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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcþionãrii comercianþilor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 8 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitãþi administrative pentru înregistrarea ºi autorizarea funcþionãrii comercianþilor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã procedurile de autorizare a
funcþionãrii comercianþilor, cuprinzând condiþiile pentru
eliberarea avizelor, autorizaþiilor ºi/sau acordurilor

prevãzute la art. 3 alin. (5) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor
formalitãþi administrative pentru înregistrarea ºi autoriza-
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rea funcþionãrii comercianþilor, perioada de valabilitate ºi
modalitatea de reînnoire a acestora, precum ºi cuantu-

mul taxelor aferente, prevãzute în anexele nr. 1Ð5 care
fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,

Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
p. Ministru de interne,
Alexandru Farcaº,
secretar de stat
Ministrul pentru întreprinderile
mici ºi mijlocii ºi cooperaþie,
Silvia Ciornei

Ilie Sârbu
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Bucureºti, 6 iulie 2001.
Nr. 625.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de autorizare a funcþionãrii comercianþilor din punct de vedere al prevenirii ºi stingerii incendiilor
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta procedurã reglementeazã condiþiile
de solicitare ºi de emitere a avizului ºi/sau autorizaþiei pentru
prevenirea ºi stingerea incendiilor, denumite în continuare aviz,
respectiv autorizaþie, perioada de valabilitate ºi modalitatea de
reînnoire a acestora, precum ºi cuantumul tarifelor aferente, în
vederea autorizãrii funcþionãrii comercianþilor în conformitate cu
prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001.
(2) Avizul/autorizaþia reprezintã documentul care
condiþioneazã funcþionarea comercianþilor de respectarea legislaþiei privind prevenirea ºi stingerea incendiilor.
(3) Eliberarea avizului/autorizaþiei în urma evaluãrii sediului
social ºi a activitãþilor desfãºurate în acesta dã dreptul comerciantului sã funcþioneze ºi sã desfãºoare activitãþile pentru
care a fost autorizat.
(4) Neeliberarea avizului/autorizaþiei atrage neeliberarea certificatului de înregistrare.
Art. 2. Ñ În cazul în care la sediul social al comerciantului
nu se desfãºoarã activitãþi supuse procedurii de avizare/autorizare pentru prevenirea ºi stingerea incendiilor, nu este necesarã eliberarea avizului/autorizaþiei în aceastã etapã.
Art. 3. Ñ Avizul/autorizaþia se elibereazã de autoritãþile
competente în a cãror razã teritorialã se aflã sediul social al
comerciantului, respectiv de cãtre brigãzile/grupurile de pompieri militari, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul
camerei de comerþ ºi industrie teritoriale.
Art. 4. Ñ Brigãzile/grupurile de pompieri militari au
urmãtoarele obligaþii:
a) sã delege la Biroul unic unul sau mai mulþi reprezentanþi cu drept de semnãturã, în conformitate cu prevederile
art. 6 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001;
b) sã evalueze sediul social ºi activitãþile desfãºurate în
acesta ºi sã transmitã reprezentantului delegat la Biroul unic
un referat care sã conþinã rezultatul evaluãrii, în termen de
maximum 10 zile de la data pronunþãrii încheierii judecãtorului
delegat.
CAPITOLUL II
Obligaþiile solicitantului
Art. 5. Ñ (1) În vederea obþinerii avizului/autorizaþiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare tip, în
care va menþiona datele de identificare a sediului social ºi
activitãþile care se desfãºoarã la sediu, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

(2) Anexate la cererea de înregistrare, conform opisului de
documente necesare autorizãrii, se vor depune, dupã caz:
a) avizul sau autorizaþia de prevenire ºi stingere a incendiilor, însoþit de documentaþia avizatã spre neschimbare, pentru
cazurile în care aceste documente au fost obþinute anterior
solicitãrii de înregistrare ºi autorizare a funcþionãrii;
b) dovada privind depunerea documentaþiei de prevenire ºi
stingere a incendiilor la brigãzile/grupurile de pompieri militari
teritoriale, pentru cazurile în care aceasta s-a fãcut anterior
solicitãrii de înregistrare ºi autorizare a funcþionãrii;
c) documentaþia tehnicã, reprezentând piese scrise sau
desenate din proiectul de execuþie a construcþiei sau cartea
construcþiei, cuprinzând mãsurile de prevenire ºi stingere a
incendiilor ºi verificarea cerinþei de calitate ”siguranþa la focÒ
pentru cazurile în care sediul social sau activitatea principalã
declaratã se încadreazã în prevederile legale privind avizarea/autorizarea;
d) schiþa spaþiului, cu cote ºi nominalizarea destinaþiilor,
însoþitã de descrierea succintã a amplasãrii, caracteristicilor
constructive ºi de mãsurile de prevenire ºi stingere a incendiilor adoptate, pentru cazurile care nu se încadreazã în prevederile legale în vigoare privind avizarea/autorizarea;
e) dovada îndeplinirii mãsurilor de prevenire ºi stingere a
incendiilor pentru cazurile în care avizul/autorizaþia au fost
restrase anterior solicitãrii de înregistrare ºi autorizare a
funcþionãrii;
f) dovada privind achitarea tarifului aferent autorizãrii.
CAPITOLUL III
Procedura de autorizare a funcþionãrii comercianþilor
1. Atribuþiile reprezentantului brigãzii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic

Art. 6. Ñ Reprezentantul brigãzii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic are urmãtoarele obligaþii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 76/2001:
a) sã verifice dosarul pentru obþinerea avizului, respectiv
autorizaþiei, cuprinzând documentele prevãzute la art. 5
alin. (2), ºi sã îl transmitã de îndatã brigãzii/grupului de pompieri
militari (cu borderou);
b) sã verifice încadrarea corectã a fiecãrei solicitãri în
cuantumul tarifelor aferente avizãrii/autorizãrii;
c) sã comunice brigãzii/grupului de pompieri militari, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul pânã la care trebuie
sã primeascã referatul cu privire la eliberarea avizului/autorizaþiei solicitate sau, dupã caz, respingerea solicitãrii;
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d) sã comunice solicitantului, prin Biroul unic, data vizitei
personalului de specialitate al brigãzii/grupului de pompieri militari la sediile supuse autorizãrii;
e) sã completeze ºi sã semneze anexa la certificatul de
înregistrare, pe baza concluziilor cuprinse în referatul primit
sau, dupã caz, sã asigure informarea în scris a solicitantului
cu privire la neconformitãþile constatate ºi la actele normative
ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite.
2. Evaluarea sediilor ºi/sau a activitãþilor pentru care se solicitã
autorizarea

Art. 7. Ñ (1) Brigãzile/grupurile de pompieri militari, prin
personalul de specialitate, verificã condiþiile de funcþionare, în
conformitate cu prevederile legislaþiei în vigoare privind prevenirea ºi stingerea incendiilor.
(2) Brigãzile/grupurile de pompieri militari întocmesc referatul cuprinzând concluziile evaluãrii, propunând clar una dintre
variantele prevãzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 76/2001; în situaþia în care se constatã cã nu sunt îndeplinite condiþiile pentru autorizarea
funcþionãrii, vor fi precizate neconformitãþile ºi actele normative
ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite, care motiveazã neeliberarea autorizaþiei.
(3) Conducãtorul brigãzii/grupului de pompieri militari sau
persoana împuternicitã de acesta, dupã caz, va semna referatul ºi îl va transmite reprezentantului delegat la Biroul unic.
CAPITOLUL IV
Perioada de valabilitate ºi modalitatea de reînnoire a
avizului/autorizaþiei, precum ºi cuantumul tarifelor aferente
Art. 8. Ñ Avizul/autorizaþia se elibereazã ºi sunt valabile
numai însoþite de documentaþia vizatã spre neschimbare care
a stat la baza evaluãrii.
Art. 9. Ñ Avizul/autorizaþia îºi pãstreazã valabilitatea pe
toatã durata respectãrii condiþiilor care au stat la baza emiterii
lor.
Art. 10. Ñ (1) Avizul/autorizaþia se retrag de cãtre
brigãzile/grupurile de pompieri militari în cazul în care comerciantul nu mai îndeplineºte condiþiile de funcþionare pentru

3

care a fost autorizat, prin completarea rubricii corespunzãtoare
din anexa la certificatul de înregistrare.
(2) Retragerea autorizaþiei se face pe baza unui procesverbal întocmit de brigãzile ºi grupurile de pompieri militari cu
o motivaþie temeinicã privind neconformitãþile ºi actele normative ale cãror prevederi au fost încãlcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe
acesta, Biroului unic.
Art. 11. Ñ (1) Avizul/autorizaþia se reînnoiesc, prin parcurgerea prezentei proceduri, dacã se modificã activitatea,
construcþia sau mãsurile de prevenire ºi stingere a incendiilor,
dacã se schimbã proprietarul sau dacã acest lucru este impus
în mod expres prin lege.
(2) În cazul în care proprietarul se schimbã fãrã a se
modifica condiþiile care au stat la baza emiterii lor, avizul/autorizaþia se reînnoieºte fãrã parcurgerea etapelor prezentei proceduri, urmând a se preschimba numai formularul acestora.
Art. 12. Ñ Pentru eliberarea avizului/autorizaþiei privind
prevenirea ºi stingerea incendiilor se percepe un tarif de
500.000 lei.
Art. 13. Ñ Brigãzile/grupurile de pompieri militari asigurã
arhivarea documentaþiei specifice, prevãzutã la art. 5 alin. (2),
care a stat la baza eliberãrii avizului/autorizaþiei, inclusiv a
revizuirilor, retragerilor ºi reautorizãrilor.
Art. 14. Ñ Camerele de comerþ ºi industrie teritoriale vor
asigura arhivarea referatelor de evaluare ºi a copiilor de pe
documentele referitoare la retragerea sau revizuirea
autorizaþiei, respectiv la reautorizare.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 15. Ñ Prevederile prezentei proceduri se aplicã în
mod corespunzãtor ºi pentru autorizarea funcþionãrii filialelor,
sucursalelor ºi celorlalte sedii secundare Ñ agenþii, reprezentanþe, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decât
sediul social, prin Biroul unic din judeþul unde acestea sunt
amplasate.
ANEXA Nr. 2

PROCEDURA
de avizare/autorizare sanitarã a funcþionãrii comercianþilor
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta procedurã reglementeazã condiþiile
de solicitare ºi de emitere a avizului ºi/sau autorizaþiei sanitare, denumite în continuare aviz, respectiv autorizaþie, perioada de valabilitate ºi modalitatea de reînnoire a acestora,
precum ºi cuantumul tarifelor aferente, în vederea autorizãrii
funcþionãrii comercianþilor în conformitate cu prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001.
(2) Avizul/autorizaþia reprezintã documentul care
condiþioneazã funcþionarea comercianþilor de respectarea legislaþiei sanitare.
(3) Eliberarea avizului/autorizaþiei în urma evaluãrii sediului
social ºi a activitãþilor desfãºurate în acesta dã dreptul comerciantului sã funcþioneze ºi sã desfãºoare activitãþile pentru
care a fost avizat/autorizat.
(4) Neeliberarea avizului/autorizaþiei atrage neeliberarea certificatului de înregistrare.
Art. 2. Ñ (1) Avizarea sanitarã ºi autorizarea sanitarã în
vederea funcþionãrii comercianþilor reprezintã acte de analizã ºi
de investigaþie sanitarã care condiþioneazã din punct de
vedere tehnic ºi juridic amplasarea, construcþia, amenajarea,

punerea în funcþiune ºi desfãºurarea activitãþilor la sediul
social al comercianþilor.
(2) Avizul sanitar ºi autorizaþia sanitarã se emit în baza
Legii nr. 100/1998 privind asistenþa de sãnãtate publicã, cu
respectarea atribuþiilor din competenþa direcþiilor de sãnãtate
publicã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, stabilite
prin ordin al ministrului sãnãtãþii ºi familiei.
(3) Avizul sanitar se emite înainte de amplasarea, construcþia sau amenajarea sediului social, iar autorizaþia sanitarã
se emite înainte de punerea în funcþiune, scopul lor fiind prevenirea apariþiei oricãror situaþii care ar putea pune în pericol
sãnãtatea publicã.
(4) Avizul sanitar ºi autorizaþia sanitarã fiind acte de analizã ºi investigaþie sanitarã vor fi emise numai în situaþia în
care sediul social ºi/sau activitãþile care urmeazã sã fie avizate sau autorizate se încadreazã în dispoziþiile legale în
vigoare.
(5) Avizul/autorizaþia se elibereazã de autoritãþile competente în a cãror razã teritorialã se aflã sediul social al comerciantului, respectiv de direcþiile de sãnãtate publicã teritoriale,
prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei
de comerþ ºi industrie teritoriale.
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Art. 3. Ñ Direcþia de sãnãtate publicã are urmãtoarele
obligaþii:
a) sã delege la Biroul unic unul sau mai mulþi reprezentanþi cu drept de semnãturã, în conformitate cu prevederile
art. 6 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 76/2001;
b) sã evalueze sediul social ºi activitãþile desfãºurate în
acesta ºi sã comunice reprezentantului delegat la Biroul unic
un referat care sã conþinã rezultatul evaluãrii, în termen de
maximum 10 zile de la data pronunþãrii încheierii judecãtorului
delegat.
CAPITOLUL II
Obligaþiile solicitantului
Art. 4. Ñ (1) În vederea obþinerii avizului/autorizaþiei, solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare tip, în
care va menþiona datele de identificare a sediului social ºi
activitãþile care se desfãºoarã la sediu, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.
(2) Anexate la cererea de înregistrare, conform opisului de
documente necesare, se vor depune:
a) avizul sanitar, pentru cazurile în care acest document a
fost obþinut anterior solicitãrii de înregistrare ºi autorizare a
funcþionãrii;
b) memoriul tehnic, reprezentând piesa scrisã ce cuprinde
date generale, descrierea funcþiunilor, a instalaþiilor sanitare ºi
a punctelor critice pentru sãnãtatea publicã ºi a salariaþilor,
descrierea procesului tehnologic de la materia primã pânã la
produsul finit, cu specificarea spaþiilor de lucru ºi a utilajelor;
c) schiþe sau planuri cu detalierea arhitecturalã, de structurã interioarã ºi de dotãri, în care sã figureze dimensiunile
încãperilor, amplasarea acestora în circuitele funcþionale, iluminatul natural ºi artificial, ventilaþia naturalã ºi artificialã, reþelele
de utilitãþi, finisajele, utilajele;
d) dovada privind achitarea tarifului de avizare/autorizare.
(3) Dupã caz, vor mai fi depuse ºi urmãtoarele documente:
a) declaraþia pe propria rãspundere referitoare la respectarea legislaþiei în domeniul igienico-sanitar, conform modelului
prezentat în anexa nr. 2.1;
b) documente din care sã rezulte cã personalul a fost
instruit ºi ºi-a însuºit noþiunile fundamentale de igienã specifice meseriei ºi locului de muncã;
c) documente din care sã rezulte starea de sãnãtate a
personalului (examen medical la angajare sau control medical
periodic), conform reglementãrilor Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei;
d) lista cuprinzând substanþele toxice care implicã periculozitate pentru manipulatorii expuºi profesional sau pentru
populaþie (materii prime, produºi intermediari sau produse
finite), dovada instruirii personalului cu responsabilitãþi în
domeniu.
(4) În cazurile în care reglementãrile legale sau riscul estimat o impun, iar în faza de avizare sanitarã nu s-a efectuat
studiul de impact asupra sãnãtãþii populaþiei, autorizarea sanitarã va fi precedatã de acest studiu.
CAPITOLUL III
Procedura de autorizare a funcþionãrii comercianþilor
1. Atribuþiile reprezentantului direcþiei teritoriale de sãnãtate
publicã delegat la Biroul unic

Art. 6. Ñ Reprezentantul direcþiei teritoriale de sãnãtate
publicã delegat la Biroul unic are urmãtoarele obligaþii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 76/2001:
a) sã înregistreze ºi sã verifice dosarul depus pentru
obþinerea autorizaþiei, cuprinzând documentele prevãzute la

art. 4 alin. (2)Ð(4), ºi sã îl transmitã de îndatã direcþiei teritoriale de sãnãtate publicã;
b) sã verifice încadrarea corectã a fiecãrei solicitãri în
cuantumul tarifelor aferente avizãrii/autorizãrii;
c) sã comunice direcþiei teritoriale de sãnãtate publicã, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul pânã la care trebuie sã primeascã referatul cu privire la emiterea
avizului/autorizaþiei solicitate sau, dupã caz, respingerea autorizãrii;
d) sã comunice solicitantului, prin Biroul unic, data vizitei
personalului de specialitate al direcþiei teritoriale de sãnãtate
publicã la sediile supuse autorizãrii;
e) sã completeze ºi sã semneze anexa la certificatul de
înregistrare, pe baza concluziilor cuprinse în referatul primit,
sau, dupã caz, sã asigure informarea în scris a solicitantului
cu privire la neconformitãþile constatate ºi la actele normative
ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite.
2. Evaluarea sediilor ºi/sau a activitãþilor pentru care se solicitã
autorizarea

Art. 7. Ñ (1) Direcþia teritorialã de sãnãtate publicã, prin
personalul sãu de specialitate, verificã condiþiile sanitare de
funcþionare, în conformitate cu prevederile legislaþiei sanitare
în vigoare.
(2) Direcþia teritorialã de sãnãtate publicã va întocmi referatul cuprinzând concluziile evaluãrii, propunând clar una dintre
variantele prevãzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 76/2001; în situaþia în care se constatã cã nu sunt îndeplinite condiþiile pentru autorizarea
funcþionãrii, vor fi precizate neconformitãþile ºi actele normative
ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite, care motiveazã neeliberarea autorizaþiei.
(3) Directorul direcþiei teritoriale de sãnãtate publicã sau
persoana împuternicitã de acesta, dupã caz, va semna referatul ºi îl va transmite reprezentantului în Biroul unic.
Art. 8. Ñ (1) Pentru sediile ºi/sau activitãþile prevãzute în
anexa nr. 2.2 reprezentantul direcþiei teritoriale de sãnãtate
publicã în Biroul unic va completa referatul tip în care va consemna conformitatea cu datele din declaraþia pe propria
rãspundere.
(2) Pentru activitãþile/sediile care nu sunt menþionate în
anexa nr. 2.2 direcþiile teritoriale de sãnãtate publicã vor analiza documentaþia în conformitate cu prevederile normelor de
igienã, standardelor, normativelor sau ale altor reglementãri
legale ºi vor întocmi referatul de evaluare în termenul legal.
CAPITOLUL IV
Perioada de valabilitate ºi modalitatea de reînnoire
a avizului/autorizaþiei sanitare, precum ºi cuantumul
tarifelor aferente
Art. 9. Ñ (1) Avizul/autorizaþia sunt valabile atâta timp cât
nu s-au modificat condiþiile iniþiale pentru care acestea au fost
emise.
(2) La modificarea condiþiilor iniþiale comerciantul va solicita
Biroului unic revizuirea avizului/autorizaþiei.
Art. 10. Ñ (1) Autorizaþia se retrage de cãtre direcþia teritorialã de sãnãtate publicã, în cazul în care se constatã cã
nu sunt menþinute condiþiile existente la data obþinerii acesteia,
iar comerciantul nu a solicitat revizuirea autorizaþiei, prin completarea rubricii corespunzãtoare din anexa la certificatul de
înregistrare.
(2) Retragerea autorizaþiei se face pe baza unui procesverbal întocmit de direcþia teritorialã de sãnãtate publicã cu o
motivaþie temeinicã privind neconformitãþile ºi actele normative
ale cãror prevederi au fost încãlcate. Un exemplar din procesul-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe
acesta, Biroului unic.
Art. 11. Ñ Reînnoirea autorizaþiei sanitare se face în
urmãtoarele situaþii:
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a) pentru diversificarea, extinderea sau restrângerea activitãþii în cadrul activitãþii principale (cod CAEN) consemnate în
certificatul de înregistrare;
b) modificarea obiectului de activitate sau structurii
funcþionale a sediului social.
Art. 12. Ñ (1) Tarifele aferente avizãrii/autorizãrii sanitare a
funcþionãrii comercianþilor sunt prevãzute în anexa nr. 2.3.
(2) Activitãþile de evaluare care necesitã investigaþii sanitare, analize, evaluãri, instructaje, consultanþã specializatã vor
fi tarifate la nivelul unitãþii ofertante în baza devizelor ºi documentelor financiare încheiate între beneficiar ºi prestatorul abilitat de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei.
Art. 13. Ñ Direcþia teritorialã de sãnãtate publicã asigurã
arhivarea documentaþiei specifice, prevãzutã la art. 4
alin. (2)Ð(4), care a stat la baza eliberãrii avizului/autorizaþiei,
inclusiv a revizuirilor, retragerilor ºi reautorizãrilor.

Art. 14. Ñ Camerele de comerþ ºi industrie teritoriale vor
asigura arhivarea referatelor de evaluare ºi a copiilor de pe
documentele referitoare la retragerea sau revizuirea
autorizaþiei, respectiv la reautorizare.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 15. Ñ Prevederile prezentei proceduri se aplicã în
mod corespunzãtor ºi pentru autorizarea funcþionãrii filialelor,
sucursalelor ºi celorlalte sedii secundare Ñ agenþii, reprezentanþe, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decât
sediul social, prin Biroul unic din judeþul unde acestea sunt
amplasate.
Art. 16. Ñ Anexele nr. 2.1, 2.2 ºi 2.3 fac parte integrantã
din prezenta procedurã.
ANEXA Nr. 2.1

DECLARAÞIE

referitoare la condiþiile igienico-sanitare
(model)
Subsemnatul ........................................................................, în calitate de asociat/acþionar, declar
urmãtoarele pe propria rãspundere, cunoscând cã falsul în declaraþii este pedepsit de legea penalã:
1. Posed Acordul asociaþiei de proprietari nr. ........................... din data de .....................................
ºi al vecinilor din imediata apropiere (conform Legii nr. 114/1996).
2.
Ñ
Ñ
Ñ

În obiectiv sunt asigurate urmãtoarele utilitãþi:
apã potabilã (în sistem centralizat sau puþ propriu);
apã caldã;
canalizare sau alt sistem de evacuare a reziduurilor menajere lichide.

3. Evacuarea deºeurilor menajere solide se face cu unitãþi specializate conform Contractului
nr. .................................. .
4. Obiectivul are urmãtoarea structurã funcþionalã: .............................................................................
........................................................................................................................................................................ .
(se enumerã destinaþia spaþiilor/încãperilor, menþionându-se ºi suprafaþa acestora)

5. Posed urmãtoarele dotãri ºi echipamente specifice:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
6. Obiectivul este deservit de .............. persoane.
7. Deþin documente care atestã însuºirea noþiunilor fundamentale de igienã pentru un numãr de
................ persoane.
8. Obiectivul este asigurat cu anexe sanitare.
9. Mã angajez sã respect normele igienico-sanitare în vigoare.

............................

.................................

(data)

(semnãtura)
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ANEXA Nr. 2.2

Activitãþi pentru care autorizaþia sanitarã va fi eliberatã în baza declaraþiei pe propria rãspundere referitor la condiþiile
igienico-sanitare
COD CPSA
(Clasificarea produselor
ºi serviciilor asociate activitãþilor)

Denumirea grupei
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COD CPSA
(Clasificarea produselor
ºi serviciilor asociate activitãþilor)
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Denumirea grupei
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COD CPSA
(Clasificarea produselor
ºi serviciilor asociate activitãþilor)

Denumirea grupei
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COD CPSA
(Clasificarea produselor
ºi serviciilor asociate activitãþilor)

9

Denumirea grupei
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COD CPSA
(Clasificarea produselor
ºi serviciilor asociate activitãþilor)

Denumirea grupei
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ANEXA Nr. 2.3

Tarifele aferente autorizãrii funcþionãrii comercianþilor
din punct de vedere al protecþiei sanitare
1.
a)
b)
c)
d)

Tarife percepute pentru emiterea avizelor sanitare:
extindere Ñ 200.000 lei;
construcþie Ñ 500.000 lei;
amenajare Ñ 500.000 lei;
amplasare Ñ 200.000 lei.

2. Tarife percepute pentru emiterea autorizaþiilor sanitare:
a) pentru comercianþii autorizaþi în baza declaraþiei pe propria rãspundere referitoare la condiþiile
igienico-sanitare
Ñ 300.000 lei;
b) pentru comercianþi autorizaþi în urma evaluãrii riscului pentru sãnãtatea publicã:
Ñ pânã la 50 de persoane
Ñ 1.000.000 lei
Ñ între 50Ð200 de persoane
Ñ 2.000.000 lei;
Ñ peste 200 de persoane
Ñ 3.000.000 lei.
3. Nu se percep tarife comercianþilor cãrora nu le sunt necesare avizul/autorizaþia sanitarã în
momentul înregistrãrii.

ANEXA Nr. 3
PROCEDURA

de autorizare a funcþionãrii comercianþilor din punct de vedere sanitar veterinar
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta procedurã reglementeazã condiþiile
de solicitare ºi de emitere a autorizaþiei sanitare veterinare,
denumitã în continuare autorizaþie, perioada de valabilitate ºi
modalitatea de reînnoire a acesteia, precum ºi cuantumul taxelor aferente, în vederea autorizãrii funcþionãrii comercianþilor în
conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 76/2001.
(2) Autorizaþia reprezintã documentul care condiþioneazã
funcþionarea comercianþilor de respectarea legislaþiei sanitare
veterinare, în scopul asigurãrii securitãþii alimentelor ºi pentru
apãrarea sãnãtãþii publice.
(3) Eliberarea autorizaþiei în urma evaluãrii sediului social
ºi a activitãþilor desfãºurate în acesta dã dreptul comerciantului
sã funcþioneze ºi sã desfãºoare activitãþile pentru care a fost
autorizat.
(4) Neeliberarea autorizaþiei atrage neeliberarea certificatului
de înregistrare.
Art. 2. Ñ În conformitate cu prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, comercianþii care deþin unitãþi în care se desfãºoarã
activitãþi supuse controlului sanitar veterinar sunt obligaþi sã
solicite autorizarea sanitarã veterinarã de funcþionare pentru
obiectivele proprii la înfiinþarea acestora, precizând fiecare activitate pentru care se solicitã autorizarea.
Art. 3. Ñ (1) În cazul în care la sediul social al comerciantului nu se desfãºoarã activitãþi supuse procedurii de autori-

zare sanitarã veterinarã nu este necesarã eliberarea
autorizaþiei în aceastã etapã.
(2) Eliberarea autorizaþiei se solicitã de cãtre comercianþi
numai la înfiinþarea obiectivelor în care urmeazã sã se
desfãºoare activitãþi supuse controlului sanitar veterinar.
Art. 4. Ñ Autorizaþia se elibereazã de autoritatea sanitarã
veterinarã competentã în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul
social al comerciantului, respectiv direcþiile sanitare veterinare
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, prin reprezentantul delegat
la Biroul unic din cadrul camerei de comerþ ºi industrie teritoriale.
Art. 5. Ñ Direcþia sanitarã veterinarã teritorialã are
urmãtoarele obligaþii:
a) sã delege la Biroul unic unul sau mai mulþi reprezentanþi cu drept de semnãturã în conformitate cu prevederile
art. 6 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001;
b) sã evalueze sediul social, obiectivele ºi activitãþile
desfãºurate în acesta ºi sã transmitã reprezentantului delegat
la Biroul unic un referat care sã conþinã rezultatul evaluãrii, în
termen de maximum 10 zile de la data pronunþãrii încheierii
judecãtorului delegat.
CAPITOLUL II
Obligaþiile solicitantului
Art. 6. Ñ (1) În vederea obþinerii autorizaþiei solicitantul va
depune la Biroul unic cererea de înregistrare tip, în care va
menþiona datele de identificare a sediului social, precum ºi a
obiectivelor ºi activitãþilor care se desfãºoarã la sediu, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.
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(2) Anexate la cererea de înregistrare, conform opisului de
documente necesare autorizãrii, se vor depune:
a) schiþa tehnicã cu fluxul tehnologic;
b) memoriul tehnic;
c) contractul de muncã cu un medic veterinar pentru
unitãþile de producþie ºi procesare;
d) schiþa de amplasare ºi proiectare pentru obiective nouconstruite;
e) dovada achitãrii taxei de autorizare, în cuantumul
prevãzut în anexa nr. 3.1 care face parte integrantã din prezenta procedurã.
CAPITOLUL III
Procedura de autorizare a funcþionãrii comercianþilor
1. Atribuþiile reprezentantului direcþiei sanitare veterinare teritoriale delegat la Biroul unic

Art. 7. Ñ Reprezentantul direcþiei sanitare veterinare teritoriale delegat la Biroul unic are urmãtoarele obligaþii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 76/2001:
a) sã verifice dosarul pentru obþinerea autorizaþiei,
cuprinzând documentele prevãzute la art. 6 alin. (2), ºi sã îl
transmitã de îndatã direcþiei sanitare veterinare teritoriale (cu
borderou);
b) sã verifice încadrarea corectã a fiecãrei solicitãri în
cuantumul taxelor aferente autorizãrii;
c) sã comunice direcþiei sanitare veterinare teritoriale, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul pânã la care trebuie sã primeascã referatul cu privire la acordarea autorizaþiei
solicitate sau, dupã caz, respingerea solicitãrii;
d) sã comunice solicitantului data vizitei personalului de
specialitate al direcþiei sanitare veterinare teritoriale la sediile
supuse autorizãrii;
e) sã completeze ºi sã semneze anexa la certificatul de
înregistrare, pe baza concluziilor cuprinse în referatul primit,
sau, dupã caz, sã asigure informarea în scris a solicitantului
cu privire la neconformitãþile constatate ºi la actele normative
ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite.
2. Evaluarea sediilor ºi/sau a activitãþilor pentru care se solicitã
autorizarea

Art. 8. Ñ (1) Direcþia sanitarã veterinarã teritorialã, prin
personalul sãu de specialitate, verificã condiþiile sanitare veterinare de funcþionare, în conformitate cu prevederile legislaþiei
sanitare veterinare în vigoare.
(2) Direcþia sanitarã veterinarã teritorialã va întocmi referatul cuprinzând concluziile evaluãrii, propunând clar una dintre
variantele prevãzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 76/2001; în situaþia în care se constatã cã nu sunt îndeplinite condiþiile pentru autorizarea
funcþionãrii vor fi precizate neconformitãþile ºi actele normative
ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite, care motiveazã neeliberarea autorizaþiei.
(3) Directorul direcþiei sanitare veterinare teritoriale sau persoana împuternicitã de acesta, dupã caz, va semna referatul
ºi îl va transmite reprezentantului delegat la Biroul unic.

Art. 9. Ñ În cazul în care la depunerea la Biroul unic a
documentaþiei pentru înregistrarea ºi autorizarea funcþionãrii
comercianþii nu dispun decât de sediul social ºi nu deþin
obiective în care se desfãºoarã activitãþi supuse controlului
sanitar veterinar, reprezentantul direcþiei sanitare veterinare
teritoriale delegat la Biroul unic va completa rubrica corespunzãtoare din anexa la certificatul de înregistrare, cu
menþiunea cã în aceastã etapã nu îi este necesarã autorizarea.
CAPITOLUL IV
Perioada de valabilitate a autorizaþiei, precum ºi cuantumul
taxelor aferente
Art. 10. Ñ (1) Autorizaþia sanitarã veterinarã de funcþionare
îºi pãstreazã valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite
condiþiile pentru care comerciantul a fost autorizat.
(2) Pentru orice modificãri ulterioare ale fluxului tehnologic,
pentru modernizãri, extinderi sau pentru schimbarea profilului
de activitate, comercianþii sunt obligaþi sã solicite autorizarea
de funcþionare din punct de vedere sanitar veterinar.
Art. 11. Ñ (1) Autorizaþia se retrage de cãtre direcþia sanitarã veterinarã teritorialã în cazul în care comerciantul nu mai
îndeplineºte condiþiile sanitare veterinare de funcþionare pentru
care a fost autorizat, prin completarea rubricii corespunzãtoare
din anexa la certificatul de înregistrare.
(2) Retragerea autorizaþiei se face pe baza unui procesverbal întocmit de direcþia sanitarã veterinarã teritorialã, cu o
motivaþie temeinicã privind neconformitãþile ºi actele normative
ale cãror prevederi au fost încãlcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe
acesta, Biroului unic.
Art. 12. Ñ Direcþiile sanitare veterinare teritoriale asigurã
arhivarea documentaþiei specifice, prevãzutã la art. 6 alin. (2),
care a stat la baza eliberãrii autorizaþiei ºi a retragerii acesteia.
Art. 13. Ñ Camerele de comerþ ºi industrie teritoriale vor
asigura arhivarea referatelor de evaluare ºi a copiilor de pe
documentele referitoare la retragerea sau revizuirea
autorizaþiei, respectiv la reautorizare.
Art. 14. Ñ (1) Obiectivele ºi activitãþile pentru care se
emite autorizaþia, precum ºi cuantumul taxelor aferente sunt
prevãzute în anexa nr. 3.1.
(2) Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea ºi construirea de noi obiective
supuse controlului sanitar veterinar sunt în valoare de 50%
din taxa prevãzutã pentru autorizarea sanitarã veterinarã de
funcþionare a acestora.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 15. Ñ Prevederile prezentei proceduri se aplicã în
mod corespunzãtor ºi pentru autorizarea funcþionãrii filialelor,
sucursalelor ºi celorlalte sedii secundare Ñ agenþii, reprezentanþe, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decât
sediul social, prin Biroul unic din judeþul unde acestea sunt
amplasate.
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ANEXA Nr. 3.1

Obiectivele ºi activitãþile pentru care se emite autorizaþia sanitarã veterinarã,
precum ºi cuantumul taxelor aferente

Obiectivul

Taxa
(lei/U.M.)
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Obiectivul

Taxa
(lei/U.M.)
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ANEXA Nr. 4

PROCEDURA

de autorizare a funcþionãrii comercianþilor din punct de vedere al protecþiei mediului
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta procedurã reglementeazã condiþiile
de solicitare ºi de emitere a acordului ºi/sau autorizaþiei de
mediu, denumite în continuare acord, respectiv autorizaþie,
perioada de valabilitate ºi modalitatea de reînnoire a acestora,
precum ºi cuantumul taxelor ºi tarifelor aferente, în vederea
autorizãrii funcþionãrii comercianþilor în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001.
(2) Acordul/autorizaþia reprezintã documentul care
condiþioneazã funcþionarea comercianþilor de respectarea legislaþiei privind protecþia mediului înconjurãtor.
(3) Eliberarea acordului/autorizaþiei în urma evaluãrii sediului social ºi a activitãþilor desfãºurate în acesta dã dreptul
comerciantului sã funcþioneze ºi sã desfãºoare activitãþile pentru care a fost autorizat.
(4) Neeliberarea acordului/autorizaþiei atrage neeliberarea
certificatului de înregistrare.
Art. 2. Ñ (1) Obiectivele ºi activitãþile desfãºurate la sediile
sociale ale comercianþilor sunt considerate activitãþi cu impact
redus asupra mediului ºi sunt supuse prezentei proceduri.
(2) Activitãþile de producþie, import-export sau servicii, altele
decât cele aferente sediului social al comerciantului, vor fi
supuse unei proceduri specifice de autorizare în conformitate
cu prevederile cap. II secþiunea 1 din Legea protecþiei mediului nr. 137/1995, republicatã.
Art. 3. Ñ (1) Obþinerea acordului de mediu este obligatorie
pentru proiecte de investiþii noi ºi pentru modificarea celor
existente.
(2) Nu necesitã acord de mediu activitãþile care nu implicã
lucrãri de construcþii-montaj, cu excepþia celor prevãzute la
pct. 8 lit. g) ºi i) din anexa nr. II la Legea protecþiei mediului
nr. 137/1995, republicatã.
(3) Obþinerea autorizaþiei de mediu este obligatorie pentru
desfãºurarea oricãrei activitãþi cu impact asupra mediului.
(4) Pentru activitãþile cu impact redus asupra mediului se
aplicã prezenta procedurã.
Art. 4. Ñ În cazul în care la sediul social al comerciantului
nu se desfãºoarã activitãþi supuse procedurii de autorizare din
punct de vedere al protecþiei mediului nu este necesarã eliberarea acordului/autorizaþiei în aceastã etapã.
Art. 5. Ñ Acordul/autorizaþia se elibereazã de inspectoratul
teritorial de protecþie a mediului în a cãrui razã teritorialã se
aflã sediul social al comerciantului, prin reprezentantul delegat
la Biroul unic din cadrul camerei de comerþ ºi industrie teritoriale.
Art. 6. Ñ Inspectoratele teritoriale de protecþie a mediului
au urmãtoarele obligaþii:
a) sã delege la Biroul unic unul sau mai mulþi reprezentanþi cu drept de semnãturã, în conformitate cu prevederile
art. 6 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001;
b) sã evalueze sediul social ºi activitãþile desfãºurate în
acesta ºi sã transmitã reprezentantului delegat la Biroul unic
un referat care sã conþinã rezultatul evaluãrii, în termen de
maximum 10 zile de la data pronunþãrii încheierii judecãtorului
delegat.
CAPITOLUL II
Obligaþiile solicitantului
Art. 7. Ñ (1) În vederea obþinerii acordului/autorizaþiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare tip, în
care va menþiona datele de identificare a sediului social ºi
activitãþile care se desfãºoarã la sediu, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

(2) Anexate la cererea de înregistrare, conform opisului de
documente necesare în vederea autorizãrii, se vor depune:
a) o fiºã-tip de prezentare a obiectivului/activitãþii, conform
modelului prezentat în anexa nr. 4.1 care face parte integrantã
din prezenta procedurã, care conþine descrierea acestora ºi
principalele informaþii din care sã rezulte date privind impactul
asupra mediului, la care se anexeazã, dupã caz, documente
doveditoare ale sarcinilor privind protecþia mediului care greveazã aporturile în naturã la capitalul social;
b) dovada achitãrii taxei/tarifului aferente autorizãrii.
(3) Orice modificare ulterioarã, prin lucrãri de construcþiimontaj, a obiectivelor ºi activitãþilor declarate iniþial este
supusã procedurii de emitere a acordului de mediu, în conformitate cu prevederile art. 3.
CAPITOLUL III
Procedura de autorizare a funcþionãrii comercianþilor
1. Atribuþiile reprezentantului inspectoratului teritorial de protecþie a mediului delegat la Biroul unic

Art. 8. Ñ Reprezentantul inspectoratului teritorial de protecþie a mediului delegat la Biroul unic are urmãtoarele
obligaþii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 76/2001:
a) sã verifice dosarul pentru obþinerea acordului, respectiv
a autorizaþiei, cuprinzând documentele prevãzute la art. 7
alin. (2), ºi sã îl transmitã de îndatã inspectoratului teritorial
de protecþie a mediului (cu borderou);
b) sã verifice încadrarea corectã a fiecãrei solicitãri în
cuantumul taxelor/tarifelor aferente autorizãrii;
c) sã comunice inspectoratului teritorial de protecþie a
mediului, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul pânã
la care trebuie sã primeascã referatul cu privire la eliberarea
acordului/autorizaþiei solicitate sau, dupã caz, respingerea solicitãrii;
d) sã comunice solicitantului data vizitei personalului de
specialitate al inspectoratului teritorial de protecþie a mediului
la sediile supuse autorizãrii;
e) sã completeze ºi sã semneze anexa la certificatul de
înregistrare, pe baza concluziilor cuprinse în referatul primit,
sau, dupã caz, sã asigure informarea în scris a solicitantului
cu privire la neconformitãþile constatate ºi la actele normative
ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite.
2. Evaluarea sediilor ºi/sau a activitãþilor pentru care se solicitã
autorizarea

Art. 9. Ñ (1) Inspectoratul teritorial de protecþie a mediului,
prin personalul sãu de specialitate, verificã condiþiile de
funcþionare, în conformitate cu prevederile legislaþiei în vigoare
privind protecþia mediului.
(2) Inspectoratul teritorial de protecþie a mediului va întocmi
referatul cuprinzând concluziile evaluãrii, propunând clar una
dintre variantele prevãzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 76/2001; în situaþia în care se constatã cã nu sunt îndeplinite condiþiile pentru autorizarea
funcþionãrii vor fi precizate neconformitãþile ºi actele normative
ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite, care motiveazã neeliberarea acordului/autorizaþiei.
(3) Conducãtorul inspectoratului teritorial de protecþie a
mediului va semna referatul ºi îl va transmite reprezentantului
delegat la Biroul unic.
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CAPITOLUL IV
Perioada de valabilitate ºi modalitatea de reînnoire
a acordului/autorizaþiei, precum ºi cuantumul
taxelor/tarifelor aferente
Art. 10. Ñ Durata de valabilitate a acordului/autorizaþiei de
mediu este de un an, dacã în aceastã perioadã nu intervin
schimbãri care sã afecteze condiþiile stabilite prin actele de
reglementare.
Art. 11. Ñ (1) Acordul/autorizaþia se retrage de cãtre inspectoratul teritorial de protecþie a mediului în cazul în care comerciantul nu mai îndeplineºte condiþiile de funcþionare pentru
care a fost autorizat, prin completarea rubricii corespunzãtoare
din anexa la certificatul de înregistrare.
(2) Retragerea autorizaþiei se face pe baza unui procesverbal întocmit de inspectoratul teritorial de protecþie a mediului cu o motivaþie temeinicã privind neconformitãþile ºi actele
normative ale cãror prevederi au fost încãlcate. Un exemplar
al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de
pe acesta, Biroului unic.
Art. 12. Ñ Inspectoratul teritorial de protecþie a mediului
asigurã arhivarea documentaþiei specifice, prevãzutã la art. 7
alin. (2), care a stat la baza eliberãrii acordului/autorizaþiei,
inclusiv a revizuirilor, retragerilor ºi reautorizãrilor.

Art. 13. Ñ Camerele de comerþ ºi industrie teritoriale vor
asigura arhivarea referatelor de evaluare ºi a copiilor de pe
documentele referitoare la retragerea sau revizuirea acordului/autorizaþiei, respectiv la reautorizare.
Art. 14. Ñ (1) Cuantumul taxelor pentru emiterea acordurilor de mediu este de 50.000 lei, iar cuantumul taxelor pentru
emiterea autorizaþiilor de mediu este de 100.000 lei pentru
activitãþile cu impact redus asupra mediului ºi vor constitui
surse de venit ale Fondului pentru mediu.
(2) Cuantumul tarifelor pentru emiterea acordurilor de
mediu este de 100.000 lei, iar cuantumul tarifelor pentru emiterea autorizaþiilor de mediu este de 200.000 lei pentru activitãþile cu impact redus asupra mediului.
CAPITALUL V
Dispoziþii finale
Art. 15. Ñ Prevederile prezentei proceduri se aplicã în
mod corespunzãtor ºi pentru autorizarea funcþionãrii filialelor,
sucursalelor ºi celorlalte sedii secundare Ñ agenþii, reprezentanþe, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decât
sediul social, precum ºi în cazul reînnoirii acordului/autorizaþiei,
la expirarea valabilitãþii acestuia/acesteia, prin Biroul unic din
judeþul unde acestea sunt amplasate, cu excepþia activitãþilor
prevãzute la art. 2 alin. (2).
ANEXA Nr. 4.1

Fiºa de prezentare a obiectivului/activitãþii comerciantului
1. Datele de identificare

Numele .......................................................................................................
Adresa .........................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Numãrul de telefon ................................ Fax ..........................................

2. Caracteristicile construcþiei
2.1. Mãrimea sediului social
în folosinþã
2.2. Modul de utilizare a
construcþiei
3. Acte doveditoare ale dreptului
de folosinþã/proprietate a
spaþiului pentru sediul social
4. Asigurarea utilitãþilor*)
4.1. Alimentare cu apã
4.2. Evacuarea apelor uzate
4.3. Încãlzire
4.4. Evacuarea deºeurilor
5. Numãrul de personal
6. Activitãþi declarate la înregistrare:
7. Aporturi în naturã la capitalul
social, care servesc la desfãºurarea unor activitãþi declarate
la înregistrare
8. Declaraþie (semnatã de reprezentantul legal al solicitantului/
comerciantului)

Suprafaþa totalã (mp)
Utilizare exclusivã pentru sediul
social:

Suprafaþa utilizatã pentru sediul
social (mp)
Utilizare mixtã/în diviziune cu alte tipuri
de activitãþi ºi/sau beneficiari (se vor
specifica celelalte activitãþi)

Felul documentului:
Nr. ................
Eliberat de .........................
Data eliberãrii ..................... Valabil pânã la ................
Sistem centralizat sau din sursa
altui beneficiar:
Sistem de canalizare orãºeneascã
sau a altei unitãþi:
Sistem cu centralã de zonã:
Sistem de colectare centralizat:
Cu normã de lucru întreagã:
Tipul:

Sursã proprie: (se va anexa
descrierea)
Sistem propriu: (se va anexa
descrierea)
Sistem propriu: (se va anexa descrierea
ºi tipul combustibilului utilizat)
Sistem propriu: (se va anexa descrierea)
Cu normã de lucru parþialã:
Sarcini de mediu de care sunt
grevate:

Subsemnatul ............................., în calitate de acþionar/asociat, declar pe propria
rãspundere cã informaþiile consemnate în aceastã fiºã de prezentare sunt conforme cu realitatea, cunoscând cã falsul în declaraþii este pedepsit de legea penalã.
.................
(semnãtura)

9. Reprezentantul legal al
solicitantului/comerciantului

Numele ºi prenumele

Poziþia

Data

*) Se vor anexa documentele doveditoare ale serviciilor specificate la pct. 4.1Ð4.4.
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ANEXA Nr. 5

PROCEDURA

de autorizare a funcþionãrii comercianþilor din punct de vedere al protecþiei muncii
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta procedurã reglementeazã condiþiile
de solicitare ºi de emitere a autorizaþiei de funcþionare din
punct de vedere al protecþiei muncii, denumitã în continuare
autorizaþie, perioada de valabilitate ºi modalitatea de reînnoire
a acesteia, precum ºi cuantumul tarifelor aferente, în vedere
autorizãrii funcþionãrii comercianþilor în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001.
(2) Autorizaþia reprezintã documentul care condiþioneazã
funcþionarea comercianþilor de respectarea legislaþiei de protecþie a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncã ºi
bolilor profesionale.
(3) Eliberarea autorizaþiei în urma evaluãrii sediului social
ºi a activitãþilor desfãºurate în acesta dã dreptul comerciantului
sã funcþioneze ºi sã desfãºoare activitãþile pentru care a fost
autorizat.
(4) Neeliberarea autorizaþiei atrage neeliberarea certificatului
de înregistrare.
Art. 2. Ñ Autorizaþia se elibereazã de autoritãþile competente în a cãror razã teritorialã se aflã sediul social al comerciantului, respectiv inspectoratele teritoriale de muncã, prin
reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de
comerþ ºi industrie teritoriale.
Art. 3. Ñ Inspectoratul teritorial de muncã are urmãtoarele
obligaþii:
a) sã delege la Biroul unic unul sau mai mulþi reprezentanþi cu drept de semnãturã, în conformitate cu prevederile
art. 6 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001;
b) sã evalueze sediul social ºi activitãþile desfãºurate în
acesta ºi sã transmitã reprezentantului delegat la Biroul unic
un referat care sã conþinã rezultatul evaluãrii, în termen de
maximum 10 zile de la data pronunþãrii încheierii judecãtorului
delegat.
CAPITOLUL II
Obligaþiile solicitantului
Art. 4. Ñ (1) În vederea obþinerii autorizaþiei solicitantul va
depune la Biroul unic cererea de înregistrare tip, în care va
menþiona datele de identificare a sediului social ºi activitãþile
care se desfãºoarã la sediu, codificate în conformitate cu
nomenclatorul CAEN.
(2) Anexate la cererea de înregistrare, conform opisului de
documente necesare în vederea autorizãrii, se vor depune:
a) declaraþia pe propria rãspundere privind respectarea
legislaþiei de protecþie a muncii, conform modelului prezentat
în anexa nr. 5.1;
b) lista cuprinzând echipamentele tehnice din dotare;
c) copii de pe certificatele de conformitate ale echipamentelor tehnice folosite în zone cu pericol de explozie (dupã
caz);
d) dovada achitãrii tarifului aferent autorizãrii.
Art. 5. Ñ Pentru activitãþile care pot genera pericole deosebite ºi care intrã sub incidenþa prevederilor Decretului
nr. 466/1979 privind regimul produselor ºi substanþelor toxice,
ale Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive,

precum ºi ale Legii nr. 85/1995 pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea ºi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor,
dãunãtorilor ºi buruienilor în agriculturã ºi silviculturã, este
necesarã obþinerea prealabilã a unor avize ºi/sau autorizãri
distincte, conform prevederilor reglementãrilor legale susmenþionate, care se vor depune o datã cu documentele
prevãzute la art. 4 alin. (2).
CAPITOLUL III
Procedura de autorizare a funcþionãrii comercianþilor
1. Atribuþiile reprezentantului inspectoratului teritorial de muncã
delegat la Biroul unic

Art. 6. Ñ Reprezentantul inspectoratului teritorial de muncã
delegat la Biroul unic are urmãtoarele obligaþii, cu respectarea
termenelor stabilite prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 76/2001:
a) sã verifice dosarul pentru obþinerea autorizaþiei,
cuprinzând documentele prevãzute la art. 4 alin. (2), ºi sã îl
transmitã de îndatã inspectoratului teritorial de muncã (cu borderou);
b) sã verifice încadrarea corectã a fiecãrei solicitãri în
cuantumul tarifelor aferente autorizãrii;
c) sã comunice inspectoratului teritorial de muncã, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul pânã la care trebuie
sã primeascã referatul cu privire la acordarea autorizaþiei solicitate sau, dupã caz, respingerea solicitãrii;
d) sã comunice solicitantului data vizitei personalului de
specialitate al inspectoratului teritorial de muncã la sediile
supuse autorizãrii;
e) sã completeze ºi sã semneze anexa la certificatul de
înregistrare, pe baza concluziilor cuprinse în referatul primit,
sau, dupã caz, sã asigure informarea în scris a solicitantului
cu privire la neconformitãþile constatate ºi la actele normative
ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite.
2. Evaluarea sediilor ºi/sau a activitãþilor pentru care se solicitã
autorizarea

Art. 7. Ñ (1) Inspectoratul teritorial de muncã va proceda
astfel:
a) va evalua conþinutul documentelor din dosarul solicitantului din punct de vedere al legislaþiei de protecþie a muncii;
b) va analiza la sediul solicitantului, la data comunicatã,
conformitatea documentelor cu situaþia din teren;
c) va efectua la sediul solicitantului evaluarea aplicãrii
mãsurilor minime necesare pentru prevenirea accidentelor de
muncã ºi a bolilor profesionale.
(2) Inspectoratul teritorial de muncã va redacta referatul
cuprinzând concluziile evaluãrii, propunând clar una dintre variantele prevãzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 76/2001; în situaþia în care se constatã cã nu
sunt îndeplinite condiþiile pentru autorizarea funcþionãrii vor fi
precizate neconformitãþile ºi actele normative ale cãror prevederi nu sunt îndeplinite, care motiveazã neeliberarea
autorizaþiei.
(3) Inspectorul-ºef al inspectoratului teritorial de muncã va
semna referatul ºi îl va transmite reprezentantului în Biroul
unic.
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CAPITOLUL IV
Perioada de valabilitate ºi modalitatea de revizuire
a autorizaþiei, precum ºi cuantumul tarifelor aferente
Art. 8. Ñ (1) Autorizaþia este valabilã atâta timp cât nu s-au
modificat condiþiile iniþiale pentru care aceasta a fost eliberatã.
(2) La modificarea condiþiilor iniþiale comerciantul va solicita
Biroului unic revizuirea autorizaþiei.
(3) Conform art. 9 alin. (2) din Legea protecþiei muncii
nr. 90/1996, republicatã, comercianþii au obligaþia sã confirme
anual la inspectoratele teritoriale de muncã faptul cã se
menþin condiþiile iniþiale pentru care s-a eliberat autorizaþia.
Art. 9. Ñ Tarifele pentru serviciile prestate pentru autorizarea din punct de vedere al protecþiei muncii sunt prevãzute în
anexa nr. 5.2.
Art. 10. Ñ (1) Autorizaþia se retrage de cãtre inspectoratul
teritorial de muncã în cazul în care se constatã cã nu sunt
menþinute condiþiile existente la data obþinerii acesteia, iar
comerciantul nu a solicitat revizuirea autorizaþiei, prin completarea rubricii corespunzãtoare din anexa la certificatul de înregistrare.
(2) Retragerea autorizaþiei se face pe baza unui procesverbal întocmit de inspectoratul teritorial de muncã cu o

motivaþie temeinicã privind neconformitãþile ºi actele normative
ale cãror prevederi au fost încãlcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe
acesta, Biroului unic ºi Inspecþiei Muncii.
Art. 11. Ñ Inspectoratul teritorial de muncã asigurã arhivarea documentaþiei specifice, prevãzutã la art. 4 alin. (2), care
a stat la baza eliberãrii autorizaþiei, inclusiv a revizuirilor, retragerilor ºi reautorizãrilor.
Art. 12. Ñ Camerele de comerþ ºi industrie teritoriale vor
asigura arhivarea referatelor de evaluare ºi a copiilor de pe
documentele referitoare la retragerea sau la revizuirea autorizaþiei, respectiv la reautorizare.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 13. Ñ Prevederile prezentei proceduri se aplicã în
mod corespunzãtor ºi pentru autorizarea funcþionãrii filialelor,
sucursalelor ºi celorlalte sedii secundare Ñ agenþii, reprezentanþe, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decât
sediul social, prin Biroul unic din judeþul unde acestea sunt
amplasate.
Art. 14. Ñ Anexele nr. 5.1 ºi 5.2 fac parte integrantã din
prezenta procedurã.

ANEXA Nr. 5.1
DECLARAÞIE

pe propria rãspundere privind respectarea legislaþiei de protecþia muncii
Subsemnatul .........................., în calitate de asociat/acþionar, declar pe propria rãspundere cã activitãþile enumerate mai
jos ºi pentru care se solicitã autorizaþie de funcþionare din punct de vedere al protecþiei muncii se vor desfãºura în conformitate
cu prevederile Legii protecþiei muncii nr. 90/1996, republicatã, normelor generale de protecþie a muncii, normelor specifice de
securitate a muncii, standardelor de securitate ºi ale altor reglementãri în vigoare specifice activitãþii desfãºurate.
Numãrul de personal care desfãºoarã activitãþi în sediul social este de ..................................... .

Activitãþi efectuate la sediul social:
Codul CAEN
Activitate principalã
...................................................

Denumirea CAEN
........................................................................

Alte activitãþi
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Ne angajãm ca, în situaþia în care urmeazã sã efectuãm ºi alte activitãþi, sã solicitãm revizuirea autorizaþiei emise, iar
în situaþia în care vom înfiinþa subunitãþi (filiale, sucursale sau puncte de lucru) sã solicitãm autorizaþia acestora prin Biroul
unic din judeþul în care este amplasatã subunitatea.
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(semnãtura)
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ANEXA Nr. 5.2

Tarife pentru serviciile prestate pentru autorizarea din punct de vedere al protecþiei muncii
Nr.
crt.

Activitatea

Tariful
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea, funcþionarea ºi atribuþiile Institutului Naþional de Cercetare pentru Sport
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 53 din Legea educaþiei fizice ºi sportului
nr. 69/2000,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Institutul Naþional de Cercetare pentru Sport
este instituþie publicã, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Tineretului ºi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureºti, bd Basarabia nr. 37Ð39, sectorul 2,
înfiinþatã prin reorganizarea Centrului de Cercetãri pentru
Probleme de Sport (C.C.P.S.) care se desfiinþeazã.
Art. 2. Ñ Institutul Naþional de Cercetare pentru Sport
are ca obiect principal de activitate desfãºurarea ºi promovarea activitãþilor de sprijinire a sportului de performanþã ºi
a educaþiei fizice prin mijloace specifice de cercetare-dezvoltare ºi inovare, efectuarea de expertize ºi acordarea de
consultanþã ºi asistenþã tehnicã în domeniul sportului ºi
educaþiei fizice, elaborarea de propuneri privind strategia de
dezvoltare a domeniului, realizarea obiectivelor prevãzute în
programele proprii ale Ministerului Tineretului ºi Sportului,
precum ºi participarea la realizarea obiectivelor ºtiinþifice ºi
tehnologice ale Planului naþional pentru cercetare-dezvoltare
ºi inovare ºi ale programelor componente.
Art. 3. Ñ (1) Activitatea Institutului Naþional de
Cercetare pentru Sport este condusã de directorul general,
iar în lipsa acestuia, de directorul general adjunct.
(2) Directorul general al Institutului Naþional de
Cercetare pentru Sport ºi directorul general adjunct sunt
numiþi prin ordin al ministrului tineretului ºi sportului, în
condiþiile legii.
Art. 4. Ñ (1) Structura organizatoricã a Institutului
Naþional de Cercetare pentru Sport este prevãzutã în
anexa nr. 1.
(2) Institutul Naþional de Cercetare pentru Sport poate
propune Ministerului Tineretului ºi Sportului înfiinþarea în
cadrul structurii sale de laboratoare ºi alte subunitãþi fãrã
personalitate juridicã, precum ºi modificarea numãrului de
posturi.
Art. 5. Ñ (1) Personalul existent în cadrul Centrului de
Cercetãri pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.) se transferã,
conform prevederilor legale, la Institutul Naþional de
Cercetare pentru Sport.

(2) Numãrul maxim de posturi din Institutul Naþional de
Cercetare pentru Sport este de 73.
(3) Salarizarea personalului se face în condiþiile legii.
Art. 6. Ñ Patrimoniul Institutului Naþional de Cercetare
pentru Sport, stabilit pe baza bilanþului contabil încheiat la
data de 31 decembrie 2000, este de 1.820.285 mii lei, din
care: imobilizãri corporale ºi necorporale 1.217.403 mii lei
ºi active circulante 602.882 mii lei, ºi se transferã de la
Centru de Cercetãri pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.)
pe bazã de protocol de predare-preluare, conform legii, în
termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 7. Ñ Activitatea Institutului Naþional de Cercetare
pentru Sport este finanþatã din venituri extrabugetare ºi din
alocaþii acordate de la bugetul de stat pentru realizarea
unor programe proprii ale Ministerului Tineretului ºi
Sportului.
Art. 8. Ñ Institutul Naþional de Cercetare pentru Sport
îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile
legale în vigoare ºi cu regulamentul de organizare ºi
funcþionare prevãzut în anexa nr. 2.
Art. 9. Ñ Statele de funcþii ºi statele de personal ale
Institutului Naþional de Cercetare pentru Sport se aprobã
prin ordin al ministrului tineretului ºi sportului în termen de
30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 10. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 11. Ñ Poziþia X de la litera A ”Unitãþile care
funcþioneazã în subordinea Ministerului Tineretului ºi
SportuluiÒ din cuprinsul anexei nr. 2 la
Hotãrârea
Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Tineretului ºi Sportului, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001,
se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”X. Institutul Naþional de
Venituri extrabugetare ºi
Cercetare pentru Sport
alocaþii de la bugetul de statÒ

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul tineretului ºi sportului,
Georgiu Gingãraº
p. Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Vasile Molan,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucureºti, 6 iulie 2001.
Nr. 628.
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ANEXA Nr. 1
Numãrul maxim de posturi = 73
STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

a Institutului Naþional de Cercetare pentru Sport

Director general

Consiliul ºtiinþific
Director
general adjunct

Compartiment
de audit intern

Sector de
documentare
ºi prelucrarea
informaþiei
sportive

Laborator
de control
doping

Laborator
de tehnologia
performanþei
sportive
ºi biologia
efortului

Contabil-ºef

Serviciul
administrativ

Serviciul
financiar-contabil

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare ºi funcþionare a Institutului Naþional de Cercetare pentru Sport
CAPITOLUL I
Scopul ºi obiectul de activitate
Art. 1. Ñ (1) Institutul Naþional de Cercetare pentru
Sport, denumit în continuare institut, este persoanã juridicã
organizatã ca instituþie publicã aflatã în subordinea
Ministerului Tineretului ºi Sportului.
(2) Institutul îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu
prevederile legale în vigoare ºi cu prezentul regulament.
Art. 2. Ñ Institutul este înfiinþat în scopul desfãºurãrii
activitãþilor de cercetare ºtiinþificã, dezvoltare tehnologicã,

asistenþã tehnicã, consultanþã ºi expertizã în domeniul
educaþiei fizice ºi sportului, realizãrii obiectivelor ºtiinþifice ºi
tehnologice ale Planului naþional pentru cercetare-dezvoltare
ºi inovare, precum ºi al participãrii, prin propuneri, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului.
Art. 3. Ñ Obiectul de activitate al institutului constã în:
A. Activitãþi de cercetare-dezvoltare:
a) participarea la realizarea strategiei generale a organizãrii ºi dezvoltãrii sportului de performanþã ºi la extinderea, pe mãsura creãrii condiþiilor, a activitãþii sportive de
performanþã;

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 383/13.VII.2001
b) cercetãri fundamentale pentru dezvoltarea activitãþii de
educaþie fizicã ºi sport, a metodelor ºi metodologiei de studiere ºi creºtere a performanþei sportive în România;
c) cercetãri aplicative pentru dezvoltarea ºi creºterea eficienþei sociale a educaþiei fizice ºi sportului;
d) cercetãri ºi studii referitoare la biologia ºi biochimia
substanþelor farmacologice incluse în lista doping a
Comitetului Internaþional Olimpic ºi a federaþiilor sportive
internaþionale;
e) control doping, expertizare ºi consultanþã în scopul
prevenirii ºi eliminãrii utilizãrii de substanþe interzise în activitatea sportivã;
f) studii asupra impactului social al programelor de stimulare în domeniu;
g) valorificarea optimã a resurselor umane, materiale ºi
financiare în domeniu;
h) studiul dinamicii performanþei sportive româneºti ºi
internaþionale;
i) creºterea gradului de diseminare a cunoºtinþelor în
domeniu;
j) preluarea directã sau prin licitaþie a unor proiecte de
cercetare de interes naþional sau internaþional;
k) propune direcþiile de dezvoltare a sportului pentru toþi,
în vederea creºterii standardului de pregãtire fizicã ºi ameliorãrii stãrii de sãnãtate a populaþiei;
l) analizeazã evoluþia fenomenelor specifice în raport cu
tendinþele existente pe plan internaþional ºi propune autoritãþilor competente mãsurile de rigoare;
m) sprijinirea din punct de vedere metodic a participãrii
sportivilor care reprezintã România la competiþiile
internaþionale oficiale;
n) cercetarea reactivitãþii biologice, biochimice, biomotrice, fiziologice ºi psihologice a sportivilor la solicitãrile
de antrenament ºi în competiþii;
o) studierea evoluþiei potenþialului biomotric al populaþiei
tinere la scarã naþionalã ºi monitorizarea acestuia în ceea
ce priveºte activitatea de educaþie fizicã ºi sport;
p) determinarea ºi testarea eficacitãþii unor substanþe
sau mãsuri terapeutice în vederea ridicãrii nivelului performanþei sportive sau reabilitãrii în domeniu;
q) cercetarea ºi elaborarea de principii, materiale, echipamente, instalaþii, instrumente ºi aparaturã specifice, în
vederea stabilirii ºi ameliorãrii metodologiei antrenamentului
pentru sportul de performanþã;
r) participarea la elaborarea de planuri de management,
strategii, standarde, studii de diagnozã ºi prognozã privind
educaþia fizicã ºi sportul;
s) dezvoltarea de tehnologie ºi aparaturã de investigare
a efortului, de pregãtire pentru sport, educaþie fizicã ºi pentru recuperare neuromotorie;
º) dezvoltarea de software specific pentru înregistrarea,
analiza, dirijarea ºi planificarea antrenamentului ºi
competiþiilor;
t) informare ºi documentare pentru specialiºtii din sport;
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þ) înregistrarea ºi prelucrarea informaþiilor audiovizuale
specifice competiþiilor sportive ºi antrenamentelor;
u) transferul de metodologie, privind creºterea performanþei motrice, din alte domenii;
v) efectuarea de studii ºi cercetãri privind accelerarea
proceselor de refacere a organismului dupã antrenament ºi
competiþii.
B. Activitãþi conexe:
a) organizarea de reuniuni ºtiinþifice ºi cu caracter tehnico-metodologic în domeniile de interes ale institutului;
b) asistenþã tehnicã ºi consultanþã la constituirea ºi
implementarea sistemelor de asigurare a calitãþii în domeniu;
c) furnizarea de servicii ºtiinþifice ºi tehnologice;
d) proiectare tehnologicã ºi proiectare de produse speciale care prezintã interes pentru profilul institutului;
e) testare de produse, tehnologii, echipamente ºi
instalaþii în vederea omologãrii;
f) efectuarea de expertize ºi analize chimice, biologice
ºi de altã naturã;
g) dezvoltarea de programe informatice în domeniu ºi
acordarea de asistenþã tehnicã la informatizarea unor activitãþi specifice;
h) certificarea produselor ºi serviciilor în domeniul sãu
de activitate;
i) asigurarea de specialiºti necesari pentru realizarea ºi
susþinerea unor programe de instruire, îndrumare tehnicã ºi
metodologicã privind educaþia fizicã ºi sportul;
j) aplicarea procedurilor necesare în vederea acreditãrii
laboratoarelor ºi aplicarea practicã a sistemului de calitate
a datelor;
k) eficientizarea acþiunilor de autorizare ºi control referitoare la calitatea programelor de educaþie fizicã ºi sport;
l) elaborarea ºi propunerea spre aprobare autoritãþilor
competente de norme ºi metodologii prin care se urmãreºte
îmbunãtãþirea programelor de educaþie fizicã ºi mãrirea eficienþei sociale a sportului pentru toþi;
m) crearea, întreþinerea, perfecþionarea ºi exploatarea
bazelor de date utile în cercetarea ºi asistenþa ºtiinþificã
pentru educaþie fizicã ºi sport;
n) participarea la procesul de armonizare a legislaþiei
naþionale în domeniu cu cea a Uniunii Europene;
o) aplicarea dispoziþiilor convenþiilor internaþionale în
materie ºi derularea de programe internaþionale;
p) înaintarea de propuneri referitoare la elaborarea ºi
actualizarea strategiei naþionale privind educaþia fizicã ºi
sportul ºi controlul aplicãrii ei;
q) elaborarea de specificaþii ºi de criterii tehnice în
vederea achiziþionãrii de echipamente ºi instalaþii specifice;
r) realizarea de sisteme informatizate.
C. Activitãþi de formare ºi de specializare profesionalã
în domeniul propriu de activitate:
a) contribuie, cu acordul autoritãþilor competente ºi în
conformitate cu reglementãrile legale aplicabile, la
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efectuarea de stagii de pregãtire practicã sau de
perfecþionare ºtiinþificã teoreticã, în cadrul institutului, la
nivel mediu, universitar ºi postuniversitar;
b) formarea ºi specializarea personalului de cercetare
din cadrul institutului;
c) organizeazã cursuri de informare ºtiinþificã în domeniu
ºi realizeazã, în condiþiile legii, schimburi de specialiºti, pe
duratã determinatã, cu unitãþi de cercetare din þarã ºi din
strãinãtate;
d) colaboreazã cu organizaþii neguvernamentale, cu
ºcoli, licee, universitãþi etc., în cadrul programelor de
educaþie fizicã ºi sport.
D. Activitãþi de editare ºi tipãrire a lucrãrilor de specialitate:
a) editeazã ºi tipãreºte buletinul informativ al institutului,
în care se publicã informaþii ºtiinþifice ºi tehnice din domeniu;
b) editeazã ºi tipãreºte studii, rapoarte, sinteze, colecþii
de standarde, cataloage de produse, alte publicaþii în
domeniu;
c) elaborarea ºi tipãrirea de materiale publicitare pentru
institut sau pentru promovarea activitãþilor de educaþie fizicã
ºi sport;
d) elaborarea de lucrãri de documentare pentru specialiºtii din domeniu.
E. Activitãþi de transfer ºi de valorificare a rezultatelor
cercetãrilor:
a) acordarea de asistenþã tehnicã, consultanþã, precum
ºi monitorizare în activitãþi privind educaþia fizicã ºi sportul;
b) valorificarea rezultatelor cercetãrilor din domeniul
educaþiei fizice ºi sportului prin brevetarea soluþiilor originale, publicarea rezultatelor, organizarea ºi participarea la
expoziþii, manifestãri ºtiinþifice, realizarea unor instalaþii
experimentale model la nivel pilot;
c) producerea ºi livrarea de materiale ºi aparaturã în
scopul finalizãrii proiectelor de cercetare-dezvoltare ºi inovare.
F. Activitãþi de cooperare internaþionalã:
a) colaborarea cu persoane fizice, institute, organizaþii
internaþionale ºi alte persoane juridice pentru desfãºurarea
în comun a unor cercetãri în domeniul de activitate propriu;
b) participarea la sesiuni, simpozioane, congrese ºi la
alte manifestãri cu caracter intern sau internaþional, de interes pentru domeniul propriu de activitate;
c) încheierea de protocoale de schimb de informaþii ºi
de colaborare în vederea elaborãrii sau concretizãrii de
programe internaþionale privind educaþia fizicã ºi sportul.
G. Activitãþi de producþie în vederea susþinerii
cercetãrii, dezvoltãrii tehnologice ºi inovãrii în domeniu,
prin unicate ºi serii mici de produse, microproducþie (pentru valorificarea cercetãrilor experimentale elaborate);
executarea de astfel de produse în vederea participãrii la
expoziþii de profil

CAPITOLUL II
Patrimoniul
Art. 4. Ñ Patrimoniul institutului, stabilit pe baza
bilanþului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2000,
este de 1.820.285 mii lei, din care: imobilizãri corporale ºi
necorporale 1.217.403 mii lei ºi active circulante 602.882
mii lei, ºi se preia pe bazã de protocol de predare-preluare
de la Centrul de Cercetãri pentru Probleme de Sport
(C.C.P.S.).
Art. 5. Ñ (1) Institutul administreazã cu diligenþa unui
bun proprietar bunuri proprietate publicã, precum ºi alte
bunuri dobândite în condiþiile legii. Bunurile proprietate
publicã, precum ºi cele dobândite se aflã în administrarea
institutului ºi se evidenþiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale ºi necorporale, efectuate ºi finalizate din fonduri
publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite ºi trec
în administrarea institutului, dacã prin contract nu se prevede altfel, înregistrându-se în evidenþa sa contabilã.
(3) În exercitarea drepturilor sale institutul administreazã
ºi dispune, în condiþiile legii, de bunurile aflate în patrimoniul sãu, în scopul realizãrii obiectului sãu de activitate.
(4) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.
CAPITOLUL III
Bugetul de venituri ºi cheltuieli
Art. 6. Ñ Institutul întocmeºte anual bugetul de venituri
ºi cheltuieli ºi trimestrial bilanþul contabil ºi contul de
execuþie bugetarã potrivit normelor legale în vigoare.
Art. 7. Ñ Bugetul anual de venituri ºi cheltuieli se
aprobã de Ministerul Tineretului ºi Sportului.
Art. 8. Ñ Bugetul anual cuprinde la partea de venituri:
a) alocaþii de la bugetul de stat;
b) venituri extrabugetare realizate în legãturã cu scopul
ºi cu obiectul de activitate ale institutului;
c) donaþii ºi sponsorizãri;
d) alte venituri, în condiþiile legii.
Art. 9. Ñ Administrarea bugetului anual de venituri ºi
cheltuieli se realizeazã în condiþiile prevãzute de normele
privind finanþele publice.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoricã ºi funcþionalã
Art. 10. Ñ (1) Institutul poate avea în structurã subunitãþi, secþii, laboratoare, precum ºi alte componente organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sãu de
activitate.
(2) Institutul poate propune Ministerului Tineretului ºi
Sportului înfiinþarea în cadrul structurii sale de subunitãþi
fãrã personalitate juridicã, necesare în vederea realizãrii
obiectului sãu de activitate.
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(3) În funcþie de specificul activitãþii pot fi constituite
colective specializate sau colective interdisciplinare proprii
sau în colaborare cu alte unitãþi din þarã sau din
strãinãtate.
Art. 11. Ñ (1) Modificãrile în structura organizatoricã ºi
funcþionalã se propun spre avizare Ministerului Tineretului
ºi Sportului de cãtre directorul general al institutului ºi se
aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Directorul general stabileºte relaþiile dintre
subunitãþile aflate în structura institutului, precum ºi relaþiile
acestora cu terþii. Directorul general poate acorda conducãtorilor acestor subunitãþi împuternicire de reprezentare
a institutului.
Art. 12. Ñ Conducãtorii subunitãþilor din structura institutului rãspund faþã de directorul general ºi directorul general adjunct pentru îndeplinirea tuturor atribuþiilor,
responsabilitãþilor ºi competenþelor încredinþate de aceºtia.
CAPITOLUL V
Organele de conducere
SECÞIUNEA 1
Directorul general

Art. 13. Ñ Activitatea curentã a institutului este condusã
de directorul general, numit prin ordin al ministrului tineretului ºi sportului pe baza rezultatelor concursului organizat
conform condiþiilor ºi criteriilor stabilite de Ministerul
Tineretului ºi Sportului. Pot participa la concurs numai cercetãtorii ºtiinþifici principali gradul I sau II care lucreazã în
domeniu ºi au experienþã managerialã.
Art. 14. Ñ (1) Directorul general are în principal
urmãtoarele atribuþii:
a) reprezintã personal sau prin delegat institutul în
relaþiile cu celelalte instituþii publice sau private, organe
jurisdicþionale, organizaþii ºi agenþi economici, precum ºi cu
persoane fizice din þarã ºi din strãinãtate;
b) stabileºte atribuþiile, competenþele ºi relaþiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului,
precum ºi relaþiile acestora cu terþii;
c) elaboreazã ºi prezintã spre avizare Consiliului
ºtiinþific, o datã pe an, strategia pe termen scurt a institutului ºi ajustãrile strategiilor pe termen mediu ºi lung, inclusiv modalitãþile de finanþare a obiectivelor;
d) negociazã ºi semneazã contracte ºi alte acte juridice
de angajare a institutului;
e) identificã mãsurile optime de valorificare ºi, dupã caz,
de asimilare în producþie a rezultatelor cercetãrilor întreprinse;
f) coordoneazã ºi controleazã activitatea desfãºuratã în
cadrul secþiilor, laboratoarelor ºi celorlalte compartimente
ale institutului, în vederea realizãrii la termen a contractelor
încheiate ºi a obiectivelor asumate;
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g) organizeazã împreunã cu conducãtorii temelor de
cercetare ºtiinþificã modul de executare a temelor, cu respectarea termenelor stabilite;
h) stabileºte ºi deleagã atribuþii pe trepte ierarhice ºi
funcþii, având în vedere prezentul regulament, structura
organizatoricã ºi statul de funcþii aprobate;
i) organizeazã controlul îndeplinirii sarcinilor de cãtre
personalul din subordine ºi urmãreºte aplicarea mãsurilor
pe care le dispune;
j) numeºte sau revocã conducãtorii compartimentelor din
aparatul propriu;
k) angajeazã prin concurs, redistribuie pe posturi ºi concediazã personalul propriu, conform prevederilor legale;
l) aprobã propunerile de premiere sau de acordare a
altor drepturi personalului din subordine;
m) aplicã, în condiþiile legii, sancþiuni disciplinare salariaþilor în cazul sãvârºirii de abateri disciplinare ºi dispune
repararea prejudiciilor produse;
n) adoptã mãsuri pentru asigurarea condiþiilor corespunzãtoare de lucru pentru angajaþi ºi pentru realizarea
unei discipline ferme în muncã;
o) aprobã, la propunerea Consiliului ºtiinþific, componenþa comisiilor de concurs pentru încadrarea în funcþiile
de cercetãtor ºtiinþific principal gradul III ºi cercetãtor
ºtiinþific;
p) înainteazã, la propunerea Consiliului ºtiinþific, spre
avizare de cãtre Ministerul Tineretului ºi Sportului, componenþa comisiilor de concurs pentru angajarea sau promovarea în funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradele I
ºi II;
q) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu al
institutului, cu respectarea prevederilor legale;
r) contribuie la atragerea de noi surse ºi modalitãþi de
finanþare a activitãþii institutului ºi ia mãsuri pentru lãrgirea
bazei materiale ºi de creºtere a eficienþei economice a
unitãþii;
s) stabileºte ºi asigurã realizarea programului de
investiþii al institutului, raportat la bugetul de venituri ºi
cheltuieli aprobat;
º) organizeazã sistemul de control periodic al încadrãrii
costurilor de funcþionare a institutului ºi de execuþie a
lucrãrilor, finanþate din fonduri de la bugetul de stat, în
limita bugetului de venituri ºi cheltuieli aprobat;
t) este ordonator de credite pentru fondurile pe care le
gestioneazã;
þ) poate delega, în condiþiile legii, o parte din atribuþiile
sale directorului general adjunct sau conducãtorilor compartimentelor din cadrul institutului.
(2) Exercitã orice alte atribuþii, cu excepþia celor date
potrivit reglementãrilor legale în competenþa altor organe.
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SECÞIUNEA a 2-a
Directorul general adjunct

Art. 15. Ñ (1) Directorul general adjunct asigurã realizarea activitãþii curente a institutului, în limitele atribuþiilor
conferite de directorul general, faþã de care este direct
subordonat.
(2) Directorul general adjunct este numit prin ordin al
ministrului tineretului ºi sportului pe baza rezultatelor concursului susþinut în condiþii similare celor pentru ocuparea
funcþiei de director general.
Art. 16. Ñ (1) Directorul general adjunct are urmãtoarele atribuþii:
a) vizeazã temele-program ale contractelor de cercetare
ºi coordoneazã activitatea colectivelor de cercetare în
vederea realizãrii planului tematic al institutului;
b) efectueazã periodic controlul stadiului de realizare a
tematicii, organizând avizãri parþiale, discuþii în colective
lãrgite, analize ºi inspecþii la locul de desfãºurare a activitãþilor;
c) rãspunde de organizarea ºi realizarea activitãþii de
avizare internã ºi externã a contractelor;
d) avizeazã lucrãrile destinate manifestãrilor ºtiinþifice ºi
publicarea studiilor de specialitate care se elaboreazã în
institut;
e) promoveazã cercetarea interdisciplinarã ºi ia mãsuri
pentru stimularea ºi organizarea cooperãrii dintre diferitele
compartimente ºi colective de specialitate din institut ºi
pentru iniþierea de colaborãri interdisciplinare cu alte
institute;
f) contribuie la activitatea de selectare, încadrare ºi promovare a personalului;
g) verificã direct ºi evalueazã periodic nivelul de realizare a sarcinilor de serviciu de cãtre personalul subordonat;
h) stabileºte legãturi cu alte institute de cercetare ºi cu
specialiºti ºi propune mãsuri de colaborare ºtiinþificã;
i) contribuie la organizarea sesiunilor anuale, simpozioanelor ºi meselor rotunde pentru prezentarea ºi analiza cercetãrilor, la manifestãri ºtiinþifice organizate în cadrul sau în
afara institutului;
j) prezintã, la cerere, directorului general analiza activitãþii desfãºurate în cadrul compartimentelor de care
rãspunde ºi propune mãsuri pentru îmbunãtãþirea ei.
(2) În perioadele în care directorul general lipseºte din
institut atribuþiile acestuia sunt exercitate de directorul
general adjunct.

Art. 18. Ñ (1) Consiliul ºtiinþific este organ consultativ,
format din 9 membri, dintre care 5 membri din cadrul institutului ºi 4 membri din afara acestuia.
(2) Consiliul ºtiinþific este alcãtuit din cercetãtori ºtiinþifici,
cadre didactice din învãþãmântul superior ºi angajaþi ai
institutului aleºi prin vot secret de cadrele cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ºtiinþific este condus de un preºedinte ºi un
vicepreºedinte aleºi pe o perioadã de 2 ani, prin vot
secret, de membrii consiliului. Din Consiliul ºtiinþific fac
parte de drept directorul general ºi directorul general
adjunct ai institutului.
Art. 19. Ñ Atribuþiile principale ale Consiliului ºtiinþific
sunt urmãtoarele:
a) elaboreazã propuneri privind strategia de dezvoltare
a activitãþii de cercetare-dezvoltare ºi inovare în domeniul
propriu de activitate;
b) examineazã ºi avizeazã proiectele de cercetare
ºtiinþificã ale institutului, precum ºi realizarea acestora;
c) avizeazã hotãrârile directorului general care implicã
politica de cercetare a institutului;
d) propune mãsuri pentru perfecþionarea profesionalã ºi
pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
e) stabileºte mãsuri vizând modul de organizare ºi
condiþiile de participare la concursurile de încadrare ºi promovare a personalului de cercetare;
f) propune componenþa comisiilor de concurs pentru
promovarea în funcþiile atestabile ºi confirmã rezultatele
concursului pentru funcþiile de cercetãtor ºtiinþific ºi cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, II sau III;
g) organizeazã ºi coordoneazã desfãºurarea acþiunilor
cu caracter ºtiinþific, în concordanþã cu strategia de cercetare-dezvoltare pe termen lung a institutului;
h) avizeazã acþiunile de cooperare, interne ºi
internaþionale, cu scop ºtiinþific;
i) avizeazã acordarea de burse de studii ºi stagii de
perfecþionare în strãinãtate.
CAPITOLUL VI
Reglementarea litigiilor
Art. 20. Ñ Litigiile institutului cu persoane fizice sau
juridice, nesoluþionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre
rezolvare instanþelor de judecatã române competente, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

SECÞIUNEA a 3-a

CAPITOLUL VII

Consiliul ºtiinþific

Dispoziþii finale

Art. 17. Ñ Orientarea ºi coordonarea activitãþii tehnicoºtiinþifice, în concordanþã cu strategia de cercetare-dezvoltare pe termen lung a institutului, sunt avizate de Consiliul
ºtiinþific.

Art. 21. Ñ (1) Prezentul regulament de organizare ºi
funcþionare se completeazã cu dispoziþiile legale în vigoare.
(2) Modificãrile ºi completãrile prezentului regulament
se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Lucrãrilor
Publice ºi Amenajãrii Teritoriului din România
ºi Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Regionale
din Republica Ungarã privind cooperarea
în domeniul amenajãrii teritoriului,
semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5
alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul dintre Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului din România ºi Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Regionale din Republica Ungarã privind cooperarea în domeniul amenajãrii
teritoriului, semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 6 iulie 2001.
Nr. 631.

ACORD
între Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului din România ºi Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Regionale din Republica Ungarã privind cooperarea în domeniul amenajãrii teritoriului
Cãlãuzite de dorinþa îmbunãtãþirii cooperãrii în domeniul amenajãrii teritoriului, Ministerul Lucrãrilor Publice
ºi Amenajãrii Teritoriului din România ºi Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Regionale din Republica Ungarã, denumite în
continuare pãrþi, au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

Pãrþile vor constitui un grup de lucru pentru amenajarea
teritoriului, denumit în continuare grup, în scopul de a
înlesni cooperarea, în special în zonele transfrontaliere
comune.
ARTICOLUL 2

(1) Pãrþile vor sprijini cu toate mijloacele care le stau la
dispoziþie dezvoltarea cooperãrii în domeniile enumerate la
alin. (2), în conformitate cu prevederile legale din România
ºi din Republica Ungarã.
(2) Principalele domenii ale cooperãrii vor fi urmãtoarele:
Ñ elaborarea unor propuneri comune de amenajare a
teritoriului pentru zonele transfrontaliere comune;
Ñ corelarea ºi armonizarea reglementãrilor ºi metodelor
utilizate în domeniul amenajãrii teritoriului ºi dezvoltãrii

urbane, precum ºi în introducerea unui sistem informatizat
regional;
Ñ schimb de informaþii privind implementarea exigenþelor
de calitate, a reglementãrilor tehnice ºi a standardizãrii
clãdirilor;
Ñ schimb de informaþii în domeniul amenajãrii teritoriului, dezvoltãrii urbane, managementului construcþiilor, în
corelare cu integrarea în Uniunea Europeanã.
ARTICOLUL 3

(1) Grupul constituit potrivit art. 1 va fi condus de
miniºtrii responsabili cu amenajarea teritoriului, în calitate
de copreºedinþi.
(2) Fiecare parte va numi câte un covicepreºedinte al
grupului. Reuniunile grupului vor fi prezidate de un
preºedinte al uneia dintre pãrþi ºi de un vicepreºedinte al
celeilalte pãrþi, prin rotaþie.
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(3) Grupul va putea avea ca membri:
Ñ reprezentanþi ai organizaþiilor guvernamentale care
participã în domeniile de cooperare enumerate la alin. (2)
al art. 2;
Ñ reprezentanþi ai autoritãþilor locale din judeþele transfrontaliere.
(4) Pentru îndeplinirea obligaþiilor sale grupul poate constitui colective specializate.
(5) Activitãþile grupului ºi cele ale eventualelor colective
specializate sunt reglementate prin regulamentul intern
adoptat la reuniunea de constituire.
(6) Reuniunea de constituire a grupului va avea loc, pe
cât posibil, în termen de 3 luni de la data intrãrii în
vigoare a prezentului acord.

tate din pregãtirea ºi organizarea reuniunii, translaþie ºi
interpretare, precum ºi din pregãtirea minutei reuniunii.
(2) Cheltuielile de deplasare, cazare ºi masã ale
delegaþiei pãrþii invitate la reuniunile grupului sau ale eventualelor colective specializate vor fi plãtite de partea
invitatã.
ARTICOLUL 6

(1) Reuniunile grupului ºi ale eventualelor colective specializate vor fi organizate alternativ pe teritoriile statelor
pãrþilor. Partea care este gazdã va suporta costurile rezul-

(1) Acest acord intrã în vigoare la data la care partea
românã notificã pe canale diplomatice pãrþii ungare despre
îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru
aprobarea acordului.
(2) Acest acord este valabil pe o perioadã de 5 ani ºi
va fi prelungit automat pe încã o perioadã de 4 ani, dacã
nici una dintre pãrþi nu îl denunþã în scris, notificând celeilalte pãrþi cu cel puþin 6 luni înainte de încetarea valabilitãþii.
(3) Acest acord poate fi denunþat de orice parte.
Acordul îºi înceteazã valabilitatea dupã 6 luni de la data
transmiterii notei scrise de denunþare.
(4) Prezentul acord poate fi amendat la iniþiativa oricãrei
pãrþi. Amendamentele convenite vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziþiile alin. (1).
(5) Orice diferenþe de interpretare a prezentului acord
vor fi rezolvate de pãrþi pe bazã de consens.
Semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, maghiarã ºi
englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenþã în interpretare va prevala textul în limba englezã.

Pentru

Pentru

Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Regionale

din România,

din Republica Ungarã,

ARTICOLUL 4

(1) Reuniunile grupului vor fi organizate ori de câte ori
este necesar, dar cel puþin o datã pe an.
(2) La reuniunile grupului ºi ale eventualelor colective
specializate pot participa ºi experþi invitaþi.
(3) Deciziile, propunerile ºi recomandãrile legate de activitãþile grupului ºi ale eventualelor colective specializate vor
fi adoptate prin consens.
ARTICOLUL 5

ªerban Antonescu,

PŽter Szal—,

secretar de stat

subsecretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri de redresare financiarã la Societatea Comercialã ”UpetromÒ Ñ S.A. Ploieºti
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 82 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind
executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ (1) Pentru Societatea Comercialã
”UpetromÒ Ñ S.A. Ploieºti, denumitã în continuare societate
comercialã, la care a fost încheiat contractul de privatizare,
se acordã urmãtoarele înlesniri la plata obligaþiilor bugetare
restante:
a) eºalonarea obligaþiilor bugetare restante, pe o perioadã de 5 ani, cu o perioadã de graþie de 6 luni cuprinsã
în perioada de eºalonare;
b) scutirea de la platã a majorãrilor de întârziere aferente obligaþiilor bugetare restante.

(2) Acordarea înlesnirilor prevãzute la alin. (1) se va
face cu condiþia achitãrii sumelor ce reprezintã stopaj la
sursã, pânã la data emiterii certificatelor de obligaþii bugetare de cãtre creditorii bugetari.
(3) Plata ratelor se efectueazã pânã în ultima zi
lucrãtoare a fiecãrei luni.
(4) Stabilirea graficului de eºalonare la platã ºi precizarea sumelor reprezentând majorãri de întârziere scutite de
la platã se fac de fiecare creditor bugetar pentru creanþele
sale, prin ordin al conducãtorului instituþiei creditoare.
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(5) Înlesnirile la platã îºi pierd valabilitatea în situaþia în
care societatea comercialã nu îºi achitã obligaþiile bugetare
curente ale fiecãrui an fiscal, cu termene scadente
începând cu luna urmãtoare intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri, împreunã cu majorãrile de întârziere aferente.
(6) Societatea comercialã va achita pânã la primul termen de eºalonare sumele reprezentând obligaþiile bugetare
datorate ºi neachitate pânã la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri ºi care nu fac obiectul înlesnirilor la platã
acordate, împreunã cu majorãrile de întârziere aferente
acestora.
(7) De la data aprobãrii înlesnirilor la plata obligaþiilor
bugetare, pentru sumele eºalonate la platã se datoreazã ºi
se calculeazã majorãri, conform prevederilor legale, pentru
fiecare sumã achitatã în contul ratelor aprobate, plata
acestora efectuându-se împreunã cu rata respectivã. Pe
perioada de graþie acordatã la eºalonare majorãrile datorate conform legii se achitã lunar.
(8) Nerespectarea condiþiilor ºi a termenelor în care
s-au aprobat înlesnirile la platã atrage anularea acestora,
începerea sau continuarea, dupã caz, a executãrii silite
pentru întreaga sumã neplãtitã ºi obligaþia de platã a
majorãrilor de întârziere calculate de la data la care termenele ºi/sau condiþiile nu au fost respectate.

29

Art. 2. Ñ (1) Sumele reprezentând obligaþii bugetare
care se eºaloneazã la platã sunt cele stabilite în certificatul
de obligaþii bugetare eliberat de organele teritoriale ale
Ministerului Finanþelor Publice, Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale, Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate, la data transferului de proprietate asupra acþiunilor, ºi corectate cu plãþile efectuate în contul acestor
obligaþii pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Sumele reprezentând majorãri de întârziere aferente
obligaþiilor bugetare restante, care se scutesc la platã, sunt
cele stabilite în certificatul de obligaþii bugetare eliberat de
organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice,
Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate, calculate pânã la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ În situaþia în care contractul de vânzarecumpãrare de acþiuni este rezoluþionat din vina exclusivã a
cumpãrãtorului pachetului de acþiuni de la societatea
comercialã, înlesnirile la platã îºi pierd valabilitatea, iar
aceasta va achita obligaþiile bugetare restante ce fac
obiectul înlesnirilor la platã, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Bucureºti, 6 iulie 2001.
Nr. 632.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 981/2000 privind aprobarea Programului de participare
a României la manifestãri promoþionale internaþionale în anul 2001,
cu finanþare de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 981/2000 privind aprobarea Programului de participare a României la
manifestãri promoþionale internaþionale în anul 2001, cu
finanþare de la bugetul de stat, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 1 noiembrie 2000,
se modificã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Agenþii economici participanþi la manifestãrile
promoþionale internaþionale în anul 2001, indiferent de
natura capitalului social, vor suporta cheltuielile în lei ºi în
valutã legate de transportul mostrelor, exponatelor ºi materialelor de promovare proprii pentru acþiunile de protocol la
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nivel de agent economic, precum ºi pentru deplasarea în
strãinãtate a delegaþilor proprii: cazare, diurnã, transport, cu
excepþia cheltuielilor legate de transportul în grup al participanþilor români la misiunile economice în interiorul þãrii de

destinaþie, care vor fi acoperite conform dispoziþiilor art. 2
lit. a).Ò
2. În cuprinsul hotãrârii denumirea Ministerul Industriei
ºi Comerþului se înlocuieºte cu denumirea Ministerul
Afacerilor Externe.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 6 iulie 2001.
Nr. 633.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL COMUNICAÞIILOR ªI TEHNOLOGIEI INFORMAÞIEI

ORDIN
privind aprobarea Normelor de prevenire ºi stingere a incendiilor specifice
sectorului radiocomunicaþii
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei,
în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/1997 privind apãrarea împotriva
incendiilor, aprobatã prin Legea nr. 212/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul Avizului nr. 14/2000 acordat de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari Societãþii Naþionale
de Radiocomunicaþii Ñ S.A.,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele de prevenire ºi stingere a
incendiilor specifice sectorului radiocomunicaþii, prevãzute în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Biroul protecþia muncii ºi prevenirea ºi stingerea incendiilor din cadrul Societãþii Naþionale de
Radiocomunicaþii Ñ S.A. va lua mãsuri pentru aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Ordinul ministrului transporturilor ºi telecomunicaþiilor nr. 12/1980 de aprobare a Normelor specifice de
prevenire ºi stingere a incendiilor.

Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica

Bucureºti, 22 martie 2001.
Nr. 137.
*) Anexa va fi comunicatã instituþiilor interesate dupã intrarea în vigoare a prezentului ordin.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniþiei permise pentru vânarea
unor specii de vânat în România cu arme de vânãtoare cu þevi ghintuite
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 32 lit. e) ºi ale art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei
vânatului nr. 103/1996, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.m) din Hotãrârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
în baza Avizului Consiliului Naþional de Vânãtoare nr. 1/2001,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Caracteristicile minime ale muniþiei permise la
armele de vânãtoare cu þevi ghintuite pentru vânarea speciilor de interes cinegetic prevãzute la art. 32 lit. e) din
Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului

nr. 103/1996, cu modificãrile ulterioare, sunt prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 21 mai 2001.
Nr. 173.
ANEXÃ
CARACTERISTICILE MINIME

ale muniþiei permise pentru vânarea unor specii de vânat în România
cu arme de vânãtoare cu þevi ghintuite
Caracteristicile muniþiei
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Specia de vânat

Calibrul minim
al proiectilului unic
(mm)

Cãprior
Caprã neagrã ºi muflon
Mistreþ ºi cerb lopãtar
Cerb comun
Urs

5,6
5,6
6,5
7,0
7,0

Lungimea minimã
a tubului
(mm)

43
50
57
57
64

MINISTERUL COMUNICAÞIILOR ªI TEHNOLOGIEI INFORMAÞIEI

ORDIN
privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizaþiilor tehnice de funcþionare
a staþiilor de radiocomunicaþii care funcþioneazã în banda de frecvenþe 26.960Ð27.410 kHz
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei,
în baza Legii telecomunicaþiilor nr. 74/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 153/1997 privind înfiinþarea Regiei Autonome ”Inspectoratul General al
ComunicaþiilorÒ,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 890/1994 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor în domeniul comunicaþiilor ºi al protecþiei radioelectrice,
emite prezentul ordin.
Art. I. Ñ Articolul 3 din Ordinul nr. 190/1999 pentru
aprobarea Regulamentului staþiilor de radiocomunicaþii din
serviciul mobil terestru în banda de frecvenþe

26.960Ð27.410 kHz, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 548 bis din 9 noiembrie 1999, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
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”Art. 3. Ñ Autorizaþiile tehnice de funcþionare a staþiilor
de radiocomunicaþii care funcþioneazã în banda de frecvenþe 26.960Ð27.410 kHz îºi pierd valabilitatea la data de
1 octombrie 2001, dacã nu sunt înlocuite, la cererea titula-

rului, cu permisele de utilizare prevãzute în regulamentul
aprobat prin prezentul ordin.Ò
Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica

Bucureºti, 2 iulie 2001.
Nr. 260.
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