anumit interval de organizare a pro
ducției. Recunoașterea utilității acestui interval rezultă 
și din prevederile ari. 27 lit. a — Legea nr. 7/1977 potri
vit cărora introducerea în fabricația de serie a produse
lor omologate se realizează după ce „au fost luate toate 
măsurile tehnico-materiale și organizatorice pentru asi
gurarea calității produsului".

Dacă ministerul de Specialitate a decis continuarea ex
perimentărilor în vederea omologării și după sfîrșitul 
anului de plan, unitatea furnizoare este scutită și de răs
pundere pentru neexecutare (Decizia P.A.S. nr. 234/1978).

O soluție nouă în privința consecințelor neomologării 
produselor pînă la termenul de livrare a fost adusă de 
Decizia P.A.S. nr. 3493/1982. Unitatea furnizoare pîrîtă a 
fost exonerată de răspundere întrucît nu a livrat uni
tății beneficiare în contractul în care termenul expirase, 
spre a-și realiza obligațiile curente către alți beneficiari 
pentru car® termenele de livrare nu erau încă expirate. 
Prin decizia menționată se realizează o aplicare nova
toare a principiului imputației livrărilor între unitățile 
economice în temeiul căreia prin cantitatea livrată se 
consideră acoperită. în primul rind, obligația cea mai 
recentă.

Astfel se limitează deficiențele generate de nelivrare 
la perioada în care s-au produs, se asigură desfășurarea 
normală a activității curente. Aceste cerințe se regăsesc 
și în situația în cate după omologare, pînă la sfîrșitul a- 
nului de plan, unitatea producătoare nu mai poa-te livra 
decît unor beneficiari. Orientarea unității furnizoare spre 
executarea prioritară a obligațiilor contractuale curente 
corespunde cerințelor economice exprimate prin ordinea 
imputației livrărilor.

Consecințele neomologării produselor pe planul relațiilor 
contractuale se produc în cadrul reglementărilor generale 
referitoare la contractele economice. Dacă prin neomolo- 
gare s-a depășit termenul contractual, de pildă, livrarea 
produselor se va mal putea realiza numai cu acordul prea



labil.al unității beneficiare, potrivit art. 40 lit. b din Le
gea nr. 71/1969. Altfel, întîrzierea omologării ar produce 
alte, deficiențe în activitatea unității beneficiare prin apa
riția de , stocuri supranormative. Depășirea perioadei pre
văzute în repartiție datorită neomologării produselor pre
supune emiterea unei noi repartiții, în vederea livrării în 
noul an. de plan. Soluția se impune în temeiul distincției 
dintre repartiție — act de planificare — și decizia de omo
logare, a produselor. Neomologarea produselor generează 
doar o imposibilitate de executare, fără a influența repar
tiția. Dacă prin întîrzierea omologării se ajunge într-un 
alt an de plan, coordonatorul de balanță urmează să apre
cieze oportunitatea emiterii unei noi repartiții corespunză
toare.

M. PASCU

Raporturi de muncă

Contribuția răspunderii contravenționale 
la asigurarea legalității în cadrul 

raporturilor juridice de muncă
Răspunderea contravențională constituie numai o formă 

a răspunderii administrative. în cadrul subordonării lor 
ierarhice unitățile socialiste, ca persoane juridice, precum 
și organele lor de conducere, poartă o răspundere adminis
trativă față de organele superioare, care se poate concre
tiza. în măsuri de constrîngere, fără ca acestea să aibă 
caracterul unor sancțiuni contravenționale sau disciplinare. 
De exemplu, nerespectarea unor norme privind disciplina 
de plan* sau financiară poate justifica suspendarea acordă
rii unor credite, blocarea fondurilor la unitățile bancare etc.

Există un număr relativ mare de dispoziții legale care 
califică drept contravenții și le sancționează ca atare în
călcări ale unor obligații din conținutul raporturilor juri
dice de muncă. Ponderea cea mai importantă revine regle
mentării contravențiilor în domeniul protecției muncii, 
ținîndu-se seama că apărarea eficientă a vieții și sănătății 
celor ce muncesc — ca valori sociale supreme — implică 
o mobilizare a tuturor formelor răspunderii. Sediul mate
riei îl constituie, desigur, prevederile din Hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 2494 din 31 decembrie 1969, care 
acordă un spațiu larg stabilirii și sancționării contraven
țiilor în domeniul protecției muncii. Dar ar însemna să 
avem o imagine cu totul necorespunzătoare asupra sferei 
acestor reglementări, dacă ne-am limita numai la dispo
zițiile acestei hotărîri. Datorită complexității ei, protecția 
muncii reclamă sâ se țină seama, în vederea realizării 
finalității ei, de multe alte reglementări cu un obiect apro
piat sau care se interferează cu măsurile de tehnică a 
securității ; astfel sînt dispozițiile referitoare la asigurarea 
igienei, preveniri- și combaterii bolilor transmisibile; pre
venirea și stingerea incendiilor; regimul materialelor ex
plozive etc.

Dispoziții care merită să fie reținute îndeosebi, în legă
tură cu tema în discuție, sînt cele din art. 7 al H.C.M. 
nr. 3494/1969, care prevăd : „Neaducerea la îndeplinire la 
termenele fixate a măsurilor dispuse prin procesele verbale 
întocmite de către organele inspecției de stat pentru pro
tecția muncii, a celor prevăzute în contractele colective 
sau stabilite prin ordinele și dispozițiile organelor ierarhic 
superioare, constituie contravenție și se sancționează cu 
amenda prevăzută pentru nerespectarea normelor de pro
tecție a muncii în îndeplinirea cărora au fost dispuse acele 
măsuri".

Printir-un alt act normativ — Legea nr. 24 din 5 noiem
brie 1976 — sînt sancționate contravențional recrutarea 
forței de muncă fără autorizația eliberată de către direcția 
pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale; necomuni- 
carea de către unități a schimbărilor intervenite în nece
sarul forței de muncă ; neafișarea de către unități a pos
turilor vacante; încălcarea de către persoanele apte de 
muncă, care nu sînt încadrate, a obligației de a se înscrie 
la direcțiile pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale 
sau la oficiile acestora etc.

Menționăm, de asemenea, că sînt calificate contravenții 
și sancționate, pierderea, degradarea ori distrugerea de 
către titular a carnetului de muncă ; încheierea de către 
unitate a contractului de muncă fără prezentarea de către 
titular a carnetului de muncă și neîntocmirea în tenrienul 
legal a carnetului de muncă pentru cei ce se încadrează 
pentru prima dată ; neînregistrarea în carnetul de muncă, 
fără motive temeinice, a schimbărilor intervenite în situația 
titularului și neeliberarea carnetului de muncă la data 
încetării raporturilor de muncă etc.

O categorie aparte o formează acele acte normative, care 
reglementînd anumite domenii, sancționează contravențio
nal neîndeplinirea sau îndeplinirea neeorespunzătoare a 
unor atribuții de serviciu. Astfel, sînt sancționate contra
vențional faptele de încălcare a normelor privind calitatea 
produselor și serviciilor cum sînt: livrarea de produse 
respinse sau sustrase controlului, neasigurarea aparaturii, 
de măsură și control, neefectuarea recepției produselor, 
neasigurarea condițiilor pentru menținerea integrității și 
calității produselor etc. (art. 81 al Legii nr. 7 din 1 iulie 
1977 a calității produselor și serviciilor). Tot astfel consti
tuie contravenții, în domeniul construcțiilor, emiterea notei 
de comandă pentru întocmirea proiectului lucrărilor cu 
date greșite, nerespectarea prescripțiilor tehnice în proiec
tare și în execuție, neaducerea la îndeplinire a indicațiilor 
date de către organele Inspecției de stat în construcții, 
nesupravegherea execuției, neexecutarea controlului lucră
rilor etc. (art. 79 A al Legii nr. 8 din 1 iulie 1977 privind 
asigurarea durabilității, siguranței în exploatare, funcțio
nalității și calității construcțiilor).

Ceea ce trebuie să fie remarcat, înainte de orice, este 
relația dialectică dintre interesele generale și interesele 
personale, în conținutul acestor dispoziții, ceea ce justifică 
însăși folosirea acestei instituții specifice dreptului admi
nistrativ, pe care o reprezintă răspunderea contravențio
nală. De foarte multe ori — iar un exemplu dintre cele 
mai elocvente îl constituie protecția muncii — este foarte 
greu de trasat o graniță între interesele generale și inter 
resele personale. Totodată, ceea ce ar părea că aparține 
originii interioare din fiecare unitate, conținutului ra-oortu- 
lui juridic de muncă, obligațiilor persoanei ca membru al 
colectivului de muncă, are, în concepția legiuitorului o 
semnificație mult mai largă, în considerarea intereselor 
majore ale construcției socialiste. Răspunderea disciplinară 
nu oferă mijloacele suficiente pentru apărarea energică 
a acestor interese generale; este necesară intervenția răs
punderii contravenționale sau chiar a răspunderii, penale.

Această coexistență a intereselor generale cu drepturile 
personale, a ordinii interioare și ordinii de drept generale 
justifică și cumulul formelor răspunderii juridice.

Este adevărat că s-au exprimat unele nedumeriri cu 
privire la posibilitatea ca unul și același fapt să constituie 
infracțiune și abatere, fiecare din acestea presupunînd prin 
definiție, un pericol social diferit. S-a mai arătat că 
practic, cel care execută o pedeapsă privativă de libertate 
nu poate executa, concomitent, și sancțiunea disciplinară, 
deoarece i s-a desfăcut contractul de muncă, astfel încît 
numai în cazul aplicării unei amenzi penale, se poate 
aplica și această ultimă sancțiune.

Aceste obiecțiuni, rezerve și nedumeriri nu ni se par 
totuși întemeiate. Opinia dominantă este aceea privind 
admisibilitatea cumulului formelor răspunderii, atît pentru- 
că este uneori expres prevăzută în cuprinsul actelor nor
mative (art. 28 alin. 1 din Legea nr. 59/1968 privind comi
siile de judecată), cît și deoarece, chiar în lipsa unor atare 
prevederi, ea decurge, în mod obiectiv, din natura proprie 
a fiecărei categorii de răspundere, din obiectul și funcțiile 



ei. Gradul de pericol social constituie un criteriu de dife
rențiere — el acționează, de exemplu, atunci cînd deosebim 
răspunderea contravențională de cea penală — dar nu 
reprezintă unicul criteriu. Abaterea disciplinară se deose
bește de fapta penală, nu numai prin gradul de pericol 
social — există cazuri cînd aceeași faptă, sancționată nu- 
mgi cu amendă, poate justifica, în împrejurări concrete, 
desfacerea disciplinară, a contractului, cea mai gravă din
tre sancțiunile disciplinare, ci și prin aceea că cele două 
încălcări a normelor de conduită obligatorii afectează 
interese distincte, valori sociale diferite, categorii aparte 
de relații sau raporturi sociale.

Problema care își așteaptă încă rezolvarea optimă — 
pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate la 
Conferința Națională a P.C.R. din 7—9 decembrie 1977 — 
este aceea a delimitării, în cadrul acțiunilor de sistemati
zare și perfecționare a legislației, a răspunderii contra
venționale, disciplinare și penale. Nu este nicf o îndoială 
Că, deși în considerarea funcției de prevenire, legislația 
noastră, în cuprinsul unor acte normative mai recente 
(art.. 18 și 19 din Decretul Consiliului de Stat nr, 400/1981). 
a mai recurs la încriminarea unor fapte de pericol social 
ridicat, săvârșite în legătură cu executarea muncii, frec
vența, în practică, a unor atare infracțiuni, este mai re
dusă. Măsura în care răspunderea contravențională trebuie 
să-și exercite acțiunea în domeniul raporturilor de muncă 
ridică , însă mai multe întrebări, în căutarea soluțiilor op
time. Se pare că se definește tendința — pe care o socotim 
de natură să influențeze pozitiv reglementările existente — 
de a, micșora sfera faptelor calificate contravenție, lărgin- 
dy-șe cîmpul de acțiune a răspunderii disciplinare. Un 
exemplu în această privință îl reprezintă Legea nr. 71/1960 
â contractelor economice, care aduce ca element nou și 
faptul că nu se face pur și simplu trimitere la abaterea 
sau răspunderea disciplinară în general, ci — spre deose
bire de ceea ce constituie regulă în dreptul comun al 
muncii — precizează fiecare sancțiune aplicabilă unor aba
teri arătate concret în textul legii. De exemplu „lansarea 
în. fabricație de produse care nu asigură desfacerea prin 
contracte" atrage desfacerea disciplinară a contractului de 
muncă, pe cînd „neluarea măsurilor de realizare a obli
gațiilor contractuale asumate de către părțile contractante" 
este sancționată cu retrogradarea în funcție sau categorie 
(art. 94 din lege).

Așa cum se arată cu toată claritatea în documentele 
programatice ale partidului nostru sporirea rolului colec
tivelor de oameni ai muncii în prevenirea și combaterea 
abaterilor și încălcărilor de lege, participarea lor directă, 
nemijlocită atît la elaborarea legilor, cît și la aplicarea 
lor, vor „asigura promovarea într-un mod nou, superior, 
a concepției clasei muncitoare despre umanismul revo
luționar, dreptate și adevăr, etică și echitate, despre ocro
tirea valorilor de bază ale societății noastre".

asist, unlv. Dan DROSU ȘAGUNA

Revocarea, recuzarea și abținerea 
membrilor comisiilor de judecată

Potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 59/1968, mem
brii comisiei de judecată care nu justifică încrederea ce 
li s-a acordat pot fi revocați de cei care i-au ales. întru- 
cît' membrii comisiilor de judecată constituite în unitățile 
socialiste, de stat și în organizațiile cooperatiste se aleg 
dintre persoanele încadrate cu contract de muncă și (sau) 
dintre membrii cooperatori după caz, de către adunările 
generale ale oamenilor muncii sau a reprezentanților a- 
cestora. potrivit prevederilor art. 1, 2, 3 și 5 din legea ci
tată,'urmează că și revocarea lor reprezintă o operațiune 
ce întră în atributul acelorași organe colegiale ce repre
zintă forma superioară de realizare a auțpconducerii mun
citorești. astfel cum sint denumite de art. 62 din Legea 
nr. 5/1978, adunările generale ale oamenilor muncii (și a 

reprezentanților acestora). Atit alegerea membrilor comi
siilor de judecată, cît și revocarea lor au fost considerate 
ca expresii ale democrației socialiste (Sanda Ghimpu, 
Gheorghe Moharu. Op. cit. p. 56).

Legea nu cuprinde nici o dispoziție referitoare la revo
carea membrilor delegați care întregesc completul de ju
decată, atunci cînd are de soluționat litigii de muncă pri
vind persoanele titulare ale unui contract de muncă indi
ferent de natura acestuia. Deoarece persoanele astfel de
legate au același statut juridic cu ceilalți membri aleși ai 
comisiei de judecată prevederile art. 10 din Legea nr. 59/ 
1968 se vor aplica în mod corespunzător, revocarea lor 
fiind de atributul organelor care i-a delegat, adică con
ducerea unității și respectiv comitetul sindicatului, Aceste 
organe sînit singurele care au competența de a considera 
în momentul delegării, dacă persoanele delegate au pre
gătirea corespunzătoare și se bucură de o reputație ne
știrbită și tot în căderea lor stă aprecierea eventualei com
portări ce nu mai justifică încrederea acordată celor în 
cauză, fapt care conduce la revocarea lor.
• Recuzarea membrilor comisiilor de judecată. Legea 

nr. 59/1968 nu cunoaște instituția recuzării din dreptul 
procesual civili și penal. Legea cuprinde însă o dispoziție 
în art. 52. potrivit căreia prevederile sale referitoare la 
procedură se completează, în mod corespunzător, cu nor
mele procedurale din dreptul comun. în aplicarea acestei 
prevederi legale. Plenul Tribunalului Suprem, prin Deci
zia de îndrumare n.r 10/1970, a statuat că în cazul jude
cării litigiilor patrimoniale, dispozițiile Legii nr. 59/1968 
se completează cu dispozițiile Codului de procedură ci
vilă ; în cazul judecării litigiilor de muncă cu normele din 
Codul muncii sau din actele normative referitoare la astfel 
de litigii, întregite cu prevederile Codului de procedură ci
vilă ; în cazul judecării abaterilor de la regulile de con
viețuire socială on a unor fapte prevăzute de legea pe
nală, cu dispozițiile Codului de procedură penală. Făcînd 
aplicarea. în mod corespunzător și ținând seama de natu
ra acestui organ de jurisdicție, a normelor procesuale 
din dreptul comun vom conchide că atunci cînd în fața 
comisiei de judecată se află pricini în care una din părți 
cere recuzarea (îndepărtarea) unuia sau mai multor mem
bri (aleși sau delegați) din completul de judecată pe mo
tiv de imparțialitate se va proceda în modul următor. 
Partea va depune o cerere scrisă în care va arăta moti
vele ce o îndrituiesc să solicite îndepărtarea din comnlet 
a membrului sau membrilor pe care îi consideră părtini
tori în darea soluției Cererea poate fi formulată și oral, 
caz în care solicitarea și motivarea sa vor fi consemnate 
în procesul-verbal de ședință. Cererea de recuzare se so
luționează de urgentă de către comisie. Cu titlu de exem
plu. evidențiem unele motive ce îndreptățesc recuzarea, 
in.spirîndu-ne din prevederile art. 27 Cod. proc. civ. : a- 
tunci când un membru a.l completului a făcut referatul pe 
baza căruia a fost emisă decizia de imputare sau a făcut 
verificarea gestionară și a constatat paguba: în; capii 
cînd membrului a cărui recuzare se cere i-ar reveni răs
punderea materială dacă se admite cererea părții : în si
tuația cînd un membru al com’siei sau sot.ul său. ori as
cendenții sau descendenții săi au vreun interes în soluția 
ce ar putea fi dată în pricina respectivă • dacă între năr*e 
si membru a fosț o judecată penală în timp de 5 ani 
înaintea recuzării : dacă și-a afirmat nărerea anterior cu 
privire la pricina ce se iiidecă : dacă a primit de 1» tma 
din Părți daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de în
datoriri etc. (vezi în acest sens art. 27 Cod nroc. c’v.l.

Membrul ales a cărui recuzare s-n cerut si s-a admis 
d» comisie, va fi înlocuit cu isn.u'l din ceilalți doi mem
bri care nu făceau parte initial din completul format 
npntru judecarea ace1 ei cauze.

Membrul delegat recuzat va fi înlocuit de organul com
petent cu un alt delegat. Această posibilă împrejurare con
stituie încă un argument în admiterea tezei potrivit căreia 
este util șî recomandabil pentru conducerea unității și 
comitetul sindical să delege fiecare mai mu’te persoane de
odată. urmînd ca în completul de judecată să intre în.să 
numai cîte un. delegat al fiecărui organ.



Socotim câ și ou privire la alcătuirea completelor de 
judecată a acestui organ de jurisdicție își găsește ap.licare 
prevederea ari. 26 Cod. proc. civ., potrivit căreia jude
cătorul însăși poate propune abținerea sa. în cazul de 
față abținerea poate fi propusă de membrul ales ori de 
persoana delegată și se judecă de comisie.

In ambele situații, adică în caz de recuzare sau de ab
ținere. este recomandabil ea judecata în fond să aibă loc 
în aceeași zi, bineînțeles după ce comisia s-a pronunțat cu 
privire la aceste chestiuni prealabile.

în cazul în care comisia de judecată are numai compe
tenta de a încerca împăcarea părților, recuzarea sau abți
nerea nu au nici o rațiune, dat fiind că organul de juris
dicție nu are a se pronunța asupra pricinii,

dr. C. JORNESCU

Cooperare internațională

Executarea silită a debitorilor
Executarea silită împotriva persoanelor fizice pentru plata 

impozitelor, taxelor neachitate în termen și a creanțelor 
bănești ale organizațiilor socialiste, este reglementată prin 
Decretul nr. 221/1960 completat prip Decretul nr. 679/1969 
publicat în Buletinul Oficial partea I. nr. 106 din 7 octom
brie 1969

Potrivit art. 3 din Decret, nr. 221/1960 organele financia
re pot executa orice creanțe care au ca obiect sume cuve
nite direct bugetului de stat, precum și creanțele de orice 
valoare ale instituțiilor bugetare.

Executarea silită a creanțelor trebuie făcută în termenul 
de prescriere care este prevăzut pentru orice fel de creanțe 
în mod diferit. Astfel, pentru executarea silită a impozi
telor și taxelor datorate statului, termenul de prescriere 
este de 5 ani (art 45 Decret nr. 221/1960).

în cazul despăgubirilor pentru pagubele aduse proprietății 
socialiste prin infracțiuni, in același articol se arată, că: 
„prescripția dreptului de a cere executarea silită se sus
pendă pe timpul cît debitorul nu are venituri sau alte bu
nuri urmăribile. Lipsa veniturilor sau a altor bunuri urmă- 
ribile se constată prin procese verbale de insolvabilitate, 
încheiate potrivit dispozițiilor H.C.M. emise în vederea exe
cutării prezentului decret “. Interpretarea de rutină care se 
dă aplicării acestei prevederi legale ește aceea, că prin 
extenso termenul de prescriere de 5 ani pentru executarea 
silită a impozitelor și taxelor datorate statului, se aplică și 
în cazul despăgubirilor pentru pagubele aduse proprietății 
socialiste prin infracțiuni, fapt care nu este în spiritul 
prevederii acestui decret, întrucît pentru acest fel de creanțe 
nu este prevăzut nici un termen de prescripție.

întocmirea proceselor verbale de insolvabilitate și evi
dența lor este reglementată prin art. 68 din H.C.M. nr. 
792/1960 'pentru aplicarea Decretului nr. 221/1960. Potrivit 
acestor reglementări debitul respectiv se dă la scădere tre- 
cîndu-se în evidență specială, urmînd a fi urmărit cel pu
țin o dată pe an. Termenul cît trebuie să fie ținut debitul 
în evidență specială nu este stipulat în reglementările le
gale, de unde rezultă că în asemenea cazuri nu poate in
terveni prescripția. Tinerea debitului în evidență specială 
și urmărirea lui, trebuie să se facă pînă în momentul cînd 
sînt epuizate toate posibilitățile de încasare.

Grigore OLANESCV

Agenda secretarului de consiliu popular

Actele consiliilor populare - Decizia
Constituția și Legea organică a consiliilor populare con

feră comitetelor și birourilor executive ale consiliilor popu
lare competența ca, în exercitarea atribuțiilor, să emită de
cizii. Se consacră astfel faptul că voința organelor locale 
ale administrației de stat se materializează în acte admi
nistrative, de regulă în formă scrisă, în limitele competen
tei lor, pe baza și pentru executarea legilor, în scopul de 
a crea raporturi juridice cu caracter general sau concret, 
prin care se creează, modifică sau sting, drepturi și 
obligații.

Deciziile comitetelor și birourilor executive ale consili
ilor populare fiind acte administrative au, în consecință, 
caracteristicile acestei categorii de acte, după cum ur
mează : sînt acte juridice ; se emit pe baza și în executa
rea legilor; sînt obligatorii în unitățile administrativ-teri- 
torlale în care sînt alese consiliile populare ; emană de la 
un organ al administrației de stat; sînt manifestări de 
voință juridică unilaterale.

Decizia administrativă — act juridic. Codul civil român 
(1864) nu cuprinde o definiție a actului juridic, noțiunea 
de act juridic formînd însă obiectul a numeroase cerce
tări din diferitele ramuri ale științei dreptului. Literatura 
juridică a conturat următoarele caracteristici actului ju
ridic : o manifestare de voință, făcută cu intenția de a pro
duce efecte juridice, în scopul, de a crea, a modifica sau 
stinge un raport juridic. Actul juridic poate interveni în 
raporturi sociale reglementate de diferitele ramuri ale 
dreptului. în funcție de ramura de drept ale cărei norme 
reglementează încheierea actelor juridice, acestea se <la- 
sifică în : acte de drept constituțional, de drept civil, de 
drept administrativ etc.

Condiții de legalitate. Pentru ca o decizie să poată pro
duce efecte juridice, trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții de legalitate :

— să fie emisă pe baza și în conformitate cu legile în 
vigoare ;

— să fie emisă de comitetul (birou) executiv al consiliu
lui popular în limitele competenței sale ;

— să fie emisă în forma și cu procedura prevăzută de 
lege.

Obligativitatea și caracterul executoriu al deciziilor. De
ciziile sînt obligatorii pentru toți cetățenii, pentru toate 
organizațiile obștești și pentru organele de stat de pe 
unitatea administrativ-teritorială respectivă, ca o conse
cință a prezumției de legalitate de care se bucură actele 
administrative. Obligativitatea deciziei trebuie privită din 
mai multe puncte de vedere. Astfel, obligația organului 
emitent de a-și respecta propriile acte există num?’ dacă 
este vorba de acte de natură și forță juridică oiferită. 
Exemplificînd, un comitet (birou) executiv al unui con
siliu popular este obligat să-și respecte propriile decizii 
normative atunci cînd emite acte individuale ori săvîr- 
șește acte materiale. Această obligație nu mai subzistă 
cînd organul local al administrației de stat adoptă un act 
normativ. Situația se prezintă identic și în cazul decizi
ilor cu caracter individual, o decizie nou adoptată și de 
aceeași natură cu cea emisă anterior, va avea valabilitate, 
decizia veche fiind considerată revocată prin emiterea 
unei noi decizii. Decizia nu devine realitate decît atunci 
cînd este executată. Caracterul executoriu al deciziilor 
ește prevăzut de art. 60 din Legea nr. 57/1968. Aceasta 
presupune punerea în aplicare a deciziilor fără a fi nece
sară învestirea lor cu formulă executorie. Există însă si
tuații cînd dispozițiile unor acte normative prevăd obli
gația autorizării prealabile date de instanțele judecăto
rești, pentru ca actul administrativ să fie pus în execu
tare, prin forța de constrîngere a statului. Este cazul pre
văzut de art. 18 din Decretul nr. 144/1958, cînd o per
soană fizică efectuînd o construcție sau amenajare fără 
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autorizație, deși sumată de organul local al administrației 
de stat să o dezafecteze refuză, consiliul popular fiind 
obligat să ceară prin justiție, desființarea sau aducerea 
lucrărilor la starea inițială.

Redactarea deciziei. Redactarea deciziei trebuie să fie 
subordonată ideii de înțelegere. Astfel, exprimarea ideilor 
în textul deciziei trebuie să se facă într-un limbaj ccncis, 
clar, fără dezvoltări inutile. La redactare se vor folosi 
termeni de largă circulație ce sînt ușori accesibili întregii 
populații; cuvintele vor fi folosite în înțelesul lor pro
priu, etimologic, astfel cum sînt explicate în Dicționarul 
limbii române ; ortografia trebuie să fie corectă. Semnele 
de punctuație nu pot fi puse la întîmplare, tn-trucit pot 
conduce uneori la interpretări diferite. Decizia, indiferent 
de caracterul ei, normativ sau individual, trebuie să mai 
cuprindă : denumirea consiliului popular, numărul și data 
deciziei care se dau în ordinea cronologică din registrul 
de decizii ; partea introductivă ; dispozitivul.

Partea introductivă numită și preambul, cuprinde mo
tivarea în fapt și drept, cu privire la problema ce se re
glementează. Intrucît atribuțiile orgahelor administrației 
locale de stat sînt prevăzute, în principal, în Legea de 
Organizare și funcționare a consiliilor populare, decizia 
va trebui să evoce ca temei legal Legea nr. 57/1903. în 
cazul în care deciziile comitetului executiv se emit in 
baza altor legi sau acte de nivel superior, în preambul se 
va menționa și actul respectiv.

Dispozitivul deciziei formulat pe articole, cuprinde 
măsuri cu caracter obligatoriu pentru reglementarea situa
ției sau rezolvarea problemei. în cadrul elementelor de 
structură articolul reprezintă, în dispozitiv, — elementul 
structural de bază al proiectului de decizie, întregul cu
prins al deciziei necesitînd cuprinderea în articole. Se 
exceptează preambulul care prin natura și funcția sa nu 
are conținut dispozitiv. Fiecare articol cuprinde, de regulă, 
o singură dispoziție; cînd o decizie conține un singur 
articol aceasta se exprimă prin cuvintele „articol unic". 
Pentru identificare articolul se notează cu cifre arabe, 
după sistemul de numărătoare simplă, în ordine crescă
toare, de la începutul textului pînă la sfîrșit.

în cazul deciziilor cu caracter individual care prin na
tura lor implică și folosirea unor căi de atac, în dispozi
tiv se va menționa și organul competent să soluționeze 
contestația, precum și termenele înăuntrul căruia, potrivit 
legii, se poate exercita calea de atac. în finalul dispoziti
vului se vor indica persoanele care au drept atribuție 
aducerea la îndeplinire a deciziei.

Potrivit art. 60 din Legea nr. 57/1968, deciziile se sem
nează de președinte și se contrasemnează de secretarul 
comitetului (biroului) executiv. în literatura juridică s-a 
pus problema dacă, în situația unei decizii ilegale a orga
nului local al administrației de stat, secretarul acestuia 
are sau nu dreptul să retuze semnarea deciziei. Legea de 
organizare și funcționare a consiliilor populare prevede, 
în art. 62, că secretarul comitetului (biroului) executiv 
participă de drept la sesiunile consiliului popular, la șe
dințele comitetului sau biroului executiv, precum și la 
lucrările biroului permanent, cu drept de vot consultativ. 
Potrivit aceluiași articol, secretarul are obligația de a 
sesiza organului local al administrației de stat cazurile 
în care unele proiecte de hotărîri sau decizii nu întru
nesc condițiile prevăzute de lege.

în situația în care decizia sau hotărîrea a fost totuși 
adoptată cu nerespectatea legii, secretarul comitetului 
(biroului) executiv este obligat să semneze avînd totodată 
obligația conf. art. 62 alineatul ultim din lege, să încu- 
noștiințeze organul ierarhic superior. O soluție contrară 
ar însemna, așa cum pe bună dreptate se arată în lite
ratura de specialitate, să i se recunoască secretarului un 
drept de veto împotriva actului adoptat de organul cole
gial, ceea ce nu este în concordanță cu intenția legiuitoru
lui.

Publicitate. Aducerea la cunoștiința celor interesați a 
măsurilor stabilite prin decizii constituie o latură impor
tantă a activității organului local al administrației de stat. 
Forma de realizare a publicității este însă diferită. Astfel 

deciziile cu caracter normativ se aduc la eu.iajimta popu
lației prin publicare, afișare sau prim orice alt mijloc 
de publicitate. Pentru ca toți cetățenii să aibă posibilita
tea să cunoască reglementările normative, adoptate de or
ganul local al administrației de stat. Legea nr. 57/1968 
prevede în art. 63 că în unitățile administrativ-teritoriale 
locuite și de populație de altă naționalitate decît cea ro
mână, deciziile se aduc la cunoștința celor interesați și în 
limba acelei naționalități.

Vasile ILIE

Practică arbitrată comentată
• LIPSA UNEI CLAUZE SPECIALE DE CALITATE. 

CONSECINȚE

Unitatea beneficiară a cerut obligarea unității furni
zoare la plata de daune pentru prejudiciul produs în 
urma livrării unor țevi necorespunzătoare. Pentru solu
ționarea litigiului s-a constatat că, pîrîta furnizoare a 
livrat țevi pentru construcții cu Incluziuni nemetalice, 
defecțiune care a cauzat prejudiciul. Prescripțiile de ca
litate interzic livrarea de țevi cu incluziuni nemetalice 
pentru cazane. în această situație, dacă unității benefi
ciare, în activitatea sa concretă, îi erau necesare țevi de 
construcții fără incluziuni nemetaiice, trebuia să stăruie 
în vederea includerii unei clauze corespunzătoare în con
tract. Lipsind din contract o asemenea clauză, realizarea 
unor produse necorespunzătoare activității unității bene
ficiare a rezultat din propria sa superficialitate manifes
tată în fa®a încheierii contractului, ceea ce a dus la res
pingerea acțiunii în daune. (Dec. P AS. nr. 301/1983).

• OBLIGAȚIA DE REMEDIERE. CUPRINS

Potrivit art. 38 din Legea contractelor economice pro
dusele livrate cu lipsuri calitative sînt considerate neli
vrate dacă unitatea furnizoare nu asigură remedierea sau 
înlocuirea lor, în termenul stabilit. Obligația de remediere, 
spre a genera obligația unității beneficiare de a plăti pre
țul, implică executarea tuturor operațiunilor prin care pro
dusele devin calitativ corespunzătoare. De aceea, obligația 
de remediere nu poate fi considerată îndeplinită numai 
prin trimiterea reperelor de mobilă în vederea înlocuirii 
celor necorespunzătoare la recepție, montarea Urmînd să 
fie efectuată de unitatea beneficiară. în situația dată, mon
tarea pieselor a fost prevăzută într-un proces-verbal sem
nat de un gestionar al unității beneficiare, fără împuterni
cirea organelor de conducere. Drept urmare, nu se poate 
considera că unitatea beneficiară și-ar fi asumat obligația 
de montare, îneît unitatea furnizoare să-și îndeplinească 
obligația prevăzută de lege numai prin trimiterea pieselor 
înlocuitoare. în consecință, s-a respins acțiunea unității 
furnizoare pentru obligarea unității beneficiare la penalități 
de întîrziere în plata prețului. (Dec. P.A.S. nr. 398/1983).

• OBLIGAȚIA DE JUSTIFICARE A NEPRIMIRII 
PRODUSELOR DUPĂ TERMEN

Potrivit art. 40 lit. b din Legea contractelor economice 
livrarea cu întîrziere se poate realiza numai cu acordul 
prealabil al unității beneficiare Acest aspect al livrării 
după termen are doar rolul de a evita transporturi inutile 
în situații în care — livrîndu-i-se după termen, unitatea 
beneficiară ar fi în imposibilitate de a folosi produsele. 
Dacă unitatea furnizoare a expediat produsele fără a-i cere 
acordul prealabil, unitatea beneficiară nu este scutită de 
obligația dovedirii cauzelor de refuz a primirii produselor 
prevăzute de lege. Astfel, unitatea beneficiară a refuzat în 
trim. IV primirea produselor nelivrate la termenele con
tractuale din trim. II și III — întrucît nu i s-a cerut acor
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dul prealabil. In cursul soluționării litigiului, unitatea be
neficiară a arătat că refuzul său s-a datorat existenței în 
stoc a unei cantități de produse ce depășea normativele. 
Această împrejurare nu poate justifica refuzul primirii 
produselor, întrucît unitatea beneficiară nu a dovedit că 
stocurile supranormative s-ar fi format prin livrarea can
tității restante în contractul încheiat cu unitatea furnizoare 
reclamantă. Depășirea stocurilor în general, așa cum a 
fost invocată de unitatea beneficiară, putea avea și alte 
cauze decît întîrzierea unității furnizoare. în consecință, 
unitatea beneficiară a fost obligată la plata produselor 
(Dec. P.A.S. nr. 386/1983).

• OBLIGAȚIA UNITĂȚII FURNIZOARE 
DUPĂ RECEPȚIE. RĂSPUNDERE

în principiu, potrivit art. 41 din Legea contractelor eco
nomice produsele și riscurile trec în patrimoniul unității 
beneficiare în momentul recepției. După momentul recep
ției, răspunderea unității furnizoare mai poate fi antre
nată în legătură cu neîndeplinirea unei obligații asumate 
în mod expres. în soluționarea unei acțiuni a unității fur
nizoare s-a constatat că, prin procesul-verbal de predare, 
aceasta își luase obligația să asigure pe timpul transpor
tului cu personalul său îngrijirea și paza animalelor li
vrate. Din procesul-verbal întocmit nu rezultă că însoțitorii 
animalelor ar fi devenit persoane încadrate la unitatea 
beneficiară, ci era vorba de o obligație distinctă asumată 
în momentul recepției de unitatea furnizoare. De aceea, 
unitatea beneficiară nu poate avea obligația de plată pen
tru animalele pierite prin deshidratare în timpul transpor
tului — datorită lipsei de grijă a însoțitorilor — persoane 
încadrate la unitatea furnizoare. (Dec. P.A.S. nr. 343/1983).

• OBLIGAȚII CONTRACTUALE ÎN DISCORDANȚA 
CU PROCESUL TEHNOLOGIC. RĂSPUNDERE

Unitatea furnizoare s-a obligat prim contract să livreze 
geamuri cu. caracteristici speciale (dimensiuni riguros exac
te, lipsa totală de asperități ș.a.). Pentru realizarea acestor 
produse, unitatea beneficiară i-a predat unității furnizoare 
modelele corespunzătoare. Totuși, produsele prezentate la 
recepție nu au corespuns clauzelor de calitate din contract, 
situație în care unitatea beneficiară a refuzat primirea-și 
plata acestora, păstrîndu-le în custodie. în acțiunea sa 
pentru obligarea unității beneficiare la primirea și plata 

produselor, unitatea furnizoare arată că prin dotarea teh
nică pe care o are și prin tehnologia utilizată nu avea po
sibilitatea realizării clauzelor din contract. în soluționarea 
litigiului, s-a arătat că, în conformitate cu art. 31 din Le
gea nr 7/1977 unitatea producătoare în perioada de ga
ranție are obligația să înlocuiască produsele necorespunză
toare „dacă nu se dovedește că deficiența de calitate nu îi 
este imputabilă". Potrivit prevederii legale menționate, 
cauzele exoneratoare de răspundere se situează numai în 
exteriorul activității unității producătoare. Aceasta trebuia 
să-și organizeze procesul de producție pentru realizarea ce
rințelor speciale din contract ori. să nu-și. asume obligații 
ce depășeau condițiile tehnice existente. De aceea, s-a res
pins acțiunea unității furnizoare, urmînd a-și prelua pro
dusele. (Dec. P.A.S. nr. 156/1983).

M. PASCU

Sub tipar:

SERVICIILE PUBLICE
Lucrarea tratează, in 12 capitole, com

petența, procedura și taxa de timbru, pri
vind : • transmiterea bunurilor (vînzâri, 
succesiuni, donații) ț acte de stare ci
vilă și autoritate tutelară # impozite și 
certificate privind starea financiară 0 per
mise și autorizații # autentificări și lega
lizări de acte • acțiuni judecătorești 9 
titluri executorii ț plingeri și contestații 
• servicii sociale și medicale # servicii 
comunale și de spațiu locativ.

întrebări și răspunsuri
• COSTICA COMAN, Bîrlad. — în 

situația. în care unitatea la care v-ați 
transferat aplică un nivel de retri
buire inferior nu poate să vă asigure 
decît o retribuție egală cu aceea a- 
vută anterior. Unitatea nu poate fi 
obligată să vă schimbe retribuția său 
să vă plătească diferențele pentru 
trecut.

• EMIL ARSENIE, Ploiești. — în 
situația în care vi s-a desfăcut con
tractul de muncă în temeiul art. 130 
alin. 1 lit. e din Codul muncii unita
tea unde v-ațl reîncadrat în mod le
gal v-a stabilit retribuția la nivelul 
de bază al funcției. Nu există nici o 
dispoziție în Legea nr. 57/1974 sau alt 
act normativ referitoare la retribuirea 
persoanelor încadrate în muncă în te
meiul cărora ar fi putut să vă acorde 
altă retribuție, deși v-ați reîncadrat 
în termen de 90 de zile de la data 
desfacerii contractului de muncă.

• DUMITRU FANUCA, Brașov. — 
în raport de prevederile art. 16 alin. 
4 din Legea nr. 57/1974, ale anexei 
nr. 5 Ia Decretul nr. 100/1979 și ale 
Decretului nr. 225/1980, în unitatea în 
care lucrați se poate acorda catego
ria a 7-a la lăcătuși mecanici și . e- 
lectricieni. Aceasta în cazul în care 
unitatea are lucrări de această cate
gorie șl a primit din partea organului 
administrativ ierarhic superior pro
centul de muncitori care pot fi în
cadrați la categoria a 7-a în mese
riile respective. în consecință, numai 
unitatea sau organul administrativ ie
rarhic superior acestuia este în măsu
ră să vă răspundă în mod concret la 
cele solicitate.

• LUDOVIC BACS, Constanța. — 
Operatorii de dană fac parte din ca
tegoria personalului operativ. însăr
cinarea de către conducerea unității a 

unor operatori de dană să execute a- 
tribuții corespunzătoare unor funcții 
administrative, tehnice , sau economice 
de nivel mediu, nu are suport legal.

9 EMILIA ALEXA, Iași — în situa
ția relatată de dv., dacă poetul de șef 
birou contabilitate este blocat potrivit 
dispozițiilor Decretului nr. 367/1980, nu 
puteți, solicita diferența de retribuire 
prevăzută pentru acest post.

• CORA GRAUR, Iași ; ASOCIAȚIA 
LOCATARILOR nr. lflț, Lupeni — Lu
crările solicitate de dv. sînt epuizate.

• FILATURA DE LÎNA PIEP
TĂNATĂ, Bistrița — Școala pro
fesională de mecanici agricoli și 
școala de maiștri agricoli nu 
6Înt echivalate de Ministerul E- 
ducației și învățămmtului cu studii 
liceale. în această situație încadrarea 
persoanei în cauză în funcția de teh
nician în industria ușoară s-a făcut 
fără respectarea condiției de studii în 
specialitatea respectivă.
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CONTRACTE ECONOMICE 
Șl COMERCIALE INTERNATIONALE 

c___________
CONDIȚIA DE LIVRARE C AND F — cost și navlu — 

atît în reglementarea Incoterms 1953, cât și a R.A.F.T.D. 
1941 stabilește în sarcina vînzătoruilui și a cumpărătorului 
aceleași obligații ca și în cazul condiției C.I.F., mai puțin 
asigurarea mărfurilor pe timpul transportului, care nu 
mai revine în sarcina vînzătorului. R.A.F.T.D. 1941 face 
următoarele comentarii la clauza C and F și C.I.F. : în 
cadrul contractelor C and F și C.I.F. există următoarele 
puncte in privința cărora vînzătorul și cumpărătorul tre
buie să fie complet de acord la data la care se încheie 
contractul : 1. Trebuie să se cadă de acord, dinainte, cine 
urmează să plătească diversele cheltuieli precum și spezele 
de cîntărire și de verificare. 2. Trebuie să se cadă de 
acord dinainte asupra cantității ce se va îmbarca pe fie
care navă, finind seama de posibilitatea cumpărătorului 
de a lua în primire la sosire și de a descărca nava în 
limita răgazului (free time) admis în portul de import. 
3. Cu toate că termenii comerciali C and F și C.I.F. sînt 
în general interpretați în sensul că cheltuielile pentru 
facturile consulare și certificatele de origine cad în sarcina 
cumpărătorului, fiind debitate separat, totuși în multe 
operații comerciale aceste cheltuieli sînt incluse de către 
vînzător în prețul său. Ca atare, vînzătorul și cumpărăto
rul trebuie să cadă de acord dinainte dacă aceste chel
tuieli sînt o fracțiune din prețul vânzării sau vor fi fac
turate separat 4. Punctul, final de destinație. trebuie să fie 
cunoscut în mod precis, în eventualitatea că nava descarcă 
într-un alt port decît destinația efectivă a mărfurilor. 
5. Cînd este greu de obținut spațiu de transport maritim 
sau dacă contractele „navlu contra ramburs“ (forward 
freight) nu pot fi. încheiate la un tarif ferm, este in
dicat ca în contractele de vînzare, prin excepție de la 
semnificația normală a termenilor comerciali C and F ori 
C.I.F. să se prevadă că îmbarcarea în perioada convenită 
va fi supusă spațiului de transport maritim existent ca 
utilizabil la vînzător. precum și să prevadă că modifi
cările intervenite în costul transportului maritim între 
data vînzăril și data Îmbarcării intră în contul cumpă
rătorului. 6. în mod normal, vînzătorul este obligat să plă
tească dinainte navlul maritim. în unele cazuri îmbar
cările sînt făcute cu navlul dedus (freight collect), valoa
rea acestuia fiind scăzută din factura eliberată de vînză
tor. Este necesar să se cadă de acord în această privință 
dinainte, spre a se înlătura neînțelegerile care apar din 
fluctuațiile devizelor și pot influența costul rea! al trans
portului, cît și din spezele de dobînzi, care pot mări va
loarea scrisorii de credit. Prin. urmare, vînzătorul trebuie 
să plătească întotdeauna anticipat navlul maritim, afară 
numai dacă a convenit dinainte și în mod special cu cum
părătorul că mărfurile pot fi îmbarcate cu navlul dedus 
(freight collect), 7. Cumpărătorul trebuie să fie de acord 
că nu are dreptul să insiste pentru verificarea mărfurilor 
înainte de acceptarea documentelor. Cumpărătorul nu tre
buie să refuze luarea în primire a mărfurilor pe motivul 
întârzierii în primirea'documentelor, cu condiția ca vînză
torul să fi procedat cu diligenta uzuală în trimiterea lor 
Pe căile normale. 8. -Se atrage atenția vînzătorilor și cum
părătorilor să nu includă într-un contract C.I.F. vreo 
clauză nedefinită, în dezacord cu obligațiile care izvorăsc 
dintr-un contract C.I F., astfel cum sînt specificate în 
aceste definiții., în Statele. Unite și în alte țări au existat 

numeroase decizii judiciare care au invalidat contracte 
C.I.F. din cauza includerii unor clauze indefinite. 9 Spe
zele de dobînzi trebuie incluse în caloulul prețului Ele 
nu trebuie adăugate ca un punct separat în contractele 
C.I.F., afară numai dacă s-a convenit dinainte în această 
privință într-un alt mod între vînzător și cumpărător, 
într-un asemenea caz ar trebui însă să se folosească ter
menul comercial C.I.F. and I (Cost, Insurance, Freight 
and Interest). IO. în legătură cu asigurarea în cadrul vîn- 
zărilor C.I.F este necesar ca vînzătorul și cumpărătorul 
să fie de acord în mod neîndoielnic asupra următoarelor 
puncte: a) Trebuie convenită natura asigurării maritime, 
în măsura în care ar urma să fie o asigurare W.A. (cu 
avarie) sau F.P.A. (fără avarie particulară), cît și orice 
alte asigurări pentru riscuri speciale, care sînt acoperite 
în anumite operații comerciale specifice sau împotriva 
cărora cumpărătorul poate să dorească o protecție indivi
duală. Printre 'riscurile speciale care trebuie luate în con
siderare și în privința cărora se va cădea de acord între 
vînzător și cumpărător sînt furtul, sustragerea, scurgerea, 
spargerea, sudația. contactul cu alte încărcături și alte 
particularități ale unor operații comerciale deosebite. Este 
important ca navlul accidental (contingent freight) sau 
navlul dedus (collect freight) și taxele vamale să fie asi
gurate spre a acoperi pierderile din avarie particulară, 
precum și pierderea totală după sosire și efectuarea de
clarației vamale, dar înainte de predare, b) Vînzătorul este 
obligat să exercite o grijă și diligentă uzuală în alegerea 
unui asigurător (underwriter) care să aibă o bună situați© 
financiară Totuși, riscul de a obține soluționarea preten
țiilor rezultînd dl,n asigurare cade în sarcina cumpără
torului. c) Asigurarea pentru riscul de război trebuie ob
ținută, potrivit, acestui termen comercial, de către vînzător, 
pe socoteala și pe riscul cumpărătorului. Este important 
ca vînzătorul să fie de acord în mod neîndoielnic cu 
cumpărătorul asupra acestui punct. îndeosebi privitor la 
preț. Este de dorit ca mărfurile să fie asigurate atît contra 
riscurilor mării cît și contra riscurilor de război la același 
asigurător (underwriter), astfel încît să nu se poată ivi 
vreo dificultate din determinarea cauzei pierderii, d) Vân
zătorul trebuie să certifice că în asigurarea sa pentru 
riscurile mării sau ale războiului este inclusă și protecția 
standard contra grevelor, răscoalelor și tulburărilor civile, 
e) Vînzătorul și cumpărătorul trebuie să fie de acord pri
vitor la valoarea asigurată, având în vedere că mărfurile 
contribuie la avaria comună potrivit anumitor criterii de 
evaluare, care diferă, de la o categorie de operații co
merciale la alta. Este de dorit să fie consultat un agent 
maritim (broker) competent în asigurări, în scopul de a 
se acoperi valoarea integrală și a se evita neînțelegerile. 
V : Condiția de livrare C.L.F

CONDIȚIA DE LIVRARE C.I.F. — cost, asigurare, navlu 
— în reglementarea Incoterms 1953 implică următoarele 
obligații în sarcina părților din contract. A. Vînzătorul 
are obligația: 1. să livreze mărfurile în conformitate cu 
contractul de vînzare, împreună cu toate dovezile prevăzute 
în contract ; 2. să angajeze, în condiții uzuale și pe pro
prie cheltuială, o navă maritimă (cu excluderea velierelor) 
de tip curent folosit pentru transportul mărfurilor spe
cificate în contract, achitînd costul navlului pe ruta vi
zuală. până la portul de destinație convenit, precum și 
toate spezele de descărcare prevăzute de societățile de 
navigație cu linie regulată, în momentul în care sînt 
expediate mărfurile din portul de încărcare : 3. să obțină, 
pe riscul și cheltuiala sa, orice licență de export sa.u orice 
alte autorizații legale ce ar fi necesare pentru exportul 
acelor mărfuri ; 4 să încarce mărfurile ne pronria cheltu
ială la bordul navei, în portul de încărcare, la data sau 
în termenul convenit Dacă nu a fost fixată o dată ori un 
termen rezonabil și să notifice fără îptîrziere cumpără
torului că mărfurile au fost încărcate la bordul navei ; 
5. să procure, pe propria cheltuială o poliță de asigu
rare maritimă, sub formă transferabilă, contra riscurilor 
aferente transportului prevăzut în contract. Asigurarea 



«acesteia va Ii contractată pe lingă asigurători sau soci
etăți de asigurare cu renume bun, în. condițiile “Institute 
Cargo Clauses F.P.A.» sau în alte condiții, astfel cum 
sînt enumerate în Apendix, și va acoperi prețul C.I.F. al 
mărfurilor plus zece la sută. Asigurarea se va face în 
moneda contractată, dacă este posibil. Exceiptînd cazul în 
care s-âr conveni altfel, riscurile transportului nu vor 
incllude și riscurile speciale ce se acoperă pentru anumi
te mărfuri sau pentru care cumpărătorul ar dori o pro
tecție specială. Printre riscurile speciale asupra cărora păr
țile trebuie să cadă de acord în mod expres de află : 
furtul, furtul parțiali,, scurgerea, spargerea, asudarea, con
tactul cu alte caricuri, precum și alte riscuri carac
teristice fiecărui fel de marfă. La cererea cumpărătorului 
Și pe cheltuiala sa. vînzătorul poate să asigure și riscurile 
de război, dacă este posibil, în valuta contractată. (Clauza 
C.I.F. art. A 5, prevede condiții și termenul de asigurare mi
nimal. Ea include și acoperirea de la magazie la magazie, 
precum și alte condiții de asigurare, așa cum stat enu
merate în Apendix. în această privință, INCOTERMS-1953, 
ținând seama că există diferențe practice importante între 
uzanțele comerciale, a prevăzut un preț contractat care 
să includă obligații minime pentru vînzător. Cînd cum
părătorul dorește să includă în contract mai mult decît o- 
.byjgaițiile minimale- trebuie să specifice că, în afară de 
condițiile INCOTERMS-1953, se vor adăuga cutare sau cu
tare condiții. De pildă, dacă vrea o asigurare W.A. în loc 
cle.F.P.A., contractul trebuie să menționeze : „INCOTERMS- 
1953, C.I.F. cu asigurarea W.A. “); 6. sub rezerva dispozițiilor 
din art. B. 4 de mai jos, să suporte riscurile mărfurilor pînă în 
momentul în care ele au trecut efectiv balustrada navei, în 
.portul de încărcare; 7 să predea cumpărătorului, fără în
tîrziere și pe propria cheltuială, un conosament curat și 
inegociabil pentru portul de destinație convenit, precum și 
factura mărfurilor încărcate și polița de asigurare. Dacă 
.polița de asigurare nu a fost încă eliberată în momentul 
în «care sînt expediate documentele, se va remite un cer
tificat de asigurare, oferind purtătorului aceleași drepturi 
•ca și cînd ar fi în posesia poliței. Certificatul de asigurare 
va. cuprinde dispozițiile esențiale ale poliței. Conosamen
tul trebuie să se refere la mărfurile vîndute, să fie datat 
«înăuntrul termenului convenit pentru încărcare și să pre
vadă, prin andosare ori altfel, livrarea mărfurilor la ordi
nul cumpărătorului sau al reprezentantului indicat de el. 
Conosamentul trebuie să fie “joc complet»", “la bord» sau 
“încărcat» ori să fie conosament «primit spre încărcare» 
în prealabil amdosat de societatea de navigație, confirmând 
că mărfurile sînt la bord. Andosarea trebuie să fie da
tată înăuntrul termenului convenit spre încărcare. ■ Dacă 
un conosament conține o referință la Charter Party, vîn
zătorul are obligația să predea o copie de ne acest din 
urmă document; 8. să procure, pe proprie cheltuială, am
balajul uzual a.l mărfurilor, exceptând cazul în care u- 
zanțele comerciale prevăd încărcarea lor fără amba
laj ; 9. să suporte costul oricăror operații de control (al 
calității, dimensiunilor, greutății și numărului) ce ar fi 
necesare la încărcarea mărfurilor; 10. să suporte orice 
impozite sau taxe în legătură cu mărfurile, pîn.ă în mo
mentul încărcării lor. inclusiv orice taxe, impozite sau 
speze aplicabile în legătură cu exportul. De asemenea, să 
suporte costul oricăror formalități de îndeplinit în ve
derea exportului : 11. să procure cumpărătorului. la cere
rea și pe cheltuiala acestuia din urmă (vezi art. B. 5). cer
tificatul de origine si factura consulară ; 12. să dea orice 
concurs cumpărătorului, la cererea, pe riscul și chel
tuiala acestuia din urmă, pentru obținerea orică
ror documente, altele decît cele menționate în 
articolul precedent. întocmite în țara unde se 
face încărcarea și / sau de origine și pe care cumpără
torul le-ar cere îin vederea importului mărfurilor în țara 
de destinație (eventual pentru tranzitarea lor prin altă 
țară). B. Cumpărătorul are obligația: 1. să primească do
cumentele atunci cînd sînt prezentate de vînzător, dacă 
sînt conforme cu 'contractul de vânzare, și să achite pre

țul conven.it în contiacl ; 2. să ia mărfurile in primire la 
portul de destinație convenit și să suporte, ou excepția 
navlului și a asigurării maritime, toate cheltuielile și 
spezele în legătură cu mărturiile, pe tot cursul călătoriei 
lor pe mare, pînă ce sosesc la portul de destinație, pre
cum și cheltuielile de descărcare, inclusiv spezele de alim- 
bare și de cheiaj, afară de cazul în care astfel de speze și 
cheltuieli au fost incluse în navlu ori au fost percepute 
de societatea de navigație, odată cu achitarea navlu
lui. (Dacă mărfurile au fost vîndute „C.I.F.-LANDED", 
cheltuielile de descărcare, inclusiv spezele de alimbare 
și de cheiaj, stat suportate de vînzător) ; 3. să 
suporte toate riscurile mărfurilor din momentul în 
care ele au trecut efectiv balustrada navei, în 
portul de încărcare; 4. dacă și-a rezervat.un termen pen
tru încărcarea mărfurilor și/sau dreptul de a alege portul 
de destinație și nu dă din timp instrucțiunile necesare, 
va suporta toate cheltuielile suplimentare ivite din această 
cauză, precum și riscurile mărfurilor, de la data expirării 
termenului convenit pentru încărcare, eu condiția ca măr
furile șă fi fost în prealabil destinate contractului, adică 
puse deoparte , sau individualizate în orice alt mod ca fă- 
cînd obiectul acelui contract ; 5. să achite cheltuielie și 
spezele de obținere a certificatului de origine și a docu
mentelor consulare ; 6 să achite toate cheltuielile și spe
zele pentru obținerea documentelor menționate în art. A. 
12 de mal sus ; 7 să achite toate taxele vamale sau orice 
altă taxă și impozite plătite în momentul importului sau 
în legătură cu el : 8 să procure, pe riscul și cheltuiala sa, 
orice licențe de import sau autorizație necesară în țara 
de destinație pentru importul acestor mărfuri K.A.F.T.D. 
1941 denumesc această condiție de livrare C I.F. (Cost. 
Insurance, Freight) (named point of destination). Potrivit 
acestui termen comercial, vînzătorul cotează un preț care 
include costul mărfurilor, asigurarea maritimă și orice 
cheltuieli de transport pînă la punctul de destinație 
fixat. A. Vînzătorul are obligația : 1. să procure și să plă
tească pentru transport pînă la punctul de destinație fixat;
2. să plătească taxele de export sa«u alte taxe și speze, 
dacă există datorate la export; 3. să procure și să plă
tească asigurarea maritimă ; 4. să procure asigurarea pen
tru riscul de război astfel cuim poate fi abținută pe piața 
vmzătorului, la data îmbarcării și .pe cheltuiala cumpă
rătorului, afară numai dacă vînzătorul a convenit cu cum
părătorul să procure acoperirea pentru riscul de război 
(vezi mai jos Comentarii la clauza C.I.F., pct. 10, lit. c) ; 
5. să obțină și să expedieze de îndată cumpărătorului sau 
agentului acestuia conosamentul curat, pînă la punctul de 
destinație fixat, și de asemenea polița de asigurare sau 
certificatul de asigurare, negociabil ; 6. dacă poate să ofe
re un conosament maritim de mărfuri primite pentru în
cărcare dar încă neîncăroate (received-for-shi'pment ocean 
bill of lading) să răspundă pentru orice pierdere sau dau
nă ori pentru ambele, pînă cînd mărfurile au fost livrate 
în custodia transportatorului maritim: 7. dacă se cere un co
nosament maritim de mărfuri încărcate la bord (onboard 
ocean bill of lading), să răspundă pentru orice pierdere 
sau daună ori pentru ambele, pînă cînd mărfurile au 
fost livrate la bordul navei ; 8. să procure, la cererea și pe 
cheltuiala cumpărătorului, certificate de origine, facturi 
consulare sau orice alte documente care se întocmesc 
în țara de origine sau de îmbarcare ori în ambele si ne 
care cumpărătorul le poate cere pentru importul mărfu
rilor în țara de destinație, cît și, dacă este necesar, pentru 
trecerea lor în tranzit orintr-o altă tară. B. Cumpărăto
rul are obligația: 1. să accepte documentele care îi sînt 
prezentate ; 2. să primească mărfurile la sosire, să conducă si 
să plătească orice deplasare subsecventă a acestora, inclusi v 
luarea lor în primire de pe navă în conformitate cu clau- 
ze’e și termenele prevăzute în conosament, să Plătească 
orice cheltuieli de debarcare, inclusiv orice datorii, taxe si 
cheltuieli la punctul de destinație fixat; 3. să suporte 
plata asigurării pentru riscurile de război, procurată de 
cumpărător ; 4. să răspundă pen.ru pierderi sau daune 
ale mărfurilor ori pentru ambele, din momentul și de la 

conven.it
pen.ru


locul la care au încetat obligațiile vînzătotului, potrivit 
prevederilor de la pct. A. 6 ori A. 7 de mai sus ; 5. să plă
tească costul certificatelor de origine, facturilor consulare 
sau al oricăror alte documente întocmite în țara de origi
ne, sau în țara de îmbarcare ori în ambele și care pot fi 
cerute pentru importul mărfurilor în țara de destinație, 
precum și, dacă este necesar, pentru trecerea lor în tran
zit prinitr-o altă țară. V : Condiția de livrare C and F.

CONDIȚIA DE LIVRARE EX WORKS — franco fabri
că —, în înțelegul Regulilor lncoterms-1953, implică ur
mătoarele obligații pentru părți: A. Vînzătorul are obli
gația : 1. să livreze mărfurile în conformitate cu contrac
tul de vînzare, împreună cu toaite dovezile prevăzute în 
contract ; 2. să le pună ia dispoziția cumpărătorului la ter
menul și locul convenit ori uzual pentru livrarea și în
cărcarea acelor mărfuri, în mijlocul de transport procurat 
de cumpărător : 3. să procure, pe proprie cheltuială, am
balajul necesar cumpărătorului, dacă este cazul, spre a-și 
ridica mărfurile; 4. să înștiințeze, în termen rezonabil, 
pe cumpărător despre data la care mărfurile vor fi la dis
poziția lui; 5. să suporte toate spezele de control (cum 
ar fi controlul calității, al măsurii, greutății sau număru
lui) ce ar fi necesar pentru punerea mărfurilor la dis
poziția cumpărătorului ; 6. să suporte toate riscurile și 
cheltuielile mărfurilor pină la data punerii lor la dispo
ziția cumpărătorului, așa cum prevede contractul, cu con
diția ca mărfurile să fie destinate executării acelui con
tract, adică să fie puse deoparte sau individualizate în 
orice alt mod, ca făcând obiectul acelui contract; 7. să 
dea orice concurs cumpărătorului, la cererea, pe riscul și 
pe cheltuiala acestuia din urmă, pentru obținerea oricăror 
documente ce se întocmesc în țara în care face livrarea și/ 
sau de origine, care cumpărătorul le-ar pretinde în sco
pul de a importa (sau, la nevoie, de a tranzita mărfurile 
prin altă țară). B Cumpărătorul are obligația : 1. să preia 
mărfurile de îndată ce-i sînt puse la dispoziție în locul și 
la timpul convenit în contract, precum și să achite prețul 
convenit în contract; 2 să suporte toate cheltuielile și ris
curile mărfurilor din momentul în care ele au fost puse 
la dispoziția sa, cu condiția ca mărfurile să fi fost în 
prealabil destinate executării contractului, adică puse de
oparte sau individualizate în orice alt mod ca făcînd 
obiectul acelui contract; 3. să suporte orice taxe vamale 
sau speze în legătură cu exportul acelor mărfuri ; 4. dacă 
și-a rezervat un termen înăuntrul căruia să preia măr
furile și/sau dreptul de a alege locul de livrare și dacă 
nu dă din timp instrucțiuni, să suporte spezele suplimen
tare, astfel ivite, precum și toate riscurile mărfurilor, de 
la data expirării termenului convenit, cu condiția ca 
mărfurile să fi fost în prealabil destinate executării 
contractului, adică puse deoparte sau individualizate în 
orice alt mod ca făcînd obiectul acelui contract; 5. să 
achite toate spezele și taxele legate de obținerea docu
mentelor menționate in art. A. 7, inclusiv costul certifi
catelor de origine, al licențelor de export sau al taxelor 
consulare R.A.F.T.D. 1941 denumesc această condiție de 
livrare Ex Point of Origin, Ex Factory, Ex Mill, Ex Mine, 
Ex Plantation. Ex Warehouse etc. (named point of origin). 
Potrivit acestui termen comercial, prețul cotat se aplică 
numai la punctul de origine, iar vînzătorul este de acord 
să pună mărfurile, la dispoziția cumpărătorului, la locul 
convertit și la data sau înăuntrul perioadei fixate. A. Vîn
zătorul are obligația : 1. să suporte toate cheltuielile și 
riscurile mărfurilor pînă la data cînd cumpărătorul este 
obligat să le preia ; 2. să-acorde cumpărătorului, la ce
rerea și pe cheltuiala acestuia, asistență, pentru a obține 
documentele ce se întocmesc în țara de origine sau în țara 
de îmbarcare ori în ambele și pe care cumpărătorul le-ar 
putea pretinde, fie în scop de export, fie pentru import 
la destinație. Potrivit art. 5, din Prevederile generale ale 
R.AF.T.D.-1941, dacă se cere un control sau un certi
ficat de control, părțile trebuie să cadă de acord dinainte 
dacă cheltuielile necesare în acest scop sînt în sarcina 
vînzătorului gșu cumpărătorului. Potrivit art. 6 dlin menți
onatele Pr*»r'*\ri generale, dacă nu s-a convenit altfel, 

orice cheltuieli sînt în sarcina vînzătorului pină la data la 
care cumpărătorul trebuie să conducă deplasarea subsec
ventă a mărfurilor. Prevederile citate ale art. 5 și 6 au ca
racter general, referindu-se la orice termen comercial 
care este definit de R.A.F.T.D.-1941. B. Cumpărătorul are 
obligația: 1. să preia mărfurile de îndată ce-i sînt puse 
la dispoziție în locul convenit și la data sau înăuntrul pe
rioadei fixate ; 2 să achite taxele de export sau alte taxe 
sau speze, dacă există, care se percep la export ; 3. să 
suporte toate cheltuielile și riscurile mărfurilor, de la data 
cînd este, obligat să le preia ; 4. să plătească toate chel
tuielile și spezele prilejuite de obținerea documentelor ce 
se întocmesc în țara de origine sau în țara de încărcare 
pe navă sau în ambele și care pot fi cerute fie în sco
pul exportului, fie în scopul importului la destinație. 
Pentru ca una din uzanțele uniforme prezentate să fie a- 
plicabilă contractului, părțile sînt obligate să facă o men
țiune expresă în conținutul lui, de regulă la capitolul din 
contract privind prețul.

CONDIȚIA DE LIVRARE F.O.B. — franco la bord —, în 
reglementarea lncoterms-1953, implică următoarele obli
gații pentru părți. A. Vînzătorul are obligația : 1. să li
vreze mărfurile în conformitate cu contractul de vinzare, 
împreună cu toate dovezile prevăzute în contract ; 2. să li
vreze mărfurile, fără întîrziere, la bordul navei indicate 
de cumpărător, în modul uzitat în acel port, la data sau 
în termenul convenit, și să notifice fără întîrziere cum
părătorului că mărfurile au fost livrate la bordul navei ;
3. pe riscul și cheltuiala sa, să obțină orice licență de ex
port sau alte documente legale ce ar fi necesare pentru 
exportul acelor mărfuri ; 4. sub rezerva dispozițiilor pre
văzute în art. B. 3 și B. 4 de mai jos, să suporte toate 

. riscurile și cheltuielile mărfurilor pînă în momentul în 
care ele au trecut efectiv balustrada navei, în portul de 
încărcare indicat, inclusiv orice taxe, onorarii sau speze 
în legătură cu exportul lor. precum și cheltuielile făcute 
cu formalitățile .necesare pentru încărcarea mărfurilor la 
bordul navei; 5. să procure, pe proprie cheltuială, am
balajul obișnuit acelor mărfuri, afară de cjizul în care 
uzanțele comerciale ar prevede încărcarea acelor mărfuri 
fără ambalaj : 6. să plătească toate cheltuielile făcute în 
legătură cu orice operație de control (control al calității, 
măsurii, greutății sau numărului) ce ar fi necesară în ve
derea livrării acelor mărfuri; 7. să procure cumpărăto
rului, pe proprie cheltuială documentul curat necesar că 
dovadă de livrare a mărfurilor la bordul navei indicate ; 8. 
să procure cumpărătorului la cererea și pe cheltuiala a- 
cestuia din urmă (vezi B. 6). certificatele de origine ; 
9. să dea cumpărătorului orice concurs, la ce
rerea. pe riscul și pe cheltuiala acestuia din urmă, 
pentru obținerea unui conosament și a oricăror do
cumente, altele decît cele menționate în articolul prece
dent, eliberate în țara în care se face încărcarea și/sau de 
origine, de care cumpărătorul ar avea nevoie penitru im
portul mărfurilor în țara de destinație (eventual pentru 
tranzitarea prin altă țară). B. Cumpărătorul are obli
gația : 1. să navlosească ori să rezerve spațiul necesar pe 
o navă, pe proprie cheltuială, și să comunice din timp 
vînzătorului numele navei, dana unde va încărca și data 
la care urmează ca marfa să fie livrată spre a fi încăr
cată ; 2. să suporte toate cheltuielile și riscurile mărfu
rilor din momentul în care ele au trecut efectiv balustra
da navei, în portul de încărcare convenit, și să achite 
prețui stabilit; 3 să suporte orice cheltuieli suplimentare 
provocate de nesoslrea navei la data indicată ori la expi
rarea termenului convenit, de imposibilitatea de preluare 
a mărfurilor ori de sosirea navei mai înainte de data in
dicată ori de finele termenului convenit, precum și toate 
riscurile mărfurilor, de la data expirării termenului conve
nit, cu condiția insă ca mărfurile să fi fost în prealabil 
destinate acelui contract, adică puse deoparte sau indivi
dualizate în orice alt mod ca făcînd obiectul acelui con
tract ; 4. dacă nu va indica din timp nava ori dacă și-a 
rezervat un termen înăuntrul căruia să preia mărfurile și/ 
sau dreptul de alegere a portului de încărcare și nu dă 



din timp instrucțiuni detaliate, să suporte orice cheltuieli 
suplimentare decurgind din nerespectarea acestor obligații, 
precum și leale riscurile mărfurilor de la data expirării 
termenului convenit pentru irvrare, insă cu condiția ca 
mărfurile să ti lost in pieaiabil destinate contractului, adi
că puise deoparte sau individualizate in once alt mod ca 
făcid obiectul acelui contract ; 5. să suporte orice chel
tuieli și speze legale de obținerea unui conosament, dacă 
au lost tăcute pe baza art. A. 9 de mai sus; 6. să suporte 
toate cheltuielile și spezele legate de obținerea documen
telor menționate in art. A 8 și A. 9 de mai sus, inclusiv 
Costul certificatelor de.origine și al documentelor consulare. 
K.A.F.T.D. 1941 denumesc această condiție de livrare F.O.B. 
VESSEL, (named port ol' shipment). Potrivit acestui ter
men comercial, vinzătoruil cotează un preț care acoperă 
toate cheltuielile pină la... și incluzînd livrarea mărfurilor 
Pe nava maritimă procurată de către sau pentru cumpă
rător in portul fixat pentru îmbarcare. A. Vinzătorul are 
obligația : 1. să plătească toate cheltuielile ocazionate de li
vrarea electivă a mârlurilor pe bordul navei desemnate 
și procurate de către sau pentru cumpărător la data sau 
înăuntrul perioadei tixate ; 2. să procure un document 
curat de Îmbarcare a mărfurilor sau un conosament curat 
la bord ; 3. să răspundă pentru orice pierdere sau daună 
ori pșntru ambele, pină cind mărfurile au fost livrate pe 
bordul navei la data sau înăuntrul perioadei fixate;
4. să acorde cumpărătorului, la cererea și pe cheltuiala ă- 
cestuia, asistență pentru obținerea documentelor ce se în
tocmesc. în țara de origine sau în țara de îmbarcare ori 
în ambele și pe care cumpărătorul le poate pretinde fie în 
scopul exportului., fie pentru import la destinație. B. Cum
părătorul are obligația : 1. să înștiințeze pe vînzător în- 
tr-un . mod adecvat cu privi're la numele navei, data ple
cării în larg, dana de încărcare și data livrării; 2. să su
porte cheltuielile suplimentare care s-au ivit și toate ris
curile mărfurilor, de la data cînd vînzătoruil i le-a pus 
la dispoziție, dacă nava desemnată de cumpărător nu 
sosește sau nu încarcă în termenul stabilit; 3. să condu
că orice deplasare subsecventă a mărfurilor spre desti
nație : a) să procure și să plătească asigurarea; b) să 
procure și să plătească transportul maritim sau de alt 
fel ; 4. să plătească taxele de export sau alte taxe ori speze 
dacă există, datorate la export; 5. să răspundă pentru 
orice pierdere sau daună ori pentru ambele, după ce măr
furile au fost încărcate pe bordul navei ; 6. să plătească 
orice cheltuieli și speze care au fost prilejuite de obți
nerea documentelor (altele decît pentru documentul curat 
de îmbarcare sau pentru conosamentul curat) care se în
tocmesc în țara de origine sau în țara de îmbarcare ori în 
ambele și care pot fi cerute în scopul exportului sau al 
importului la destinație.

CONDIȚIA DE LIVRARE FOR, FOT — franco vagon 
sau franco camion — în reglementarea Incoterms 1953 im
plică obligațiile ce urmează pentru plățile contractante, 
A. Vînzătorul are obligația '■ 1. să livreze mărfurile con
form contractului. împreună cu toate dovezile convenite 
în contract : 2. pentru mărfurile constituind un lot co
respunzător unei cantități vagonabile (sau camionabile) 
ori avind o greutate suficientă pentru obținerea tarifului 
de vagon complet, să comanle din tmip vagonul (sau 
camionul) de tipul și dimensiunile corespunzătoare, even
tual prevăzut cu. prelate, și să încarce mărfurile pe pro
prie cheltuială, la data sau în termenul convenit. Coman
da vagonului (camionului) și încărcarea se vor face în 
conformitate cu regulamentele stației la care sînt expe
diate mărfurile; 3. pentru mărfurile în cantități subva- 
gonabile (camionale) sau în greutate mai mică decît aceea 
necesară aplicării tarifului de vagon, complet, să predea 
mărfurile căilor ferate, fie la stația de expediere, fie 
într-un vehicul pus la dispoziție de căile ferate .atunci 
cînd tariful de transport prevede astfel de posibilitate, 
la data sau în termenul convenit, exceptînd caizul în care 
regulamentul stației de expediere ar obliga pe vînzător să 
încarce mărfurile în vagoane (camioane). Cu toate aces

tea, cînd localitatea din care se face expedierea are mai 
multe gări, vînzătorul are dreptul să aleagă gara ce-i 
convine, dar cu condiția ca acea gară să primească în mod 
obișnuit mărfuri pehtru destinația indicată de cumpără
tor. Se exceptează cazul în care cumpărătorul și-a rezer
vat dreptul să aleagă el stația de expediere; 4. sub re
zerva dispozițiilor prevăzute de art. B. 5 de mai jos. să 
suporte toate cheltuielile și riscurile mărfurilor pînă la 
predarea vagonului (camionului) în custodia căilor ferate 
sau, în cazul art. A. 3, pînă cînd mărfurile sînt luate în 
primire de căite ferate ; 5. să pună la dispoziție, pe proprie 
cheltuială, ambalajul necesar și uzual acelor mărfuri, ex
ceptînd cazul în care uzul comercial prevede expedierea 
acelor mărfuri fără ambalaj ; 6. să achite costul oricăror 
operații de control, (calitate, măsură, greutate, număr) ce 
ar fi necesare cu ocazia încărcării sau luării în primire 
de către căile ferate : 7. șă înștiințeze, fără întîrziere. pe 
cumpărător că mărfurile au fost încărcate ori luate în 
primire.. de căile ferate ; 8 să procure pe a sa cheltuială, 
dacă este cazul, toate documentele uzuale de transport 
pentru nevoite cumpărătorului ; 9. la cererea și pe chel
tuiala cumpărătorului (vezi B. 6) să-i procure certificatul 
de origine ; 10. să dea tot concursul cumpărătorului. Ia 
cererea, pe riscul și pe cheltuiala acestuia din urmă, pen
tru obținerea documentelor care se întocmesc în țara din 
care sînt expediate mărfurile și/sau de origine, necesare 
cumpărătorului în vederea unui export, și/sau. import, ori. 
la nevoie, pentru tranzitarea mărfurilor prin altă țară. 
B. Cumpărătorul are obligația : 1. să dea din timo vân
zătorului toate instrucțiunile pentru expedierea mărfurilor; 
2. să preia mărfurile din momentul în care ele au fost 
predate în custodia căilor ferate și să achite prețul așa 
cum se prevede în contract; 3. să suporte toate cheltuie
lile și riscurile mărfurilor (inclusiv spezele de închiriere 
a prelatelor, dacă este cazul) din momentul In care va
gonul (ori camionul) încărcat ou mărfuri a fost predat în 
custodia, căilor ferate sau. în ipoteza prevăzută de art. 
A. 3, din momentul în care mărfurile au fost predate In 
custodii^ căilor ferate ; 4. să suporte orice taxe vamale sau 
alte soeze aplicate în legătură cu exportul acelor mărfuri-. 
5 dacă și-a rezervat un termen înăuntrul căruia să preia 
mărfurile și/sau dreptul de alegere a locului de livrate și 
dacă, nu dă instrucțiuni din timp, să suporte spezele su
plimentare astfel ocazionate, precum și toate riscurile 
mărfurilor, de la data expirării termenului convenit, cu 
condiția ca mărfurile să fi fost în prealabil destinate exe
cutării contractului, adică puse deoparte sau individuali
zate în orice alt mod ca făcînd obiectul acelui contract; 
6. să achite toate sipezele și taxele legate de obținerea do
cumentelor menționate în art. A. 9 și A 10, inclusiv costul 
certificatelor de origine, al licențelor de export sau al ta
xelor consulare. R.A.F.T.D. 1941, denumește această con
diție: F.O.B. (named inland carrier at named inland point 
of. departure). Potrivit acestui termen comercial prețul 
cotat se aplică la punctul de încărcare intern, iar vînză
torul dispune încărcarea mărfurilor pe sau în vagoane de 
cale ferată, camioane, șalande. șlepuri, avion sau alte 
vehicule procurate pentru transport. A. Vînzătorul are 
obligația: 1. să livreze mărfurile pe sau în vehicul sau 
să le predea transportatorului intern pentru încărcare; 
2. să procure un conosament curat sau altă recilpisă de 
transport, navlul fiind dedus (freight collect) ; 3. să răs
pundă pentru. orice pierdere sau daună, ori pentru am
bele, pînă cînd .mărfurile au fost livrate în/sau pe vehicul 
la punctul de încărcare, iar conosamentul curat sau altă., 
recipisă de transport a fost eliberată de transportator ; 
4. să acorde cumpărătorului. la cererea și pe 
cheltuiala acestuia, asistență pentru obținerea documente
lor ce se întocmesc în țara de origine sau în țara de îm- 



barcare ori în ambele și pe care cumpărătorul le poate 
pretinde £ie în scopul exportului, fie pentru import la 
destinație ;

B. Cumpărătorul are obligația : 1. să răspundă pentru 
orice deplasare a mărfurilor de la punctul de încărcare 
intern și să plătească toate cheltuielile de transport ; 
2. să plătească taxele de export sau alte taxe și speze, 
dacă există, care se percep pentru export ; 3. să răspundă 
pentru orice pierdere sau daună, ori, pentru ambele, în
tâmplată după încărcarea la"*'punctul intern .de plecare ce 
a fost fixat ; 4, să plătească toate cheltuielile și spezele 
prilejuite de obținerea documentelor ce se întocmesc în 
țara de origine sau în țara de îmbarcare ori în ambele 
Și care pot fi cerute fie în scopul exportului, fie pentru 
import la destinație. în legătură cu termenii comerciali 
FOB, se recomandă să se țină seama de următoarele: 
1. mijloacele de transport intern, precum camioane, vagoa
ne de cale ferată, șalande, șlepuri sau avioane trebuie, să 
fie specificate; 2. dacă în timpul transportului intern apar 
unele cheltuieli neprevăzute, trebuie să se cadă de acord 
dinainte dacă aceste cheltuieli sînt în contul! vînzătorului 
sau al cumpărătorului ; 3. termenul FOB (named port), fără 
precizarea exactă a punctului la care răspunderea vîn
zătorului ia sfîrșit, iar răspunderea cumpărătorului începe, 
trebuie evitat. Folosirea acestui termen comercial dă naș
tere la dispute în ce privește răspunderea vînzătorului sau 
cumpărătorului, în eventualitatea unei pierderi său daune 
care se ivește în timp ce mărfurile se află în port, dar 
înainte de livrarea lor la/sau pe bordul navei maritime, 
Neînțelegerile pot. fi evitate prin fixarea punctului specific 
de livrare ; 4. dacă se cer operațiunii de alimbare ■ t dis
pozitive rulante de manipulare a mărfurilor pen i tre
cerea acestora de pe mijlocul de transport intern pe bor
dul navei, iar pentru aceasta esste necesară o cheltuială, 
trebuie să se stabilească dinainte dacă atare cheltuieli 
sînt în contul vînzătorului sau al cumpărătorului ; 5 vîn- 
zătorul trebuie să aibă date certe spre a notifica cumpă
rătorului cantitatea minimă cerută penitru a obține prețul 
navlului unui vagon, camion sau șlep încărcat; 6. potrivit 
termenului comercial FOB — exceptînd „FOB (named in
land point în country of importation) “ — obligația de a 
obține spațiul de transport maritim, precum și asigurarea 
pentru riscuri ale mării și ale războiului cad în sarcina 
cumpărătorului. Deși există această obligație din partea 
cumpărătorului, totuși în multe operații de comerț vîn- 
zătorul obține spațiul de transport maritim și asigurarea 
pentru riscuri ale mării și ale războiului, prociurîndu-le 
în vederea îmbarcării în numele cuimpărăitorului. Prin ur
mare. vînzătarul și cumpărătorul trebuie să se înțeleagă 
cu privire la faptul dacă cumpărătorul va obține spațiul 
de transport maritim și asigurarea pentru riscuri ale mării 
și ale războiului, ca propria sa obligație, sau dacă vînză
tarul este de acord . Să facă aceasta pentru cumpărător ; 
7.. pentru ocrotirea vînzătorului, el trebuie să prevadă în 
contractul său de vînzare că asigurarea maritimă obținută 
•de cumpărător include acoperirea standard de la maga
zie la magazie.

CONDIȚIILE DE LIVRARE C.G.L. — C.A.E.R. 1968/75 — 
constituie norme uniforme pentru partenerii din aceste 
țări, care reglementează amănunțit: obligațiile vânzăto
rului de livrare a mărfurilor contractate (Cap. II § 5—10); 
termenele de livrare (Cap. III § 11—14), condițiile cali
tative și cantitative ale livrării (Cap. IV și V § 15—18), 
precum și răspunderea ce revine părților pentru neîndepli- 
nirea ori îndeplinirea necoresDunzătoare a obligațiilor a- 
șumate. în ce privește condițiile propriu-zise de livrare, 
acestea sînt reglementate de paragrafele 5—10, potrivit 
cărora: la transporturile pe calea ferată, livrările se efec
tuează franco vagon frontiera tării vînzătorului, care su
portă cheltuielile de. transport al mărfii și riscurile pînă 
la frontiera de stat a țării sale, revenind cumpărătorului 
cheltuielile de transbordaire și/sau de schimbare a osiilor ; 
la transporturile auto, livrările se efectuează franco locul 
de încărcare a mărfii î-n mijloacele de transport ale cum

părătorului. iar în cazul cînd marfa aste transportată ou 
mijloace de transport ale vînzătorului dincolo de frontiera 
de stat a țării sale — franco tocul de control al mărfii 
de către vama de frontieră a țării limitrofe cu țara vân
zătorului ; în cadrul acestei condiții de livrare vânzătorul 
suportă cheltuielile de transport al mărfii pînă la locui 
unde aceasta se încarcă în mijloacele de transport ale 
cumpărătorului, iar dacă este transportată cu mijloace de 
transport ale vînzătorului dincolo de frontiera de stat, a 
țării sale — pînă la vama de frontieră a țării limitrofe 
cu țara vînzătorului ; la transporturile pe apă, livrările se 
efectuează FOB sau CIF — portul prevăzut în contract, 
cheltuielile fiind suportate .de către părți potrivit uzanțe
lor generale privind, aceste clauze ; la transporturile ae
riene, livrările se efectuează franco locul de predare a 
mărfii spre transportare organizației de transport aerian din 
țara vînzătorului, acesta suportînd toate cheltuielile pînă în 
momentul predării lotului de marfă organizației de trans
port aerian din țara sa ; la expedițiile poștale livrările 
se efectuează franco destinatar, vînzătarul suportând toate 
cheltuielile pînă la destinație, lipsurile trecînd însă de La 
vânzător la cumpărător în momentul depunerii la poștă.

D___________
DEBITOR CONTRACTUAL— partea diin.tr-un contract 

care este ținută să-și îndeplinească obligația asumată, la 
termenul stabilit, constând din a da sau a face o anumită 
prestație. Neexecutarea în natură și la termen a obligației; 
dă dreptul creditorului contractual, fie la executarea si
lită, fie la transformarea ei în echivalent bănesc sub for
mă de daune-interese, precum și la penalizări legale sau 
convenționale, stabilite prin contract. Pentru asigurarea 
îndeplinirii obligației de plata . prețului, în comerțul in
ternațional se practică instituirea unor garanții reale 
(ipoteca și gajul) sau de garanții personale (avalul cam
bial, scrisoarea de garanție bancară). Ca. urmare, în con
tractele comerciale pot fi întîlinite mai multe categorii de 
debitor : debitor contractual ; debitor al obligației neexe
cutate, dacă pînă la termen (scadență) obligația contrac
tuală neaifectată de Vreo condiție suspensivă de executare 
nu a fost îndeplinită (livrarea mărfurilor, prestarea servi
ciilor, plata prețului etc.) ; debitor cambial, în situația în 
care debitorul contractual a acceptat plata cambiei trase 
în virtutea raportului obligațional rezultat din contractul 
fundamental ; debitor în regres, respectiv garantul dintr-o 
cambie (persoana care a avalizat cambia în favoarea de
bitorului principal cambial) ; debitor urmărit, este debi
torul obligației contractuale neexecutate împotriva căruia 
s-a pornit procedura de executare silită. V : Creditor con
tractual, creanță

DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI — economic se con
sideră data la care proiectul de contract a ajuns la fur
nizor — conform teoriei recepțiunii —, regulă care își 
găsește aplicarea atît în cazul în care beneficiarul semnea
ză contractul cu obiecțiuni. indiferent dacă furnizorul se
sizează sau nu organul competent cu rezolvared neînțe
legerilor precontractuale. în practica întreprinderilor, data 
încheierii contractului prezintă importanță, deoarece acesta 
nu produce efecte pentru trecut, ci numai pentru viitor. 
Astfel, în cazul în care în perioada perfectării contractului 
înainte de încheierea lui, furnizorul execută o livrare, iar 
beneficiarul în.tîrzie plata prețului, acesta din urmă nu 
datorează penalități. încheierea unui contract economic ul
terior efectuării livrărilor nu . conferă prestațiilor execu
tate același regim juridic ca în cazul cînd forma prescrisă 
de lege a fost respectată. De asemenea, în cazul în. care 
proiectul de contract semnat de beneficiar nu se primește 
de cățre furnizor fără ca faptul să-i fțe imputabil aces
tuia din. urmă, nu se pot aplica ■ penalități' pentru aeire’inec- 



tarea obligațiilor expirate (Dec. P.A.S. nr. 2714/1975). Con
tractul comercial se consideră încheiat : între prezenți, la 
data semnării lui ; între absenți, după teoria recepțiunii, 
la data la care acceptul scris al destinatarului ofertei 
ajunge la emitentul ei ; în teoria emisiunii, contractul se 
consideră încheiat în momentul în care destinatarul ofer
tei a emis (a expediat) acceptul. In ambele cazuri oferta 
trebuie acceptată întocmai, în caz contrar acceptul parțial 
este considerat ca o nouă ofertă (contra ofertă). V: For
marea contractului comercial internațional.

descărcarea mărfurilor la destinația in
terna. După preluarea documentelor, încărcarea mărfu
rilor se face la unul dintre următoarele locuri de descăr
care : la magaziile unităților de transport ale cărăușului, 
în cazul produselor sosite ca expediții de coletărie sau me
sagerii ; la liniile publice de descărcare ale cărăușului ; pe 
terenurile închiriate din incinta stațiilor; la liniile de garaj 
industriale ale unității destinatare.

Destinatarul este obligat să descarce în termenele stabili
te prin tariful local de mărfuri. Termenele de descărcare 
încep să curgă de la ora punerii vagoanelor la descărcare. 
Tariful local de mărfuri stabilește, următoarele excepții, în 
care termenele de descărcare încep să curgă după trecerea 
unei anumite perioade de timp: în situația în care calea 
ferată n-a avizat destinatarul în termenul legal de trei ore 
înaințe de punerea vagoanelor la descărcare, termenul de 
descărcare începe să curgă după expirarea a trei ore de la 
ora avizării ; în situația în care calea ferată a pus vagoa
nele cu marfă la descărcare înainte de ora comunicată prin 
avizare, termenul de descărcare începe sâ curgă după ex
pirarea a trei ore de la ora avizării ; în situația transpor
turilor destinate pentru alte localități decît cea în care se 
află stația de destinație, termenul de descărcare începe să 
curgă în funcție de modul în care s-a făcut avizarea : dacă 
avizarea a fost făcută prin poștă, în scris sau telegrafic, 
după 24 de ore socotite de la ora predării la poștă a avi
zului scris sau telegrafic ; dacă avizarea s-a făcut fie tele
fonic, fie în forma unei avizări scrise, fie prin curier spe
cial, precum și în cazul în care ea s-a făcut prin avizarea 
delegatului anume însărcinat de destinatar,_ după 12 ore 
socotite de la ora avizării telefonice sau a înminării avi
zului scris. într-un litigiu venit spre soluționare, organu
lui de arbitraj verificîndu-se copiile de pe registrul de 
preavizare și veghetor, precum și procesele-verbale de lo
cații, s-a constat că avizarea vagoanelor s-a făcut la ora 
14 pentru ora 17, iar punerea vagoanelor la descărcare s-a 
făcut la ora 15, adică la interval de numai o oră de la 
avizare, ceea ce este contrar prevederilor din Tariful lo
cal de mărfuri (Decizia P.A.S. nr. 866/1979). Ținînd seama 
însă că lipsa avizării nu poate duce la imobilizarea nelimi
tată a vagoanelor, organul arbitral a decis, într-un alt li
tigiu, că, intrucît punerea la dispoziție a vagoanelor repre
zintă în fapt o înștiințare a unității destinatare, de la a- 
ceastă dată se mai acordă încă 3 ore (Dec. P.A.S. nr. 
157/1979). Termenele de descărcare care au început să 
curgă se întrerup pe timpul necesar efectuării manevrei 
cu mijloacele căii ferate, indiferent dacă manevra are loc 
pe liniile publice sau pe cele de garaj, cu condiția ca ea să 
determine întreruperea operațiilor de descărcare. Dacă uni
tatea destinatară nu se prezintă să descarce vagoanele în 
termenul de 24 de ore calculate de la data punerii vagoa
nelor la descărcare, calea ferată are dretpul să ia măsuri 
pentru descărcarea produselor — ținînd seama de natura lor 
— și este îndreptățită să le depoziteze pe rampă sau în 
magazii.

DAUNE—INTERESE reprezintă pentru creditor un echi
valent în bani destinat să acopere prejudiciul suferit, ca 
urmare a neexecutârii contractului de către debitorul aflat 
în culpă. Codul civil român prevede la art. 1082 posibilitatea 
obligării debitorului la plata de daune-interese pentru în- 
tîrzierea în executare chiar dacă nu este de rea-credință, 
cu excepția cazurilor în care se va dovedi că neexecuta- 
rea provine dintr-o cauză străină, care nu-1 poate fi impu
tată. Daunele-interese constau într-o sumă de bani, care 

reprezintă reparațiunea prejudiciului încercat de creditor, 
putînd fi de două feluri : moratorii și compensatorii. Dau
nele-interese moratorii sînt acordate creditorului pentru 
reparația pagubei ce i s-a cauzat printr-o neexecut-are 
temporară, adică prin. întîrzietrea pe care a pus-o debitorul 
în îndeplinirea obligației sale. Cînd neexecutarea presta
ției debitorului este definitivă chiar dacă este numai par
țială, daunele-interese sînt acordate creditorului pentru 
a compensa prejudiciul ce a încercat prin această neeXecu- 
tare definitivă a obligației debitorului său și se numesc 
compensatorii. Deși atît daunele-interese moratorii, cit și 
cele compensatorii sînt reglementate în principiu de ace
leași norme, totuși ele se deosebesc mai ales prin aceea că 
în ce privește pe primele, creditorul poate să cumuleze 
suma obținută cu acest titlu, cu executarea obligației debi
torului. Codurile civile adoptate recent în țările socialiste 
fac în mod expres această deosebire, stabilind principiul 
potrivit căruia creditorul poate cere debitorului care a în- 
tîrziat in executarea prestațiunii ce-i revine, în afară de 
îndeplinirea în natură a acestei prestațiuni și repararea 
pagubei cauzată prin întîrzierea sa. Pentru a se putea 
obține daune-interese este necesară îndeplinirea a patru 
condiții : să existe un prejudiciu cauzat de întîrziere sau 
de neexecutare; să existe un fapt ilicit generator al aces
tui prejudiciu ; să existe o culpă în sarcina autorului fap
tului ilicit, debitor al obligației -contractuale ; să existe o 
legătură de cauzalitate între faptul ilicit și prejudiciul a 
cărui reparare se cere. în cazul în care a intervenit rezi
lierea contractului, pentru stabilirea cuantumului daunelor- 
interese se face distincție după cum mărfurile contractate 
și nelivrate au sau nu preț curent pe piață. Dacă există 
un asemenea preț, daunele-interese sînt egale cu diferența 
dintre prețul prevăzut în contractul de vînzare internațio
nală și prețul curent din ziua rezilierii contractului ; 1 în 
ceea ce privește alegerea pieței prețului curent, în litera
tura de specialitate se arată că este preferabil sâ se ia 
în considerare prețul pieței unde-și are sediul vînzătorul. 
Părțile pot conveni cu privire la prețul curent, iar in 
caz de dezacord revine arbitrajului sau instanței sarcina 
să decidă care este prețul curent. Dacă mărfurile nu au 
un preț curent, la calcularea daunelor-interese se va avea 
în vedere acoperirea pierderii suferite și a cîștigului de 
care cumpărătorul a fost lipsit. Fără sâ trateze cuantumul 
prejudiciului. C.G L — C.AE.R. 1968/75 stabilesc două prin
cipii importante privind răspunderea părților în contracte
le de vînzare internațională : neîndeplinirea sau îndeplini
rea necorespunzătoare a obligațiilor se sancționează, în 
principal, prin plata penalităților stabilite, care sînt ire
ductibile, și numai pentru temeiurile pentru care Condi
țiile generale, acordul bilateral sau contractul nu stabilesc 
penalități, debitorul este obligat să repare creditorului pa
gubele pe care i le-a cauzat ; debitorul nu este obligat să 
repare prejudicii pe care creditorul ar fi putut să le evite 
dacă ar fi dat dovadă de diligentă obișnuită în relațiile 
de acest gen. V: Răspunderea în contractul comercial 
internațional. Rezoluția. Rezilierea.

DEVIZE — termen utilizat frecvent în relațiile finan
ciare internaționale, căruia i se atribuie sfere de cuprin
dere diferite, dintre care redăm ca uzuale următoarele 
două : într-o primă accepțiune sînt incluse în noțiunea de 
devize toate titlurile de credit exprimate într-o valută con
vertibilă, pe termen scurt — cambiile, biletele la ordin, 
cecurile, obligațiunile, acțiunile etc. —, mai puțin valutele 
efective și cele aflate în cont ; în cel de-al doilea înțeles, 
mai larg, devizele cuprind titlurile de credit arătate mai 
sus, valutele convertibile, precum și metalele prețioase sau 
orice alte instrumente de plată internațională. Așadar, ori
care dintre sferele de cuprindere a noțiunii de devize ar 
fi luată în considerare, ea include și titlurile de credit sub 
forma cambiilor și a biletelor la ordin, cunoscute și sub 
denumirea de instrumente de credit și de plată.

dr. Al. DETEȘAN
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I.T.S.A.l.A. BISTRIȚA-NĂSAUD
Autobaza nr. 1 Bistrița

Familia SR ’

— Arbore casetă dir. cu melc buc. 4
— Arbore cu clapete carburator buc. 9
— Ax pompă apă buc. 5
— Arc cuplare bendix buc. 23
— Ax cuplare ambreiaj buc. 6
— Ax pinic-n mers înapoi buc. 1
— Ax furcă schimbător vit. buc. 1'3
— Axă punte față simplă buc. 1
— Ax pinion sateliți buc. 6
— Ax cardanic volan buc. 2
— Arc. compr. supapă servomec. 

buc. 10
— Ax comandă cut. de vit. buc. 6
— Ansamblu solenoid buc. 4
— Arc față SR 131 buc. 7
— Ax sateliți buc. 6
— Ax culbutori buc. 6
— Amortizor față buc. 2Ci
— Ansamblu perii alternator buc. 24
— Ax furcă schimb, vit. II-III buc. 1
— Arbore cardanic ans. buc. 5
— Arbore cardanic ans. buc. 11
— Arbore intermediar buc. 19
— Arbore secundar buc. 25
— Axul culbutorilor buc. 63
— Ax pompă apă buc. 36
— Arcuri față ans. SR 131 buc. 6
— Arbore secundar SR 131 buc. 9
— Bucșă tacheți motor buc. 271
— Bucșă bielă motor buc. 69
— Bile manșon carburator buc. 40
— Bușon radiator buc. 27
— Bucșe bolțuri arc. dif. buc. 146
— Bolțuri arc față buc. 10
— Bucșă ghidare casetă dir. buc. 6
— Bucșă ghidare servomec. buc. 14
— Bolți piston compresor buc. 25
— Buton pornire motor bue. 6
— Balama ușă auto buc. 6
— Bucșă arc spate buc. 56
— Bucșă bielă buc. 24
— Bucșă arc față buc. 60
— Bolț buc. 10
— Bolț buc. 60
— Bucșă bronz buc. 60
— Bolț sferic buc. 5
— Bulon arc suspensie față buc. 8
— Bulon arc suspensie spate buc. 26
— Butuc disc ambreaj buc. 8
— Butuc roată față buc. 3
— Butuc roată spate SR 131 buc. 2
— Cuzineți palieri dif. cote set. 

buc. 53
— Cuzineți palier set. buc. 14
— Capace lagăr palier buc. 58
— Con excentric supape adm. 

buc. 126
— Colector ulei din chiulasă buc. 8
— Colector admisie motor buc. 6
— Corp pompă benzină buc. 18
— Clapetă de șoc buc. 11
— Clapetă accelerație buc. 14

— Carcasă pompă apă buc. 5
— Carburi electromotor tip vechi 

buc. 116
— Capac electromotor alim. buc. 10
— Carburi alternator buc. 128
— Cilindru receptor ambreaj buc. 17
— Capac pinion mers înapoi buc. 1
— Cap schimbător sincron buc. 5
— Carter punte spate buc. 1
— Coroană grup diferențial buc. 1
— Carcasă sjmering buc. 1
— Cercel arc față buc. 56
— Chiulasă compresor buc. 3
— Cablu frină mină buc. 11
— Claxon 12 V buc. 10
— Chiulasă motor buc. 1
— Cuzineți palier CN set 5
— Cilindru principal ambreaj buc. 16
— Cilindru frînă roată buc. 81
— Cilindru receptor ambreaj buc. 10
— Carcasă pompă apă buc. 10
— Culbutor supapă buc. 80
— Capac sincron SR buc. 8
— Diuze aer buc. 32
— Dispozitiv racord servom. buc. 20 .
— Dispozitiv port geam buc. 15
— Dispozitiv pompă benzină buc. 100
— Element filtru decator benzină 

buc. 35
— Excentric p. benzină buc. 6
— Foi secundare iarc spate SR 131 

buc. 16
— Fulie pompă apă buc. 3
— Fulie arbore cotit buc. 2
— Filtru pompă benzină buc. 24
— Fulie pompă apă buc. 6
— Flanșă arbore cutie viteză buc. 3
— Furcă schimbător vit. II-III buc. 2
— Furcă cutie viteză buc. 6
— Furcă schimbător mers înapoi 

buc. 5
— Flanșă furcă cardan buc. 13
— Flanșă cu nuturi cardan buc. 5
— Fuzetă direcție buc. 1
— Flanșă elastică casetă direcție 

buc. 134
— Filtru compresor buc. 2
— Garnitură șaibe tacheți buc. 49
— Garnitură pompă apă buc. 32
— Garnitură cilindru ambreaj 

buc. 810
— Garnituri servomecanism set. 81
— Garnituri filtru ulei buc. 27
— Grup conic dif. buc. 2
— Inel sig. bolț piston buc. 4
— Indicator preș, ulei tip vechi buc. 15
— Indicator temp, apă buc. 15-
— Indicator curent buc. 9
— Indicator nivel benzină buc. 1
— Indicator nivel benzină buc. 60
— întrerupător pneumatic buc. 5
— Jiglere suprasarcină buc. 38
— Jiglere sarcină carburator buc. 28
— Melc kilometraj buc. 4
— Manșon ax volan buc. 9
— Manșon cauciuc SR 131 buc. 13
— Manșon cardan buc. 78
— Manșon cardan SR 131 buc. 122
— Melc direcție buc. 10
— Pinion arbore cu came buc. 6
— Pinion arbore cotit buc. 8

— Pinion acționare pompă ulei buc. 1
— Pîrghie interm. p. benzină buc. 13
— Pîrghie clapetă accelerație buc. 6
— Piston pompă accel. buc. 12
— Placă termoizolahtă buc. 2
— Pîrghie placă ambreaj buc. 36
— Pinion acționare kilometraj buc. 2
— Pinion intermediar buc. 4
— Pinion angrenare permanentă 

buc. 10
— Pinion mers înapoi buc. 13
— Pinion arbore sec. vit. III buc .8
— Pinion viteza II buc. 8
— Pîrghie superioară fuzetă buc. 5
— Pîrghie superioară cu cot buc. 4
— Prezon roată față buc. 24
— Pistonaș servomecanism buc. 21
— Piston compresor buc. 2
— Piston viteză IV buc. 3
— Pinion angrenare permanent SR 131 

buc. 3
— Prezon roată buc. 87
— Prezon roată dir. cu piuliță buc. 47
— Rotor electromotor SR 116 buc. 1
— Resort saboți frînă buc. 21
— Roată macara ușă buc. 3
— Semicuzineți cu guler set. 1
— Semering 45X65X12 buc. 9
— Semicon interior supape buc. 9
— Șuruburi bielă motor buc. 21
— Siguranțe bolț bielă buc. 13
— Suporți motor cabină buc. 51
— Siguranțe supape motor buc. 36
— Sită pompă benzină buc. 16
— Șurub reglare carburator buc. 24
— Sector dințat carburator buc. 16
— Siguranț cutie viteze buc. 12
— Șaibe pinion planetar buc. 35
— Șaibe pinion sateliți buc. 34
— Supape servomecanism buc. 9
— Supape servomecanism buc. 10
— Suport compresor buc. 5
— Soaun supapă compresor buc. 6
— Suport conducte frîne buc. 16
— Supapă frină buc. 3
— Șurub bielă buc. 10ft
— Șurub reglaj tacheți buc. 100
— Saboți frînă față SR 131 buc. 6
— Sarvomecanlsm frînă buc. 2
— Siguranță pivot fuzetă buc. 39
— Tambur roată față SR 131 buc. 2
— Taler arc supape buc. 85
— Tub flexibil pompă benzină buc. 70
— Turbină pompă apă buc. 14
— Tambur roată spate buc. 6
— Tijă pompă centrală buc. 5
— Tub flexibil p. benzină buc. 117
— Tambur roată spate SR 131 buc. 3
— Ușă cabină recuperată buc. 2
— Ventilator eu 4 palete buc. 16
— Ventilator cu 6 palete buc. 35

Piese ARO — IMS — TV

— Arbore intermediar cut. vit. buc. 4
— Arbore intermediar TV buc. 1
— Amortizor cauciuc bue. 2
— Arbore secundar TV buc. 8
— Ax furcă vit. I-II buc. 8
— Arbore planetar ARO buc. 7
— Bucșă pivot fuzetă buc. 40



— Bulon sferic cap bară buc. 22
— Bandă ferodou 55X5 m) 43
— Ceas kilometraj buc. 2
— Carcasă diferențial IMS buc. 1
— Carcasă casetă dir. IMS buc. 2
— Cruce sateliți buc. 2
— Carcasă direcție buc. 1
— Corp pompă benzină buc. 2
— Capac delco buc. 60
— Cutie de transmisie buc. 2
— Electromotor de ștergător buc. 10
— Galerie evacuare M. 461 buc. 6
— Garnitură cric buc. 31
— Instalație electrică ARO buc. 2
— Placă presiune ambreaj buc. 1
— Pivot fuzetă TV buc. 7
— Pivoți ans. ARO buc. 4
— Pompă ulei completă buc. 10
— Punte față fără arcuri ARO buc. I
— Rotor distribuitor buc, 80
— Rulment presiune ARO buc. 10
— Radiator IMS buc. 1
— Traversă motor TV buc. 3
— Ventilator 4 paleți buc. 26
— Rulment 32313 buc. 92
— Rulment 51210 buc. 91
— Rulment 51208 buc. 267
— Rulment 807813 buc. 3
— Rulment 32215 buc. 4
— Rulment 533’11 buc. 28

I.T.S.A.I.A. BISTRIȚA-NASAUD 
Autobaza nr. 2 Beclean

— Perii electromotor buc. 20
— Pinion arbore SR 115 buc. 3
— Pinion arbore sec. SR 131 buc. 1
— Pinion arbore vit. IV SR 131 buc. 3
— Pinion arbore vit. I SR 131 buc. 2
— Pinion arbore sec. SR 131 buc. 2
— Pirghie suport direcție SR 131 

buc. 2
— Pirghie comandă direcție SR 131 

buc. 1
— Pinion vit. SR buc. 1
— Pinion mers înapoi buc. 1
— Pinion vit. III SR buc. 2
— Pinion vit. III buc. 4
— Pinion secundar SR buc. 1
— Prezon roată față buc. 4
— Prezon roată spate buc. 2
— Prezon roată buc. 6
— Placă mers înapoi buc. 1
— Placă presiune SR 131 buc. 1
— Pirghie fuzetă buc. 2
— Radiator ulei buc. 1
— Racord cauciuc SR 131 buc. 4
— Rotor demaror SR 116 buc. 1
— Rotor demaror SR 116 buc. 1
— Rotor dinam buc. I
— Rotor distribuitor SR buc. 15
— Sincron SR 131 buc. 1
— Sincron II-III SR buc. 3
— Sincron IV-V SR buc. 4
— Supapă evacuare SR buc. 21
— Supapă admisie SR buc. 24
— Sincron vit. III-IV SR 116 buc. 3
— Segmenți compresor SR 116 buc. 6

— Tambur SR 131 buc. 1
— Tampon elastic motor buc. 8
— Tijă furcă culisantă buc. 6
— Telescop SR 131 buc. 4
— Ventilator SR 116 buc. 14

I Piese TV. IMS, ARO
' ......... ............. ..... ............... .....

. — Ax secundar cutie viteză buc. 2
— Bulon tambur buc. 2
— Fulie pompă apă buc. 1
— Grup conic TV 7 buc. 1
— Pirghie fuzetă IMS buc. 1
— Levier comandă ARO buc. 3
— Pinion ax came buc. 1

RULMENȚI

— Rulment 1305 buc. 3
— Idem 6811 buc. 4
— Idem 32214 buc. 2
— Idem 3(4311 buc. 3
— Idem 32310 buc. 1
— Idem 32308 buc. 4
— Idem 30205 buc. 4
— Idem 32215 buc. 5
— Idem 6306 buc. 1
— Idem 30305 buc. 3
— Idem 6200 buc. 5
— Idem 32309 buc. 2
— Idem 32313 buc. 2
— Idem 807813 buc. 4
— Idem 109906 buc. 19
— Idem 977909 buc. 4
— Idem 6212 buc. 4

Piese familia SR 115, 113, 131
— Arbore secundar SR buc. 1
— Ax pompă apă buc. 2
— Ax pompă apă buc. 2
— Arc saboți SR 131 buc. 1
— Arc interior buc. 12
— Arc exterior buc. 12
— Ax pinion cutie viteză SR buc. 1
— Arbore intermediar SR buc. 1
— Ansamblu ambreaj buc. 1
— Butuc roată SR 113 buc. 1
— Braț oscilant mare SR 114 buc. 100
— Bucșă arbore cotit SR 115 buc. 3
— Colector admisie SR 113 buc. 2
— Cruce cadru SR 131 buc. 2
— Chiuloasă motor SR 113 buc. 1
— Cruce cardan SR 131 buc. 2
— Culbutor SR buc. 12
— Cercel arc SR buc. 6
— Corp pompă benzină buc. 2
— Cruce sateliți SR buc. 2
— Carcasă direcție SR buc. 1
— Planșă arbore cotit buc. 1
— Fulie arbore cotit buc. 1
— Farfurie taler superior buc. 16
— Filtru aer comolet buc. 1
— Flanșă SR 131 buc. 1
— Fuzetă dreapta SR 131 buc. 2
— Flanșă furcă cardan buc. 2
— Galerie admisie buc. 2
— întrerupător stop 12 V buc. 10
— Indictor apă-benzină SR 115 buc. 6 
—- Levier direcție SR 131 buc. 1
— Manșon cauciuc SR buc. 6
— Manșon cauciuc SR 113 buc. 1
— Manșon cauciuc SR buc. 2
— Manșon cauciuc SR 131 buc. 6
— Melc direcție SR 131 buc. 1
— Melc fără sfîrșit buc. 4
— Obturator SR 131 buc. 10

ÎNTREPRINDEREA AGRICOLA DE STAI

DROBETA-TURNU SEVERIN

Calea Timișoarei 216 jud. Mehedinți

Oferă utilaje cu montaj, specifice abatoarelor de industrializare a 
cărnii de porc :

• Răcitor aer RAS 60X45

• Ventilator VAFT 630

• Mese inox 1950/950

• Grup răcire monobloc
5250 Kcal/h TRAF 28

• Dispozitiv mecanic de desfăcut 
picioare porc

• Fierăstrău circular
tăiat oase

• Masă laborator tip A

• Asomotor electric

• Bazin saramură cu
agitator

I
Be. 5 — 16.191 lei buc.

Bc. 2 — 3.780 lei buc.

Bc. 5 — 9.400 lei buc.

Be. 1 — 96.818 lei buc.
.

Bc. 20 — 1.805 lei buc.

Bc. 2 — 4.970 lei buc.

Bc. 1 — 8.775 lei buc.

Be. 1 — 22.650 lei buc.

Bc. 2 — 34.126 lei buc.


