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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri referitoare la activitatea Regiei Autonome ”ZiromÒ Giurgiu
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea salarizãrii
nr. 14/1991, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Limitele minime ºi maxime ale salariului de
bazã reprezintã limitele între care se stabilesc salariile de
bazã corespunzãtoare funcþiei de execuþie, gradului profesional sau treptei profesionale.
Art. 2. Ñ Salariile de bazã ale personalului Regiei
Autonome ”ZiromÒ Giurgiu se stabilesc pe baza grilelor de
salarizare compuse din intervale de valori minime ºi
maxime pentru salariul de bazã corespunzãtor fiecãrei
funcþii de execuþie, fiecãrui grad profesional sau fiecãrei
trepte profesionale.

Art. 3. Ñ Grilele de salarizare corespunzãtoare fiecãrei
funcþii de execuþie, fiecãrui grad profesional sau fiecãrei
trepte profesionale ale personalului Regiei Autonome
”ZiromÒ Giurgiu sunt prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
fiecãrui salariat i se va menþine salariul de bazã avut, cu
excepþia celor care au salariul de bazã sub nivelul minim
al funcþiei de execuþie, gradului profesional sau treptei
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profesionale avute, care vor fi salarizaþi la nivelul minim al
intervalului respectiv.
Art. 5. Ñ În termen de 3 luni de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri se va realiza reorganizarea
Regiei Autonome ”ZiromÒ Giurgiu.

Art. 6. Ñ Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 47/2000
privind salarizarea personalului din Regia Autonomã ”ZiromÒ
Giurgiu, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 30 din 26 ianuarie 2000, se modificã în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 24 mai 2001.
Nr. 492.
ANEXÃ
SALARIUL DE BAZÃ

pentru funcþiile de execuþie din Regia Autonomã ”ZiromÒ Giurgiu
A. Funcþii de execuþie pe grade profesionale
Nr.
crt.

Funcþia

1. Consilier, inginer, economist, chimist, fizician, biolog, analist-programator,
consilier juridic, referent de specialitate; IA
2. Consilier, inginer, economist, chimist, fizician, biolog, analist-programator,
consilier juridic, referent de specialitate; I
3. Inginer, economist, chimist, fizician, biolog, analist-programator, consilier
juridic, referent de specialitate; II
4. Inginer, economist, chimist, fizician, biolog, analist-programator, consilier
juridic, referent de specialitate; III
5. Inginer, economist, chimist, fizician, biolog, analist-programator, consilier
juridic, referent de specialitate; debutant
6. Subinginer, referent de specialitate; IA
7. Subinginer, referent de specialitate; I
8. Subinginer, referent de specialitate; II
9. Subinginer, referent de specialitate; debutant

Nivelul
studiilor

Salariul de bazã
Ñ lei Ñ
minim
maxim

S*)

2.005.000

4.527.000

S*)

1.839.000

4.188.000

S*)

1.651.000

3.735.000

S*)

1.462.000

3.282.000

S*)
SSD**)
SSD**)
SSD**)
SSD**)

1.415.000
1.604.000
1.415.000
1.400.000
1.400.000

ÑÑÐ
3.735.000
3.113.000
2.830.000
ÑÑÐ

**) Absolvenþi cu diplomã de licenþã sau echivalentã ai instituþiilor de învãþãmânt superior de specialitate tehnicã, economicã, universitarã sau
de altã specialitate, cu durata studiilor de 4Ñ6 ani, învãþãmânt de zi, sau de 5Ñ6 ani, învãþãmânt seral ori fãrã frecvenþã.
**) Absolvenþi cu diplomã ai unui institut de învãþãmânt superior de scurtã duratã de specialitate tehnicã, economicã, universitarã, cu durata
studiilor de 2Ñ3 ani, învãþãmânt de zi, sau de 3Ñ4 ani, învãþãmânt seral ori fãrã frecvenþã.

B. Funcþii de execuþie pe trepte profesionale
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funcþia

Maistru, tehnician, contabil; IA
Maistru, tehnician, contabil; I
Maistru, tehnician, contabil; II
Maistru, tehnician, contabil; III
Tehnician, contabil; debutant
Planificator, casier, merceolog, statistician, desenator tehnic, operator
calcul, referent; IA
7. Planificator, casier, merceolog, statistician, desenator tehnic, operator
calcul, referent; I
8. Planificator, casier, merceolog, statistician, desenator tehnic, operator
calcul, referent; II

Nivelul
studiilor

Salariul de bazã
Ñ lei Ñ
minim
maxim

M
M
M
M
M

1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000

2.773.000
2.547.000
2.349.000
2.151.000
ÑÑÐ

M

1.400.000

2.717.000

M

1.400.000

2.519.000

M

1.400.000

2.292.000
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Nr.
crt.

Nivelul
studiilor

Funcþia

9. Planificator, casier, merceolog, statistician, desenator tehnic, operator
calcul, referent; III
10. Planificator, casier, merceolog, statistician, desenator tehnic, operator
calcul, referent; debutant
11. ªef depozit I
12. ªef depozit II
13. Funcþionar, dactilograf, arhivar, magaziner, telefonist; I
14. Funcþionar, dactilograf, arhivar, magaziner, telefonist; II
15. Funcþionar, dactilograf, arhivar, magaziner, telefonist; debutant
16. ªef formaþie pazã, PSI
17. Portar, paznic, pompier, curier; I
18. Portar, paznic, pompier, curier; II
19. Muncitor calificat I
20. Muncitor calificat II
21. Muncitor calificat III
22. Muncitor calificat IV
23. Muncitor calificat V
24. Muncitor calificat VI
25. Muncitor necalificat
26. ªofer I
27. ªofer II
28. Mecanic locomotivã
29. Mecanic ajutor locomotivã
30. Impiegat de miºcare
31. ªef manevrã, ºef echipã întreþinere linii
32. Manevrant vagoane, meseriaº cale, acar
33. Personal operativ cale (revizor-tehnician vagoane, operator circulaþie la
miºcare)

Salariul de bazã
Ñ lei Ñ
minim
maxim

M

1.400.000

2.094.000

M
M
M
M
M; G
M; G
M; G

1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000

ÑÑÐ
2.519.000
2.292.000
2.405.000
2.009.000
ÑÑÐ
2.292.000
1.896.000
1.755.000
2.660.000
2.519.000
2.349.000
2.207.000
2.038.000
1.896.000
1.755.000
2.660.000
2.264.000
2.717.000
2.349.000
2.490.000
1.981.000
1.755.000

1.400.000

2.151.000

NOTÃ:

În funcþiile de referent vor fi încadraþi absolvenþi cu diplomã de bacalaureat ai învãþãmântului mediu liceal sau,
dupã caz, ai învãþãmântului postliceal, tehnic, de maiºtri.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în teren,
în vederea certificãrii culturilor de sãmânþã ºi material sãditor ºi a autorizãrii agenþilor economici
pentru producerea, prelucrarea ºi comercializarea seminþelor ºi materialului sãditor,
precum ºi a tarifelor pentru analizele de laborator ale seminþelor ºi materialului sãditor
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitãþii, comercializarea ºi folosirea seminþelor ºi materialului sãditor, precum ºi înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se stabilesc tarifele pentru efectuarea controlului în teren, în vederea certificãrii culturilor de sãmânþã ºi
material sãditor ºi autorizãrii agenþilor economici pentru

producerea, prelucrarea ºi comercializarea seminþelor ºi
materialului sãditor, reprezentând contravaloarea prestaþiilor
efectuate de personalul de specialitate din cadrul inspectoratelor
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teritoriale pentru calitatea seminþelor ºi materialului sãditor
ºi al Laboratorului Central pentru Controlul Calitãþii
Seminþelor, prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se stabilesc tarifele pentru analizele de laborator ale seminþelor ºi materialului sãditor, efectuate de personalul de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale
pentru calitatea seminþelor ºi materialului sãditor ºi al
Laboratorului Central pentru Controlul Calitãþii Seminþelor,
prevãzute în anexa nr. 2.

Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 4. Ñ Inspecþia de stat pentru calitatea seminþelor ºi
materialului sãditor va difuza prezentul ordin celor interesaþi, iar inspectoratele teritoriale pentru calitatea
seminþelor ºi materialului sãditor ºi Laboratorul Central pentru Controlul Calitãþii Seminþelor vor aplica prevederile prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 11 mai 2001.
Nr. 158.
ANEXA Nr. 1

TARIFE
pentru efectuarea controlului în teren în vederea certificãrii culturilor de sãmânþã ºi material sãditor
ºi a autorizãrii agenþilor economici pentru producerea, prelucrarea ºi comercializarea seminþelor ºi materialului sãditor
CAPITOLUL I
Controlul culturilor de sãmânþã ºi material sãditor în vederea certificãrii
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

Cultura sau grupa de culturi

Cereale pãioase
Porumb ºi floarea-soarelui lot de hibridare
Porumb ºi floarea-soarelui linii consangvinizate
Leguminoase alimentare, cânepã, in
Floarea-soarelui (soi)
Plante furajere
Sfeclã de zahãr ºi furajerã: Ñ an I (butaºi)
Ñ an II
Cartof: Ñ în zonã închisã
Ñ în afara zonei închise
Legume: Ñ cu bob mic
Ñ cu bob mare
Legume lot de hibridare: Ñ tomate
Ñ vinete
Ñ castraveþi
Ñ alte legume hibride
Flori
Plante medicinale ºi aromatice
Material sãditor viticol: Ñ butaºi portaltoi
Ñ coarde altoi
Ñ viþe înrãdãcinate
Material sãditor pomicol, dud ºi dendrologic: Ñ ramuri altoi/ha
Ñ ramuri altoi/pom marcat
Ñ sâmburi ºi seminþe/ha
Ñ sâmburi ºi seminþe/pom marcat
Ñ marcote, butaºi ºi drajoni
Ñ puieþi portaltoi ºi butaºi înrãdãcinaþi
Ñ câmp I de pepinierã
Ñ câmp II, III etc. de pepinierã
Ñ stoloni de cãpºuni
Material sãditor de hamei: Ñ plantaþii de butaºi
Ñ butaºi înrãdãcinaþi

Tariful
(lei/ha)

45.000
135.000
154.800
50.400
51.300
51.300
72.000
57.600
153.300
156.900
159.600
122.700
1.247.400
567.300
373.500
518.700
437.400
45.900
127.200
144.000
486.000
351.900
1.500
245.700
1.500
362.100
438.600
391.500
738.000
270.000
99.000
472.500

NOTÃ:

1. Fracþiunile de suprafaþã, rotunjite la douã cifre dupã virgulã la hectar, se tarifeazã porporþional.
2. Pentru solicitãrile privind controlul în teren, efectuate dupã expirarea termenului stabilit, respectiv 1 noiembrie
pentru culturile de toamnã ºi 1 mai pentru cele de primãvarã, dar nu mai târziu de data de 31 martie a anului urmãtor
pentru culturile de toamnã ºi 31 mai pentru culturile de primãvarã, tarifele se mãresc cu 50%.
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CAPITOLUL II
Controlul în teren în vederea autorizãrii agenþilor economici pentru producerea,
prelucrarea ºi comercializarea seminþelor ºi materialului sãditor
Nr.
crt.

Specificaþie

Tariful
(lei/U.M.)

U.M.

1. Controlul în vederea autorizãrii agenþilor economici pentru:
a) producere
b) prelucrare
c) comercializare
2. Controlul în vederea acordãrii vizei anuale

lei/obiectiv
696.000
696.000
696.000
600.000

lei/autorizaþie

ANEXA Nr. 2

TARIFE
pentru analizele de laborator ale seminþelor ºi materialului sãditor
CAPITOLUL I
Analize curente
Ñ lei Ñ
Nr.
crt.

Grupa de specii

Puritatea

1. Leguminoase furajere anuale (lupin, mazãre furajerã,
mãzãriche)
72.300
2. Leguminoase furajere perene (ghizdei, lucernã, sulfinã,
sparcetã, trifoi)
117.450
3. Graminee furajere anuale (mei, iarba canarilor, dughie,
iarbã de Sudan, sorg)
81.150
4. Graminee furajere perene (iarba câmpului, obsigã,
golomãþ, pãiuº, linariþã, raigras, ierbãluþã, timofticã,
firuþã, ovãscior)
112.500
5. Cereale (grâu, orz, ovãz, orez, secarã, porumb, hriºcã)
75.900
6. Leguminoase alimentare (linte, nãut, fasole de câmp
ºi de grãdinã, mazãre de câmp ºi de grãdinã, soia,
bob)
77.700
7. Plante industriale cu bob mare (sfeclã, dovleac, ricin,
bumbac, floarea-soarelui)
72.300
8. Plante industriale cu bob mic (rapiþã, in, cânepã,
camelinã)
86.850
9. Legume (toate, exclusiv mazãrea ºi fasolea de grãdinã) 86.850*)
10. Plante medicinale ºi aromatice (inclusiv tutun)
117.450*)
11. Flori cu bob mare
72.300*)
12. Flori cu bob mic
86.850*)

Germinaþia

Umiditatea

Masa
1.000
de boabe
sau nr./kg

Starea
fitosanitarã

66.750

24.750

22.500

55.950

75.900

24.750

22.500

48.900

69.000

24.750

22.500

54.300

73.950
70.500

24.750
24.750

22.500
12.150

54.300
59.550

75.900

24.750

12.150

61.350

79.350

24.750

12.150

52.200

70.500
77.700*)
76.950*)
77.700*)
77.700*)

24.750
24.750
24.750
24.750
24.750

22.500
22.500
22.500
22.500
22.500

52.200
52.200*)
52.200*)
52.200*)
52.200*)

NOTÃ:

Seminþele necuprinse în anexã se taxeazã prin asimilare.
*) La un lot de seminþe provenit dintr-o partidã din aceeaºi specie, acelaºi soi ºi aceeaºi categorie biologicã, în cantitate de pânã la 50 kg,
tariful se reduce cu 50% la producãtorul de sãmânþã autorizat, care efectueazã ºi prelucrarea acestora.

CAPITOLUL II
Analize speciale
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specificaþie

Determinarea
Cuscutã
Cold-test
Determinarea
Determinarea
Determinarea

greutãþii hectolitrice
viabilitãþii
autenticitãþii
sticlozitãþii, procentului de coji

U.M.

lei/analizã
lei/analizã
lei/analizã
lei/analizã
lei/analizã
lei/analizã

Tariful
(lei/U.M.)

8.400
109.500
138.000
138.000
138.000
94.500
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Specificaþie

Tariful
(lei/U.M.)

U.M.

7. Determinarea puritãþii la seminþe necondiþionate plus umiditate
8. Verificarea calitãþii materialului vegetativ de înmulþire ºi plantare
9. Testare viroticã la cartof Ñ metoda Eliza:
¥ la 100 de tuberculi
¥ la 200 de tuberculi
Ñ metoda vizualã

lei/analizã
lei/analizã
lei/analizã

135.000
66.000
900.000
1.200.000
600.000

lei/analizã

CAPITOLUL III
Analize speciale la cerere sau în caz de litigiu
Nr.
crt.

Tariful
(lei/analizã)

Specificaþie

1. Calibrare probã
2. Cold-test prin metoda:

216.000
261.000
285.000
285.000
975.000
1.026.000
2.700.000

Ñ Fiala
Ñ american
Ñ nisip

3. Analize în caz de litigiu
4. Expertize
5. Electroforezã
CAPITOLUL IV
Analize speciale la seminþele de sfeclã de zahãr
Nr.
crt.

Tariful
(lei/analizã)

Specificaþie

1. Analize citologice
2. Analize de monogermie
3. Analize impuritãþi genetice

750.000
24.000
282.000

CAPITOLUL V
Prestaþii privind certificarea seminþelor ºi materialului sãditor
Nr.
crt.

Specificaþie

1. Plombare (sigilare)
2. Ridicarea, sigilarea
probelor

U.M.

lei/ambalaj
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

la saci obiºnuiþi
la saci jumbo
în vrac
la ambalaje mici (cutii, sãculeþe, pungi,
plicuri)
material sãditor

Tariful
(lei/U.M.)

3.600*)

lei/sac sondat
lei/sac sondat
lei/lot
lei/ambalaj sondat

900*)
15.000*)
42.000*)
1.500*)

lei/probã

18.000*)

3. Certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea
vignetelor

lei/lot
lei/lot
lei/lot
lei/lot

< 100 kg
100Ñ1.000 kg
1.000Ñ10.000 kg
> 10.000 kg

150.000*)
180.000*)
210.000*)
420.000*)

4. Redactare ºi imprimare
de documente (certificate)

Ñ preimprimate
Ñ nepreimprimate

lei/bucatã
lei/bucatã

13.200*)
15.900*)

5. Redactare ºi imprimare
de etichete (certificate)

Ñ preimprimate
Ñ nepreimprimate

lei/bucatã
lei/bucatã

750*)
900*)

6. Redactare ºi imprimare
de vignete (certificate)

Ñ preimprimate
Ñ nepreimprimate

lei/bucatã
lei/bucatã

300*)
450*)

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 287/31.V.2001
Nr.
crt.

Specificaþie

7. Redactare ºi imprimare
de vignete privind
verificarea germinaþiei

U.M.

Ñ preimprimate

8. Aplicarea vignetelor
(certificate) cu personal
propriu

9. Aplicarea vignetelor de
verificare a germinaþiei
cu personal propriu

Ñ la saci
Ñ la ambalaje mici

Tariful
(lei/U.M.)

lei/bucatã

150*)

lei/ambalaj

200*)

lei/sac
lei/ambalaj

200*)
100*)

*) Tarifele nu includ contravaloarea formularelor ºi a etichetelor.

MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea ºi prelucrarea sãrii
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
având în vedere:
Ñ art. 5 alin. (5) ºi pct. 4 din anexa nr. 2 din Legea privind protecþia muncii nr. 90/1996, republicatã;
Ñ art. 3 lit. b) ºi art. 14 lit. D pct. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale;
Ñ avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale nr. 6 din 26 iulie 2000,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de securitate a
muncii pentru exploatarea ºi prelucrarea sãrii, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în
termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Începând cu aceeaºi datã se abrogã cap. XV Ñ Norme
specifice la exploatarea ºi prelucrarea zãcãmintelor de sare

din Normele de protecþie a muncii pentru industria minierã,
elaborate de Departamentul industriei miniere ºi geologiei Ñ
ediþia 1991.
Art. 3. Ñ Normele specifice de securitate a muncii pentru exploatarea ºi prelucrarea sãrii sunt obligatorii pentru
activitãþile cu acest profil ºi se difuzeazã celor interesaþi
prin inspectoratele teritoriale de muncã ºi prin agenþi autorizaþi de Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale.

Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu

Bucureºti, 17 aprilie 2001.
Nr. 240.
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MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 930/2000
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 251/1999
pentru aprobarea Reglementãrilor privind condiþiile tehnice pe care trebuie
sã le îndeplineascã vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaþie pe drumurile publice
din România Ñ RNTR 2
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) ºi d) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. b) ºi f) ºi alin. (3) lit. e) din Ordonanþa Guvernului
nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 105/2000, ºi ale art. 2 pct. 5 ºi art. 4
alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se abrogã Ordinul ministrului transporturilor
nr. 930/2000 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementãrilor privind condiþiile tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã
vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaþie pe drumurile publice din România Ñ RNTR 2, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din
28 decembrie 2000.
Art. 2. Ñ Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de
30 de zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Bucureºti, 2 martie 2001.
Nr. 247.
MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clãdirilor civile ºi spaþiului urban aferent
la exigenþele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
în temeiul prevederilor art. 11 ºi 12 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã
ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
având în vedere avizul Consiliului tehnico-ºtiinþific nr. 151 din 1 septembrie 2000,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Normativul pentru adaptarea
clãdirilor civile ºi spaþiului urban aferent la exigenþele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, prevãzut în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã tehnicã în construcþii va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ (1) Prezentul ordin intrã în vigoare în termen
de 30 de zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îºi
înceteazã aplicabilitatea Normativul pentru adaptarea clãdirilor civile ºi spaþiului urban aferent la exigenþele persoanelor
cu handicap, nepublicat.

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Bucureºti, 25 aprilie 2001.
Nr. 649.
*) Anexa se pune la dispoziþie celor interesaþi, de Institutul de Proiectare, Cercetare ºi Tehnicã de Calcul în Construcþii Ñ S.A.
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