Anul 171 (XV) Ñ Nr. 387

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Joi, 5 iunie 2003

SUMAR
Nr.

Pagina

586.

587.

69.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ñ Hotãrâre privind aprobarea Planului de acþiuni
pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de
afaceri în România....................................................
Ñ Hotãrâre pentru aprobarea criteriilor ºi metodologiilor de evaluare ºi acreditare a unitãþilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de
interes naþional, precum ºi de atestare a capacitãþii de a desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare de cãtre unitãþi sau instituþii, altele decât
instituþiile de învãþãmânt superior acreditate ºi
unitãþile din subordinea acestora ºi unitãþile ºi
instituþiile aflate în subordinea sau coordonarea
Academiei Române ºi academiilor de ramurã........

91.
1Ð11

173.
174.
11Ð13

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
Ñ Ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specialã la

HOTÃRÂRI

ALE

Nr.

182.

Pagina
Societatea Comercialã ”Silvania ForestÒ Ñ S.A.
Satu Mare, judeþul Satu Mare .................................
Ñ Ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale
privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2003 al Institutului Naþional de Cercetare
ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale
Ñ I.N.C.S.D.M.P.S. Bucureºti ºi al Institutului
Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecþia
Muncii Ñ I.N.C.D.P.M. Bucureºti.............................
Ñ Ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale
privind aprobarea Normelor specifice de securitate
a muncii pentru exploatãri ºi transporturi forestiere
Ñ Ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale
privind aprobarea Normelor specifice de securitate
a muncii pentru industria confecþiilor din textile,
blanã ºi piele.............................................................
Ñ Ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale
privind aprobarea Normelor specifice de securitate
a muncii pentru transportul urban cu tracþiune
electricã (tramvai, troleibuz) ºi instalaþii aferente,
exploatare ºi întreþinere ............................................

GUVERNULUI

13Ð14

14Ð15
15

15Ð16

16

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Planului de acþiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Guvernului României ºi a ministerelor, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Planul de acþiuni pe anul 2003
pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România,
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Ministerele ºi organele prevãzute în planul
de acþiuni au obligaþia de a acþiona pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, la termenele stabilite.

(2) În vederea implementãrii planului de acþiuni, ministerele implicate ºi ceilalþi factori interesaþi vor consulta ºi vor
colabora cu patronatele, asociaþiile profesionale ºi organizaþiile neguvernamentale.
Art. 3. Ñ Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei va coordona activitatea consultanþilor pentru mediul de afaceri,
preluând expertiza ºi asigurând comunicarea operativã între
pãrþile implicate.
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Art. 4. Ñ Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei va monitoriza implementarea planului de acþiuni cu sprijinul celorlalte

ministere implicate, raportând trimestrial Guvernului asupra
stadiului realizãrii acestuia.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

1)

Anexa este reprodusã în facsimil.

PLAN DE ACÞIUNI PE ANUL 2003

pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România

ANEXÃ1)

Bucureºti, 21 mai 2003.
Nr. 586.
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Ministerul Administraþiei Publice
Ministerul Industriei ºi Resurselor
Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului
Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei
Ministerul Informaþiilor Publice
Ministerul pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie
Camera de Comerþ ºi Industrie a României ºi a Municipiului Bucureºti
Consiliul Investitorilor Strãini
Direcþia Generalã a Vãmilor
Ministerul Finanþelor Publice
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei
Ministerul de Interne
Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei
Ministerul Justiþiei
Ministerul Integrãrii Europene
Secretariatul General al Guvernului
Ministerul pentru Relaþia cu Parlamentul
Oficiul Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii în Industrie
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare
Banca Naþionalã a României
Registrul Comerþului
Institutul Naþional de Statisticã
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea criteriilor ºi metodologiilor de evaluare ºi acreditare a unitãþilor componente
ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naþional, precum ºi de atestare a capacitãþii
de a desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare de cãtre unitãþi sau instituþii,
altele decât instituþiile de învãþãmânt superior acreditate ºi unitãþile din subordinea acestora
ºi unitãþile ºi instituþiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române
ºi academiilor de ramurã
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 33 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Criteriile de evaluare ºi acreditare
a unitãþilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naþional, precum ºi de atestare a capacitãþii
de a desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare de cãtre
unitãþi sau instituþii, altele decât instituþiile de învãþãmânt
superior acreditate ºi unitãþile din subordinea acestora ºi
unitãþile ºi instituþiile aflate în subordinea sau coordonarea
Academiei Române ºi academiilor de ramurã, prevãzute în
anexa nr. 1.

Art. 2. Ñ Se aprobã Metodologiile de evaluare ºi acreditare a unitãþilor componente ale sistemului de cercetaredezvoltare de interes naþional, precum ºi de atestare a
capacitãþii de a desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare
de cãtre unitãþi sau instituþii, altele decât instituþiile de
învãþãmânt superior acreditate ºi unitãþile din subordinea
acestora ºi unitãþile ºi instituþiile aflate în subordinea sau
coordonarea Academiei Române ºi academiilor de ramurã,
prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru delegat la Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii Ñ pentru activitatea de cercetare,
ªerban Constantin Valeca
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 21 mai 2003.
Nr. 587.
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ANEXA Nr. 1
CRITERIILE

de evaluare ºi acreditare a unitãþilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naþional,
precum ºi de atestare a capacitãþii de a desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare de cãtre unitãþi sau instituþii,
altele decât instituþiile de învãþãmânt superior acreditate ºi unitãþile din subordinea acestora ºi unitãþile
ºi instituþiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române ºi academiilor de ramurã
I. Criterii de evaluare ºi atestare a capacitãþii de a
desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare:
1. structura personalului;
2. competenþa personalului de cercetare-dezvoltare;
3. specificitatea ºi nivelul calitativ al dotãrilor.
II. Criterii de evaluare ºi acreditare a unitãþilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes
naþional:
1. situaþia economico-financiarã;
2. structura personalului;

3. competenþa personalului de cercetare-dezvoltare;
4. specificitatea ºi nivelul calitativ al dotãrilor;
5. nivelul de performanþã a activitãþii unitãþii;
6. parteneriat în activitatea de cercetare-dezvoltare;
7. performanþe manageriale;
8. sfera de aplicabilitate a rezultatelor de cercetaredezvoltare;
9. gradul de aplicabilitate a rezultatelor de cercetaredezvoltare.
ANEXA Nr. 2

METODOLOGIILE

de evaluare ºi acreditare a unitãþilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naþional,
precum ºi de atestare a capacitãþii de a desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare de cãtre unitãþi sau instituþii,
altele decât instituþiile de învãþãmânt superior acreditate ºi unitãþile din subordinea acestora ºi unitãþile
ºi instituþiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române ºi academiilor de ramurã
Art. 1. Ñ În vederea stimulãrii activitãþilor de cercetaredezvoltare ºi finanþãrii acestora din fonduri publice, unitãþile
de cercetare-dezvoltare vor fi supuse procesului de
evaluare.
Art. 2. Ñ Evaluarea unitãþilor de cercetare-dezvoltare se
desfãºoarã în conformitate cu prevederile prezentelor metodologii.
Art. 3. Ñ Procesul de evaluare are ca scop:
a) atestarea/reatestarea capacitãþii unitãþilor de a
desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare;
b) acreditarea/reacreditarea unitãþilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naþional.
Art. 4. Ñ Atestarea capacitãþii de a desfãºura activitãþi
de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unitãþile ºi
instituþiile care doresc sã participe la activitãþile de cercetare-dezvoltare finanþate din fonduri publice.
Art. 5. Ñ (1) Evaluarea unitãþilor în vederea
atestãrii/reatestãrii capacitãþii de a desfãºura activitãþi
de cercetare-dezvoltare, precum ºi în vederea
acreditãrii/reacreditãrii ca unitãþi componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naþional se
efectueazã la solicitarea acestora.
(2) La evaluarea în vederea acreditãrii ca unitãþi componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes
naþional pot fi acceptate numai unitãþi atestate din punct de
vedere al capacitãþii de a desfãºura activitãþi de cercetaredezvoltare, conform prezentelor metodologii.
(3) Reatestarea capacitãþii unitãþilor de a desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare, precum ºi reacreditarea
unitãþilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare
de interes naþional se efectueazã periodic, în funcþie de
strategia domeniului de cercetare-dezvoltare, la maximum
5 ani sau la modificarea obiectului de activitate.
Art. 6. Ñ (1) Evaluarea unitãþilor de cercetare-dezvoltare
se realizeazã de cãtre Consiliul Naþional de Atestare ºi
Acreditare pentru Cercetare, pe baza criteriilor de evaluare
ºi atestare a capacitãþii de a desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare de cãtre unitãþi sau instituþii, altele decât
instituþiile de învãþãmânt superior acreditate ºi unitãþile din

subordinea acestora ºi unitãþile ºi instituþiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române ºi academiilor
de ramurã, precum ºi a criteriilor de acreditare a unitãþilor
componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naþional.
(2) Indicatorii de referinþã care definesc criteriile de evaluare, precum ºi ponderea acestora se stabilesc de cãtre
Consiliul Naþional de Atestare ºi Acreditare pentru
Cercetare, în concordanþã cu politica ºi strategia autoritãþii
de stat pentru cercetare-dezvoltare, ºi se aprobã de conducãtorul acesteia.
(3) Chestionarele de evaluare pentru atestare sau pentru
acreditare, conþinând criteriile de evaluare ºi indicatorii de
referinþã, se aprobã prin ordin al conducãtorului autoritãþii
de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 60 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, ºi se
publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 7. Ñ Procesul de evaluare a unitãþilor componente
ale sistemului naþional de cercetare-dezvoltare, în vederea
atestãrii capacitãþii de a desfãºura activitãþi de cercetaredezvoltare sau a acreditãrii ca unitãþi componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naþional, cuprinde
urmãtoarele etape:
a) autoevaluarea, care se efectueazã de cãtre unitatea
care solicitã evaluarea, prin completarea chestionarului de
evaluare prevãzut la art. 6 alin. (3);
b) evaluarea, care se efectueazã prin analiza chestionarelor de evaluare ºi, dupã caz, prin verificarea datelor
conþinute de acestea, precum ºi a datelor suplimentare solicitate;
c) elaborarea raportului de evaluare al Consiliului
Naþional de Atestare ºi Acreditare pentru Cercetare, care
se efectueazã pe baza rapoartelor de evaluare ale
comisiilor componente ºi a constatãrilor proprii, în care
se propune atestarea/reatestarea capacitãþii sau acreditarea/reacreditarea ori retragerea acestora, dupã caz.
Art. 8. Ñ (1) Evaluarea constã în acordarea de puncte
pentru fiecare criteriu, conform ponderilor stabilite pentru
indicatorii de referinþã.

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 387/5.VI.2003
(2) Punctajul maxim total care se poate acorda unei
unitãþi de cercetare-dezvoltare este de 100 de puncte.
(3) Limita minimã admisã pentru obþinerea atestãrii
capacitãþii de a desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare,
precum ºi limita minimã admisã pentru obþinerea acreditãrii
ca unitate componentã a sistemului de cercetare-dezvoltare
de interes naþional este de 70 de puncte.
Art. 9. Ñ (1) Cererile pentru declanºarea procedurii de
evaluare în vederea atestãrii/reatestãrii capacitãþii de a
desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare, precum ºi în
vederea acreditãrii/reacreditãrii ca unitate componentã a
sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naþional se
depun la Consiliul Naþional de Atestare ºi Acreditare pentru
Cercetare.
(2) Soluþionarea cererilor se efectueazã în ordinea înregistrãrii, în termen de 60 de zile de la data depunerii
acestora.
(3) Cererile vor fi însoþite de chestionarul de evaluare,
precum ºi de bilanþul contabil anual, înregistrat la direcþia
teritorialã a finanþelor publice, ºi de balanþa de verificare
contabilã, anterioare datei de depunere a cererii.
(4) Pentru veridicitatea ºi corectitudinea informaþiilor ºi
documentelor depuse de unitatea care solicitã evaluarea
rãspunde conducãtorul unitãþii, care are obligaþia sã le certifice prin semnãturã.
Art. 10. Ñ Unitãþile care urmeazã a fi supuse evaluãrii
au obligaþia sã completeze chestionarul de evaluare pentru
atestare sau pentru acreditare ºi sã punã la dispoziþia
Consiliului Naþional de Atestare ºi Acreditare pentru
Cercetare toate documentele doveditoare necesare în procesul de evaluare, solicitate de acesta.
Art. 11. Ñ În cazul evaluãrii în vederea reatestãrii capacitãþii de a desfãºura activitãþi de cercetare-dezvoltare, precum ºi în vederea reacreditãrii, chestionarele de evaluare
corespunzãtoare se completeazã cu rezultatele pe ultimii
3 ani, pentru fiecare indicator.
Art. 12. Ñ La depunerea cererii, unitãþile trebuie sã prezinte dovada cã au depus în contul autoritãþii de stat pentru cercetare-dezvoltare taxele prevãzute de lege care se
fac venit la bugetul de stat, potrivit legii, dupã cum
urmeazã:

ACTE
ALE

ALE

a) taxa de evaluare pentru atestare/reatestare a capacitãþii, în valoare echivalentã cu suma reprezentând de
4 ori salariul lunar maxim al unui cercetãtor principal gradul I din unitãþile bugetare;
b) taxa de evaluare pentru acreditare/reacreditare, în
valoare echivalentã cu suma reprezentând de 8 ori salariul
lunar maxim al unui cercetãtor principal gradul I din
unitãþile bugetare.
Art. 13. Ñ (1) Rezultatele evaluãrii vor fi comunicate
unitãþilor, în scris, de cãtre Consiliul Naþional de Atestare ºi
Acreditare pentru Cercetare.
(2) Contestaþiile unitãþilor se primesc de cãtre Consiliul
Naþional de Atestare ºi Acreditare pentru Cercetare, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data primirii scrisorii de înºtiinþare. Contestaþiile vor fi soluþionate de cãtre
Consiliul Naþional de Atestare ºi Acreditare pentru
Cercetare, în termen de cel mult 15 zile de la expirarea
termenului de primire a contestaþiilor.
Art. 14. Ñ (1) Propunerile privind atestarea/reatestarea
capacitãþii ºi acreditarea/reacreditarea unitãþilor evaluate,
precum ºi a celor care nu au întrunit punctajul corespunzãtor se înainteazã de cãtre Consiliul Naþional de
Atestare ºi Acreditare pentru Cercetare conducãtorului autoritãþii de stat pentru cercetare-dezvoltare, spre aprobare.
(2) Unitãþile atestate/reatestate, precum ºi cele acreditate/reacreditate se înscriu în Registrul unic al unitãþilor de
cercetare-dezvoltare atestate ºi acreditate, care se
întocmeºte ºi se pãstreazã la autoritatea de stat pentru
cercetare-dezvoltare.
(3) Lista unitãþilor atestate/reatestate, precum ºi a celor
acreditate/reacreditate se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, la finele fiecãrui an, în ultima decadã a
lunii decembrie.
(4) Elaborarea actelor normative privind statutul unitãþii,
ca urmare a rezultatelor procesului de evaluare în vederea
acreditãrii/reacreditãrii, se realizeazã în termen de
60 de zile de la data certificãrii rezultatelor de cãtre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform procedurilor legale.

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

13

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”Silvania ForestÒ Ñ S.A. Satu Mare, judeþul Satu Mare
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale
art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din
6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”Silvania ForestÒ Ñ S.A. Satu Mare,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”Silvania ForestÒ Ñ S.A. Satu Mare, denumitã în continuare

societate comercialã, cu sediul în Str. Cerbului nr. 19, Satu
Mare, judeþul Satu Mare, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J30/269/1991, începând cu data
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publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare, gestionare ºi
supraveghere financiarã a societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii, precum ºi a plãþilor
restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare necesare acordãrii
facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ La data instituirii procedurii de administrare
specialã se instituie ºi procedura de supraveghere financiarã a Societãþii Comerciale ”Silvania ForestÒ Ñ S.A. Satu
Mare, în conformitate cu dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii.
Art. 4. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 30 mai 2003.
Nr. 69.

MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Naþional
de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ I.N.C.S.D.M.P.S. Bucureºti
ºi al Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecþia Muncii Ñ I.N.C.D.P.M. Bucureºti
Având în vedere:
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãþii de aprobare a bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale institutelor
de cercetare-dezvoltare;
Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.305/1996 privind înfiinþarea Institutului Naþional de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul
Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ I.N.C.S.M.P.S. Bucureºti;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 406/1998 privind înfiinþarea Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protecþia Muncii Ñ I.N.C.D.P.M. Bucureºti,
în baza art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2003 al Institutului Naþional de Cercetare ªtiinþificã în
Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ I.N.C.S.D.M.P.S.
Bucureºti ºi al Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare

pentru Protecþia Muncii Ñ I.N.C.D.P.M. Bucureºti, institute
aflate în coordonarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale, prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2*) care fac parte
integrantã din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 ºi 2 se comunicã Institutului Naþional de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi, respectiv, Institutului
Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecþia Muncii.

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 387/5.VI.2003
Art. 2. Ñ (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevãzute în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale institutelor naþionale de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 1
reprezintã limite maxime ºi nu pot fi depãºite decât în
cazuri bine justificate, cu aprobarea Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale ºi cu avizul Ministerului Finanþelor
Publice.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, institutele naþionale
de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 1 vor efectua
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cheltuieli în funcþie de realizarea veniturilor, cu încadrarea
în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage rãspunderea contravenþionalã în condiþiile legii.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã pentru fundamentarea bugetelor ºi institutele naþionale de cercetare-dezvoltare
prevãzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Bucureºti, 27 martie 2003.
Nr. 91.
MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatãri
ºi transporturi forestiere
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) ºi ale anexei nr. 2 pct. 2 din Legea protecþiei muncii nr. 90/1996, republicatã,
în baza prevederilor art. 7 ºi ale art. 14 lit. D pct. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 28 din 11 decembrie 2002,
ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de securitate a
muncii pentru exploatãri ºi transporturi forestiere, care fac
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în
termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Începând cu aceeaºi datã se abrogã prevederile din
normele departamentale care se referã la exploatãri ºi
transporturi forestiere.
Art. 3. Ñ Normele specifice de securitate a muncii pentru exploatãri ºi transporturi forestiere sunt obligatorii pentru
activitãþile cu acest profil ºi se difuzeazã celor interesaþi
prin Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protecþia Muncii Ñ I.N.C.D.P.M. Bucureºti.

p. Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Bucureºti, 27 mai 2003.
Nr. 173.

MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru industria confecþiilor
din textile, blanã ºi piele
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) ºi ale anexei nr. 2 pct. 5 din Legea protecþiei muncii nr. 90/1996, republicatã,
în baza prevederilor art. 7 ºi ale art. 14 lit. D pct. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 27 din 11 decembrie 2002,
ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de securitate a
muncii pentru industria confecþiilor din textile, blanã ºi piele,
care fac parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în
termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Începând cu aceeaºi datã se
normele departamentale care se
fecþiilor din textile, blanã ºi piele.
Art. 3. Ñ Normele specifice de
tru industria confecþiilor din textile,

abrogã prevederile din
referã la industria con-

gatorii pentru activitãþile cu acest profil ºi se difuzeazã

securitate a muncii penblanã ºi piele sunt obli-

Dezvoltare pentru Protecþia Muncii Ñ I.N.C.D.P.M.

celor interesaþi prin Institutul Naþional de CercetareBucureºti.

p. Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Bucureºti, 27 mai 2003.
Nr. 174.
MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tracþiune
electricã (tramvai, troleibuz) ºi instalaþii aferente, exploatare ºi întreþinere
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) ºi ale anexei nr. 2 pct. 10 din Legea protecþiei muncii nr. 90/1996, republicatã,
în baza prevederilor art. 7 ºi ale art. 14 lit. D pct. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 26 din 11 decembrie 2002,
ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de securitate a
muncii pentru transportul urban cu tracþiune electricã (tramvai, troleibuz) ºi instalaþii aferente, exploatare ºi întreþinere,
care fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în
termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Începând cu aceeaºi datã se abrogã prevederile din
normele departamentale care se referã la transportul urban

cu tracþiune electricã (tramvai, troleibuz) ºi instalaþii aferente, exploatare ºi întreþinere.
Art. 3. Ñ Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tracþiune electricã (tramvai, troleibuz) ºi instalaþii aferente, exploatare ºi întreþinere sunt
obligatorii pentru activitãþile cu acest profil ºi se difuzeazã
celor interesaþi prin Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Protecþia Muncii Ñ I.N.C.D.P.M.
Bucureºti.

p. Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Bucureºti, 27 mai 2003.
Nr. 182.
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