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L E G I  ª I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea ºi finanþarea

studiilor pedologice ºi agrochimice ºi finanþarea Sistemului naþional de monitorizare sol-teren
pentru agriculturã, precum ºi sol-vegetaþie forestierã pentru silviculturã

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
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Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea ºi
finanþarea studiilor pedologice ºi agrochimice ºi finanþarea
Sistemului naþional de monitorizare sol-teren pentru agricul-
turã, precum ºi sol-vegetaþie forestierã pentru silviculturã,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223
din 3 aprilie 2002, cu urmãtoarele modificãri:

1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 3. Ñ Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi

Agrochimie Bucureºti ºi oficiile de studii pedologice ºi agro-
chimice judeþene, la solicitarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, executã studiile pedologice ºi
agrochimice ºi realizeazã sistemul de monitorizare sol-teren
pentru suprafeþele cu destinaþie agricolã, privind: unitãþile de

sol, inventarierea resurselor de sol, favorabilitatea terenurilor
pentru culturile agricole sau silviculturã, pretabilitatea pentru
folosinþe, poluarea, restricþiile terenurilor la diferite utilizãri ºi
mãsurile agropedoameliorative ºi antierozionale cores-
punzãtoare, indiferent de forma de exploatare sau de
proprietate.Ò

2. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 5. Ñ Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri Silvice, la

solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
va executa lucrãrile specifice monitorizãrii solurilor ºi
vegetaþiei forestiere, în conformitate cu Programul european
de monitorizare forestierã, indiferent de forma de proprie-
tate asupra pãdurilor.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucureºti, 8 iulie 2002.
Nr. 444.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 38/2002 
privind întocmirea ºi finanþarea studiilor pedologice ºi agrochimice ºi finanþarea Sistemului

naþional de monitorizare sol-teren pentru agriculturã, precum ºi sol-vegetaþie forestierã 
pentru silviculturã

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aproba-
rea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 38/2002
privind întocmirea ºi finanþarea studiilor pedologice ºi
agrochimice ºi f inanþarea Sistemului naþ ional de

monitorizare sol-teren pentru agriculturã, precum ºi sol-
vegetaþie forestierã pentru silviculturã ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 iulie 2002.
Nr. 613.

«



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea 

Bãncii de Export-Import a României �EXIMBANKÒ Ñ S.A.

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
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Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitali-
zarea Bãncii de Export-Import a României �EXIMBANKÒ Ñ
S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 146 din 26 februarie 2002, cu urmãtoarele modificãri:

1. Titlul ordonanþei de urgenþã va avea urmãtorul
cuprins:

�ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind majorarea capitalului social

al Bãncii de Export-Import a României ÇEXIMBANKÒ Ñ S.A.È

2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 3. Ñ Majorarea de capital social aprobatã prin pre-

zenta ordonanþã de urgenþã se va realiza pânã la data de
31 mai 2002.Ò

3. La articolul 4, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
�(3) Se mandateazã Autoritatea pentru Privatizare ºi

Administrarea Participaþiilor Statului, în calitate de acþionar
majoritar al Bãncii, sã propunã adunãrii generale extraordi-
nare a acþionarilor ridicarea dreptului de preferinþã al celorlalþi
acþionari existenþi la subscrierea acþiunilor nou-emise, potrivit
art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucureºti, 8 iulie 2002.
Nr. 446.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei 

de urgenþã a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea
Bãncii de Export-Import a României �EXIMBANKÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din

Constituþia României,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Bãncii de
Export-Import a României �EXIMBANKÒ Ñ S.A. ºi se dispune publica-
rea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 4 iulie 2002.
Nr. 615.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei 

la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preþurilor ºi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenþei

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 178 din 20 decembrie 2001 pentru com-
pletarea anexei la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 36/2001 privind regimul preþurilor ºi tarifelor regle-

mentate, care se stabi lesc cu avizul Oficiului
Concurenþei, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 839 din 27 decembrie 2001, cu urmãtoa-
rea modificare:



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 28/2001 

privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2001

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 531/22.VII.20024

Ñ Articolul unic va avea urmãtorul cuprins:
�Articol unic. Ñ Anexa la Ordonanþa de urgenþã a

Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preþurilor ºi tarifelor
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului
Concurenþei, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, se completeazã dupã

cum urmeazã:
Ñ La prima coloanã, dupã liniuþa a 9-a ÇApã potabilã ºi

canalizareÈ se introduce o nouã liniuþã ÇApã mineralã natu-
ralã la sursã Ñ pentru consum alimentarÈ, iar în coloana
a II-a, în dreptul acesteia, se va scrie Çindicele preþurilor
de consumÈ.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucureºti, 8 iulie 2002.
Nr. 447.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei 

de urgenþã a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea 
anexei la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 36/2001 

privind regimul preþurilor ºi tarifelor reglementate, 
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenþei

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preþurilor ºi tarifelor
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenþei, ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 4 iulie 2002.
Nr. 616.

«

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 28
din 16 august 2001 privind rectificarea bugetului asigurãrilor
sociale de stat pe anul 2001, adoptatã în temeiul art. 1

pct. II.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 24 august 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 20 iunie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR p. PREªEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU ALEXANDRU ATHANASIU

Bucureºti, 8 iulie 2002.
Nr. 448.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului
asigurãrilor sociale de stat pe anul 2001

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurãrilor sociale de
stat pe anul 2001 ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 4 iulie 2002.
Nr. 617.

A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A Þ I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ
Nr. 270 din 12 iunie 2002 Nr. 273 din 18 iunie 2002

O R D I N
privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului 

Clasificarea ocupaþiilor din România

Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale ºi preºedintele Institutului Naþional de Statisticã,
în temeiul art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi

Solidaritãþii Sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare

unitare de interes general prevãzute în concepþia generalã a informatizãrii în România,
emit urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Procedura de actualizare a nomen-
clatorului Clasificarea ocupaþiilor din România, prevãzutã 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 muncii ºi solidaritãþii sociale, Preºedintele Institutului Naþional de Statisticã,
Marian Sârbu Aurel Camara

ANEXÃ

P R O C E D U R A
de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaþiilor din România

Art. 1. Ñ (1) Clasificarea ocupaþiilor din România, denu-
mitã în continuare COR, este un nomenclator de interes
general, a cãrui utilizare este obligatorie pentru ordonarea
ºi evidenþa informaþiilor referitoare la ocupaþiile practicate în
cadrul economiei naþionale.

(2) COR reprezintã sistemul de identificare, ierarhizare
ºi codificare a tuturor ocupaþiilor desfãºurate în economie,
indiferent de tipul ºi locul desfãºurãrii lor.

(3) COR poate genera ºi alte clasificãri ºi nomencla-
toare ocupaþionale, specializate pe domenii de activitate.

Art. 2. Ñ COR îndeplineºte urmãtoarele funcþii:

a) asigurã informaþii la nivelul de detaliere cerut pentru
gestionarea forþei de muncã;

b) satisface cerinþele de agregare ºi detaliere în funcþie
de scopul cercetãrilor statistice;

c) faciliteazã identificarea unitarã a ocupaþiilor din
România;

d) asigurã un cadru de referinþã care permite compara-
rea datelor statistice privind piaþa muncii din România;

e) asigurã interpretarea unitarã a datelor statistice de
cãtre toþi utilizatorii;

f) asigurã comparabilitatea cu datele statistice
internaþionale.



Art. 3. Ñ (1) COR se aplicã în toate domeniile de acti-
vitate economicã ºi socialã, la completarea documentelor
oficiale, ori de câte ori se cere precizarea ocupaþiei care
face obiectul activitãþilor desfãºurate. Utilizarea codurilor
COR este obligatorie pentru toate organele administraþiei
publice centrale ºi locale, unitãþile bugetare, agenþii econo-
mici, indiferent de forma de proprietate, organizaþiile patro-
nale, sindicale, profesionale ºi politice, fundaþiile, asociaþiile,
persoanele fizice ºi juridice, denumite în continuare utilizatori.

(2) Utilizatorii au urmãtoarele atribuþii:
a) sã foloseascã COR în toate cazurile în care transmit

sau acordã acces la informaþie altor organizaþii;
b) sã informeze organizaþia care întreþine nomenclatorul

cu privire la anomaliile ºi incidentele intervenite în exploatare;
c) sã elaboreze nomenclatoare ale ocupaþiilor specifice

domeniului de activitate;
d) sã solicite Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale

actualizarea COR.
(3) Elaborarea de cãtre organismele prevãzute la

alin. (1) a unor nomenclatoare ocupaþionale proprii, în sco-
puri specifice activitãþii acestora, este condiþionatã în mod
obligatoriu de asigurarea corespondenþei informaþiilor res-
pective cu sistemul de grupare ºi codificare utilizat în COR.

Art. 4. Ñ (1) Prin actualizarea COR se înþelege:
a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare ºi

introducere în COR a noilor ocupaþii, funcþii, meserii, ca
urmare a schimbãrilor suferite de economia naþionalã;

b) activitatea de radiere a ocupaþiilor, funcþiilor ºi mese-
riilor care nu mai sunt cerute pe piaþa muncii;

c) activitatea de redenumire a unor ocupaþii, funcþii ºi
meserii, dacã acest lucru se impune.

(2) Actualizarea COR vizeazã cele 4 niveluri ierarhice
de clasificare ale COR, respectiv grupã majorã, subgrupe
majore, grupe minore, grupe de bazã, în funcþie de:

a) nivelul de instruire solicitat pentru practicarea
ocupaþiei;

b) nivelul de competenþã ºi complexitatea sarcinilor de
îndeplinit;

c) gradul de specializare;
d) procesele tehnologice, materiile prime utilizate,

maºinile ºi utilajele cu care se lucreazã.
Art. 5. Ñ (1) Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale în

colaborare cu Institutul Naþional de Statisticã asigurã, la
cererea organizaþiilor utilizatoare, actualizarea COR în con-
cordanþã cu modificãrile care se produc în:

a) structura economiei naþionale;
b) legislaþia specificã în vigoare privind introducerea

ºi/sau reglementarea de noi funcþii, meserii ºi ocupaþii;
c) nomenclatoarele ocupaþiilor elaborate de organismele

de specialitate ale Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi ale
Uniunii Europene, ºi anume: Clasificarea Internaþionalã
Standard a Ocupaþiilor recomandatã de Uniunea
Europeanã, ISCO Ñ (COM); Clasificarea Internaþionalã
Standard a Ocupaþiilor Ñ ISCO (88).

(2) Ministerele, precum ºi orice alte organe care au
atribuþii de elaborare a unor reglementãri specifice pentru
introducerea ºi/sau reglementarea de noi funcþii, meserii ºi
ocupaþii trebuie sã solicite Direcþiei generale forþã de
muncã din cadrul Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
actualizarea COR în termen de 30 de zile de la data
publicãrii actului normativ în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Art. 6. Ñ Conþinutul COR se aliniazã la nomenclatoa-
rele internaþionale existente dupã urmãtoarea ierarhie de
prioritãþi:

¥ prioritate 0 Ñ UE (Uniunea Europeanã);
¥ prioritate 1 Ñ ONU (Organizaþia Naþiunilor Unite);

¥ prioritate 2 Ñ alte reglementãri internaþionale.
Art. 7. Ñ Actualizarea COR se face din iniþiativa utiliza-

torilor.
Art. 8. Ñ (1) Pentru actualizarea nomenclatorului COR

utilizatorii vor depune la Direcþia generalã forþã de muncã
din cadrul Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale o
cerere însoþitã de urmãtoarea documentaþie:

a) memoriu justificativ din care sã reiasã:
1. denumirea ocupaþiei, în limba românã, pentru care se

face cererea de introducere în COR;
2. codul COR pentru grupa de bazã, precum ºi codul

COR pentru ocupaþia propusã a fi introdusã în COR;
3. codul activitãþii economice din Clasificarea activitãþilor

din economia naþionalã (CAEN), care presupune introduce-
rea ocupaþiei propuse, pentru realizarea concordanþei dintre
activitate ºi ocupaþie;

4. studiile ºi analizele fãcute de agenþii economici inte-
resaþi pe piaþa forþei de muncã, din care sã rezulte necesi-
tatea actualizãrii, anexate memoriului justificativ;

b) descrierea ocupaþiei din care sã rezulte urmãtoarele
elemente: atribuþii ºi responsabilitãþi; uneltele ºi instrumen-
tele de lucru utilizate; programul de lucru; mediul de activi-
tate; situaþiile de risc; cerinþele pentru exercitarea ocupaþiei;
cerinþele referitoare la formarea profesionalã; nivelul de
instruire solicitat pentru practicarea ocupaþiei; tipul actului
de calificare solicitat pentru practicarea ocupaþiei; speciali-
zarea obþinutã prin actul de calificare, conform legislaþiei în
vigoare; salarizarea; promovarea în muncã; dinamica mese-
riei pe piaþa muncii; meserii înrudite din COR;
specializãrile;

c) adresã din partea ministerului de resort care regle-
menteazã activitatea în domeniu sau, dupã caz, a
asociaþiilor profesionale, din care sã rezulte acordul aces-
tora pentru actualizarea COR;

d) precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practi-
carea ocupaþiilor respective;

e) anexa nr. 1 �Lista cuprinzând ocupaþiile propuse a fi
introduse în CORÒ, completatã;

f) dupã caz, anexa nr. 2 �Lista cuprinzând ocupaþiile
propuse a fi radiate din CORÒ, completatã.

Documentaþia va fi prezentatã ºi în format electronic.
(2) Încadrarea de cãtre Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii

Sociale, în colaborare cu Institutul Naþional de Statisticã, a
unei ocupaþii în cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale
COR nu presupune crearea de drepturi sau obligaþii pentru
unitatea solicitantã.

(3) Utilizarea codurilor COR în scopuri specifice de
cãtre utilizatori revine în întregime în responsabilitatea
acestora.

Art. 9. Ñ Cererile pentru actualizarea COR depuse la
Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale Ñ Direcþia generalã
forþã de muncã vor fi soluþionate în termen de 30 de zile
de la data înregistrãrii acestora.

Art. 10. Ñ Actualizarea COR se aprobã periodic, prin
ordin comun al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale ºi al
preºedintelui Institutului Naþional de Statisticã.

Art. 11. Ñ Lista cuprinzând ocupaþiile, meseriile ºi
funcþiile aprobate se publicã periodic în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 12. Ñ Pânã la publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a ocupaþiilor pentru care Ministerul
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale ºi Institutul Naþional de
Statisticã ºi-au dat acordul de includere în COR, codurile
respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.

Art. 13. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta procedurã.
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ANEXA Nr. 1
la procedurã

L I S T A

cuprinzând ocupaþiile propuse a fi introduse în COR
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***) Conform Hotãrârii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificãrii activitãþilor din economia naþionalã Ñ CAEN,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997. Anexa este publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997. Conform structurii detaliate a categoriilor de clasificare a activitãþilor din economia naþionalã, grupa are 3 cifre, iar
clasa 4 cifre.

***) Conform informaþiilor prezentate în partea întâi Ñ �Elemente de metodologie a elaborãrii ºi mod de utilizareÒ a Manualului pentru utiliza-
tori Clasificarea Ocupaþiilor din România, ediþia a II-a, 2002, Editura �Lumina LexÒ, tel.: 315.06.13.

***) Se vor preciza articolele din actul normativ care fac referire expresã la denumirea ocupaþiei propuse a fi introdusã în COR.
ANEXA Nr. 2
la procedurã

L I S T A

cuprinzând ocupaþiile propuse a fi radiate din COR

Denumirea
ocupaþiei

propuse a fi
introdusã
în COR 
(în limba
românã)

Grupa
CAEN

Nr.
crt.

Clasa
CAEN

Grupa ºi clasa CAEN ale
activitãþii economice pen-
tru care este necesarã
introducerea de noi

ocupaþii*)
Tipul ºi numãrul actului normativ în
care se regãsesc ocupaþiile propuse

a fi introduse în COR***)

Codul corespunzãtor
ocupaþiei propuse a
fi introdusã în COR
(format din 6 cifre)

Pagina din COR
la care urmeazã
sã se înscrie

ocupaþia

Nivelul de instruire
necesar pentru
practicarea
ocupaþiei**)

0 1 2 3 4 5 6 7

Denumirea
ocupaþiei 

propuse a fi
radiatã 
din COR Grupa

CAEN

Nr.
crt.

Clasa
CAEN

Grupa ºi clasa CAEN ale
activitãþii economice pen-
tru care este necesarã
radierea de ocupaþii*)

Tipul ºi numãrul actului normativ
în care se regãsesc ocupaþiile
propuse a fi radiate din COR**)

Codul corespunzãtor ocupaþiei
propuse a fi radiatã din COR

(format din 6 cifre)

Pagina din COR la care
urmeazã sã se radieze

ocupaþia

0 1 2 3 4 5 6

**) Conform Hotãrârii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificãrii activitãþilor din economia naþionalã Ñ CAEN,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997. Anexa este publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997. Conform structurii detaliate a categoriilor de clasificare a activitãþilor din economia naþionalã grupa are 3 cifre, iar
clasa 4 cifre.

**) Se va preciza articolul din actul normativ care face referire expresã la ocupaþia propusã a fi radiatã din COR.

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI

O R D I N
pentru aprobarea componenþei trusei sanitare ºi a baremului de materiale, ce intrã 

în dotarea posturilor de prim ajutor fãrã cadre medicale
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
vãzând Referatul de aprobare nr. D.B. 7.038 din 14 iunie 2002 al Direcþiei generale de asistenþã medicalã,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare, 
emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ (1) Se aprobã componenþa trusei sanitare
folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se
aflã în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fãrã cadre
medicale din întreprinderi, instituþii ºi unitãþi economice,
ºcoli, cabane turistice ºi altele asemenea, denumitã în con-
tinuare trusã sanitarã, prevãzutã în anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice care desfãºoarã activitãþile
prevãzute în anexa nr. 2 sunt obligate sã aibã în dotare
trusã sanitarã.

Art. 2. Ñ (1) Fabricarea ºi punerea pe piaþã a trusei
sanitare se autorizeazã de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei
pentru fiecare furnizor.

(2) Trusele sanitare folosite pentru acordarea primului
ajutor medical din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fãrã
cadre medicale din întreprinderi, instituþii ºi unitãþi econo-
mice, ºcoli, cabane turistice ºi altele asemenea, aflate în
prezent în dotarea acestora, pot fi utilizate pânã la expira-
rea duratei de folosinþã a componentelor lor.

Art. 3. Ñ Se aprobã baremul de materiale ce intrã
în dotarea trusei sanitare a posturilor de prim ajutor
fãrã cadre medicale din întrepr inder i , inst i tuþ i i º i
unitãþi economice, ºcoli, cabane turist ice ºi altele
asemenea, prevãzut în anexa nr. 3.



Art. 4. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã
din prezentul ordin.

Art. 5. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
anexa nr. 1 a pãrþii a II-a, intitulatã �Norme tehnice în
unele domenii ale asistenþei medicaleÒ, din Ordinul minis-
trului sãnãtãþii nr. 56/1974 îºi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 6. Ñ Direcþiile implicate din cadrul Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei, precum ºi direcþiile de sãnãtate
publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
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Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº

Bucureºti, 14 iunie 2002.
Nr. 427.

ANEXA Nr. 1

C  O  M  P  O  N  E  N  Þ  A

trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se aflã în dotarea posturilor fixe de prim ajutor
fãrã cadre medicale din întreprinderi, instituþii ºi unitãþi economice, ºcoli, cabane turistice ºi altele asemenea

1.1. Trusa sanitarã se compune dintr-o cutie din material
plastic, cu colþuri ºi muchii rotunjite, în care sunt depozi-
tate instrumente ºi materiale sanitare, medicamente ºi
materiale diverse.

Anexa nr. 3 la ordin prevede conþinutul minim obligatoriu
al trusei sanitare din dotarea posturilor fixe de prim ajutor
fãrã cadre medico-sanitare.

Opþional trusa sanitarã poate conþine ºi alte dispozitive
medicale, cum ar fi: folie termoizolantã, dispozitiv care asi-
gurã soluþia de conservare a energiei corpului omenesc în
situaþii grave.

1.2. Cutia trusei sanitare trebuie sã fie rigidã, realizatã
din material plastic rezistent, cu marginile ºi colþurile rotun-
jite. Ea trebuie:

a) sã asigure etanºeitatea corespunzãtoare pentru prote-
jarea conþinutului faþã de praf ºi umezealã printr-un sistem
de închidere ferm;

b) sã fie inscripþionatã, vizibil de la o distanþã de
minimum 5 m, cu denumirea produsului ºi a furnizorului
sau, dupã caz, a producãtorului;

c) sã permitã vizualizarea conþinutului sau sã aibã
inscripþionatã lista conþinutului;

d) sã fie dimensionatã ºi compartimentatã
corespunzãtor, în vederea depozitãrii ºi asigurãrii integritãþii
componentelor prevãzute în anexa nr. 3.

Calitatea materialelor sanitare, a instrumentelor ºi a
medicamentelor va fi verificatã ºi certificatã în conformitate
cu prevederile în vigoare privind evaluarea conformitãþii de
cãtre organele abilitate ale Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei.

Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical
vor fi folosite astfel:

1.  Activitãþi industriale, agricole ºi de prestãri de servicii:
1a) în secþii de activitate cu mai mult de 5 persoane Ñ

una la cel mult 25 de persoane;
1b) activitãþi cu locuri de muncã dispersate, indiferent de

numãrul de angajaþi;
1c) mijloace de transport în comun, altele decât auto.

2.  Activitate de comerþ:
2a) spaþii comerciale care permit accesul direct al

clienþilor la mãrfurile expuse;
2b) spaþii comerciale organizate pe subunitãþi pentru

prezentare ºi desfacere;
2c) pieþe agroalimentare;
2d) staþii de distribuire a carburanþilor.

3.  Activitãþi de învãþãmânt, proiectare-cercetare:
3a) grãdiniþe, ºcoli, alte instituþii de învãþãmânt care nu dispun

de cabinet medical propriu Ñ cel puþin una la 50 de elevi;
3b) ateliere ºcolare, sãli de sport;
3c) cãmine ºi internate;
3d) alte activitãþi de proiectare-cercetare Ñ cel puþin

una la 25 de persoane.

4.  Activitãþi culturale ºi recreative:
4a) sãli de spectacole Ñ una la cel puþin 100 de locuri;
4b) sãli de sport sau de întreþinere fizicã, altele decât

cele din instituþiile de învãþãmânt;
4c) cluburi, alte spaþii pentru activitãþi de divertisment cu

cel puþin 10 locuri;
4d) baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unitãþi

agroturistice.

ANEXA Nr. 3

C O N Þ I N U T U L  M I N I M  O B L I G A T O R I U  A L  T R U S E I  S A N I T A R E

Denumirea materialului Numãrul
de bucãþi

Cutie din material plastic, etanºã, cu colþuri rotunjite 1
Foarfece cu vârfuri boante 1
Garou 50 cm 1
Deschizãtor de gurã din material plastic 1
Dispozitiv de respiraþie gurã la gurã 1
Pipã Guedel mãrimea 4 1
Pipã Guedel mãrimea 10 1
Mãnuºi de examinare, pereche 4
Pahare de unicã folosinþã 5
Batiste de hârtie cu soluþie dezinfectantã 10
Atele din material plastic 2
Feºi din tifon mici 5 cm/4 m 5
Feºi din tifon mari 10 cm/5 m 3

ANEXA Nr. 2
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Denumirea materialului Numãrul
de bucãþi

Bandaj triunghiular I = 80 mm 2
Vatã hidrofilã sterilã, pachet A 50 g 2
Ace de siguranþã 12
Leucoplast 5 cm/3 m 1
Leucoplast 2,5 cm/2,5 m 1
Alcool sanitar 200 ml 1
Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc. 10
Pansament individual 2 cm/6 cm 10
Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm 5 
Plasture 6 cm/50 cm 1
Creion 1
Caiet a 50 de pagini 1
Broºurã cu instrucþiuni de prim ajutor 1
Rivanol soluþie 1ä, 200 ml 1
Apã oxigenatã sau perogen 1
Alcool iodat 200 ml 1

MINISTERUL EDUCAÞIEI ªI CERCETÃRII

O R D I N
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare ºi reconfirmare periodicã a parcului ºtiinþific 

ºi tehnologic ºi a Procedurii de admitere în parcul ºtiinþific ºi tehnologic a agenþilor economici

Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
în baza prevederilor art. 14 din Ordonanþa Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea ºi funcþionarea parcurilor

ºtiinþifice ºi tehnologice,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii,

cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite prezentul ordin.

Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia de autorizare ºi
reconfirmare periodicã a parcului ºtiinþific ºi tehnologic,
prevãzutã în anexa nr. 1 care face parte integrantã din
prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Se aprobã Procedura de admitere în parcul
ºtiinþific ºi tehnologic a agenþilor economici, prevãzutã în
anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Secretarul general adjunct, Direcþia generalã
pentru transfer tehnologic ºi inovare din cadrul Ministerului

Educaþiei ºi Cercetãrii, instituþiile de învãþãmânt superior

acreditate, unitãþile de cercetare-dezvoltare ºi persoanele

prevãzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanþa Guvernului

nr. 14/2002 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului

ordin.

Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaþiei ºi cercetãrii, Ministru delegat la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Ñ
Ecaterina Andronescu pentru activitatea de cercetare,

ªerban Constantin Valeca

Bucureºti, 29 aprilie 2002.
Nr. 3.589.

ANEXA Nr. 1
M E T O D O L O G I E

de autorizare ºi reconfirmare periodicã a parcului ºtiinþific ºi tehnologic

Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Autorizarea ºi reconfirmarea parcului

ºtiinþific ºi tehnologic se realizeazã în conformitate cu pre-
vederile Ordonanþei Guvernului nr. 14/2002 privind constitu-
irea ºi funcþionarea parcurilor ºtiinþifice ºi tehnologice,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82
din 1 februarie 2002, denumitã în continuare ordonanþã.

(2) Obiectivele urmãrite prin constituirea parcurilor
ºtiinþifice ºi tehnologice sunt cele prevãzute la art. 2 din
ordonanþã.

(3) Iniþiativa constituirii parcului ºtiinþific ºi tehnologic
aparþine unui consorþiu format prin asocierea persoanelor

juridice ºi fizice menþionate la art. 1 alin. (4) din ordonanþã.
Este obligatorie prezenþa în consorþiu a unei instituþii de
învãþãmânt superior acreditate ºi/sau a unei unitãþi de cer-
cetare-dezvoltare.

(4) Contractul de asociere în participaþiune cuprinde
urmãtoarele clauze:

a) drepturile ºi obligaþiile partenerilor referitoare la
înfiinþarea ºi funcþionarea parcului ºtiinþific ºi tehnologic;

b) aportul partenerilor, constând în clãdiri cu specificaþia
destinaþiilor (laboratoare, spaþii de producþie, birouri, utilitare
etc.), terenuri cu specificaþia destinaþiei acestora (construcþii,
drumuri, poduri, parcãri, de culturã etc.), instalaþii ºi utilitãþi
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(aducþii, canalizãri, energetice, comunicaþii etc.), dotãri spe-
cifice importante, precum ºi alte valori aduse în
participaþiune (capital depus, investiþii în derulare etc.);

c) obiectivele ºi activitãþile specifice ale parcului ºtiinþific
ºi tehnologic; se vor nominaliza domeniile abordate (echi-
pamente ºi sisteme de telecomunicaþii, echipamente de
mãsurã ºi control, biotehnologie medicalã etc.) ºi activitãþile
specifice (cercetare ºtiinþificã, dezvoltare tehnologicã,
învãþãmânt, consultanþã tehnologicã, preluarea ºi aplicarea
rezultatelor cercetãrii de cãtre agenþii economici aflaþi în
parcul ºtiinþific ºi tehnologic, inclusiv realizarea, utilizarea în
regim de microproducþie sau comercializarea modelelor
experimentale, prototipurilor sau a produselor obþinute cu
acestea etc.), cu menþionarea, în cazul mai multor domenii
ºi tipuri de activitãþi, a ponderilor acestora în activitatea
globalã a parcului ºtiinþific ºi tehnologic;

d) dotãrile iniþiale ºi prevederile investiþionale; se va pre-
ciza pe categorii de suprafeþe construite necesarul lucrãrilor
pentru amenajare ºi finalizare, astfel încât sã poatã fi utili-
zatã pentru destinaþia datã. Se vor menþiona investiþiile pe
care fiecare parte a consorþiului le are în derulare ºi cele
prevãzute pentru viitor, precum ºi sursele pentru realizarea
acestora, cu destinaþie specificã pentru parcul ºtiinþific ºi
tehnologic. Se va preciza politica consorþiului privind partici-
parea agenþilor economici din parcul ºtiinþific ºi tehnologic
la amenajarea ºi dotãrile spaþiilor închiriate;

e) desemnarea administratorului, organizarea adminis-
traþiei, obligaþiile acestuia ºi utilitãþile oferite agenþilor eco-
nomici din parcul ºtiinþific ºi tehnologic pentru buna
funcþionare a acestuia.

(5) Administrarea parcului ºtiinþific ºi tehnologic se reali-
zeazã de cãtre o societate comercialã desemnatã de con-
sorþiu, conform art. 1 alin. (5) din ordonanþã, denumitã în
continuare administrator. Administratorul încheie un contract
cu consorþiul, în care se va prevedea modul în care admi-
nistratorul va executa obligaþiile menþionate la art. 9 din
ordonanþã, precum ºi alte atribuþii specifice prevãzute în
contract. Se vor specifica sursele de venituri, cheltuielile
previzionate, pe capitole ºi etape, corelate cu planul de
afaceri al parcului ºtiinþific ºi tehnologic, precum ºi raportu-
rile administratorului cu consorþiul.

Autorizarea
Art. 2. Ñ (1) Cererea de autorizare ºi documentaþia

necesarã autorizãrii parcului ºtiinþific ºi tehnologic, care
este întocmitã conform ordonanþei ºi avizatã de consorþiu,
se depun de administrator la Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, organul de specialitate al administraþiei publice
centrale în domeniul parcurilor ºtiinþifice ºi tehnologice.

(2) Documentaþia necesarã autorizãrii parcului ºtiinþific ºi
tehnologic va cuprinde:

a) formular de prezentare a parcului ºtiinþific ºi tehnolo-
gic, conform anexei la prezenta metodologie, la care se
vor anexa documentele justificative;

b) copie de pe contractul de asociere în participaþiune,
ca act constitutiv al consorþiului, cu anexe conform art. 3
din prezenta metodologie;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare al adminis-
tratorului, eliberat de oficiul registrului comerþului teritorial;

d) copie de pe statutul societãþii-administrator;
e) copie de pe contractul dintre administrator ºi con-

sorþiu;

f) planul de afaceri pentru funcþionarea parcului ºtiinþific
ºi tehnologic;

g) copie de pe titlurile de proprietate sau de pe alte
documente care atestã legalitatea cedãrii valorilor imobiliare
în folosinþa parcului ºtiinþific ºi tehnologic.

h) declaraþiile membrilor consorþiului privind îndeplinirea
condiþiilor prevãzute la art. 4 din ordonanþã pentru terenul
aferent parcului ºtiinþific ºi tehnologic.

(3) La documentaþia depusã în vederea autorizãrii par-
cului ºtiinþific ºi tehnologic administratorul poate depune
orice alte înscrisuri pe care le considerã necesare.

Art. 3. Ñ Administratorul va prezenta o evaluare a faci-
litãþilor de care poate beneficia parcul ºtiinþific ºi tehnolo-
gic, precum ºi a facilitãþilor de care pot beneficia agenþii
economici aflaþi în acest parc, menþionate la art. 10, res-
pectiv la art. 11 din ordonanþã. Se vor specifica sursele
estimate ºi valorile aferente.

Art. 4. Ñ (1) În scopul autorizãrii parcului ºtiinþific ºi
tehnologic se constituie o comisie de autorizare ºi evaluare
a parcurilor ºtiinþifice ºi tehnologice, denumitã în continuare
comisie, alcãtuitã din 5 membri, specialiºti, personalitãþi
competente în domeniul de activitate al parcului ºtiinþific ºi
tehnologic, care va face analiza ºi evaluarea solicitãrii.

(2) Numirea membrilor comisiei se realizeazã prin ordin
al ministrului delegat pentru activitatea de cercetare.

(3) Documentaþia pentru autorizarea parcului ºtiinþific ºi
tehnologic va fi depusã la secretariatul tehnic al comisiei,
asigurat de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii prin Direcþia
generalã pentru transfer tehnologic ºi inovare.

(4) Comisia va analiza ºi va evalua dacã documentaþia
prezentatã în vederea autorizãrii parcului ºtiinþific ºi tehno-
logic îndeplineºte cumulativ condiþiile prevãzute la alin. (2) ºi
(3) ale art. 6 din ordonanþã.

(5) În cazul în care documentaþia este incompletã,
comisia va solicita administratorului completarea acesteia în
termen de 10 zile.

(6) În urma analizei ºi evaluãrii comisia prezintã minis-
trului delegat pentru activitatea de cercetare, în termen de
20 de zile de la primirea cererii ºi documentaþiei complete,
un referat detaliat privind rezultatele analizei efectuate, în
concluzia cãruia se va propune aprobarea sau respingerea
solicitãrii de autorizare a parcului ºtiinþific ºi tehnologic.

(7) Propunerea de respingere a cererii de autorizare a
parcului ºtiinþific ºi tehnologic se comunicã administratorului,
care are drept de contestaþie în termen de 10 zile.

(8) Contestaþiile se soluþioneazã de cãtre o comisie for-
matã din 3 membri propuºi de Direcþia generalã pentru
transfer tehnologic ºi inovare.

(9) Rãspunsul la contestaþie se transmite în termen de
30 de zile de la data depunerii acesteia.

(10) Ministrul delegat pentru activitatea de cercetare
acordã prin ordin autorizaþia de funcþionare a parcului
ºtiinþific ºi tehnologic, în termen de 60 de zile de la data
depunerii cererii ºi documentaþiei complete.
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ANEXA Nr. 2

P R O C E D U R A
de admitere în parcul ºtiinþific ºi tehnologic a agenþilor economici

Art. 1. Ñ Prezenta procedurã s-a elaborat în conformi-
tate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 14/2002 pri-
vind constituirea ºi funcþionarea parcurilor ºtiinþifice ºi
tehnologice, denumitã în continuare ordonanþã, ºi reglemen-
teazã modalitãþile de admitere în parcul ºtiinþific ºi tehnolo-
gic a agenþilor economici.

Art. 2. Ñ Agenþii economici admiºi în parcul ºtiinþific ºi
tehnologic pot fi persoane juridice, indiferent de forma de
proprietate ºi de forma de organizare, investitori români sau
strãini, care doresc sã desfãºoare activitãþi specifice profilu-
lui parcului ºtiinþific ºi tehnologic.

Art. 3. Ñ Îndeplinesc criteriile generale de admitere în
parcul ºtiinþific ºi tehnologic toþi agenþii economici menþionaþi
la art. 2, care nu se aflã în una dintre urmãtoarele situaþii:

a) sunt declaraþi, conform legii, în stare de încetare de
plãþi;

b) plãþile/conturile le sunt blocate conform unei hotãrâri
judecãtoreºti;

c) se fac vinovaþi de declaraþii inexacte, cu rea-credinþã,
cu privire la informaþiile solicitate de administrator în vede-
rea admiterii în parc;

d) au încãlcat în mod grav, cu rea-credinþã, prevederile
unui alt contract comercial încheiat anterior cu alt partener.

Art. 4. Ñ Criteriile specifice pe care trebuie sã le înde-
plineascã agenþii economici pentru admiterea în parcul
ºtiinþific ºi tehnologic sunt:

a) sã desfãºoare activitãþi specifice sau complementare,
conexe profilului parcului ºtiinþific ºi tehnologic, conform
art. 1 alin. (2) din ordonanþã ºi în acord cu domeniile teh-
nologice pentru care funcþioneazã parcul;

b) sã dispunã de capacitatea calificatã a personalului
angajat ºi atras în colaborare pentru domeniile ºi obiecti-
vele în care va acþiona;

c) sã aibã un plan de afaceri elaborat în care sã se
regãseascã ca activitãþi specifice parcului ºtiinþific ºi
tehnologic.

Art. 5. Ñ Documentaþia necesarã admiterii agenþilor eco-
nomici în parcul ºtiinþific ºi tehnologic se depune la
administrator ºi va cuprinde:

a) cerere semnatã de agentul economic;
b) fiºa de admitere în parcul ºtiinþific ºi tehnologic a

agenþilor economici (conform anexei la prezenta procedurã);
c) actul de înfiinþare a societãþii comerciale;
d) statutul societãþii comerciale;
e) dovada înscrierii la registrul comerþului;
f) planul de afaceri;
g) bilanþul contabil sau ultima raportare economico-

financiarã;
h) declaraþie pe propria rãspundere cã nu se aflã în

una dintre situaþiile prevãzute la art. 3.
Art. 6. Ñ (1) În parcul ºtiinþific ºi tehnologic pot fi

înfiinþate societãþi comerciale noi, prin iniþiativa unei per-
soane fizice sau a unui colectiv care are experienþa acti-
vitãþii de cercetare, fabricaþie sau servicii în domeniul în
care activeazã parcul ºtiinþific ºi tehnologic, care vor sã

desfãºoare activitãþi economice conforme cu prevederile
ordonanþei.

(2) Pentru a obþine acordul administratorului de înregis-
trare a noii societãþi comerciale în parcul ºtiinþific ºi tehno-
logic iniþiatorul va declara ºi va confirma prin documente (la
cerere) urmãtoarele:

a) domeniul ºi activitãþile în care va funcþiona noua
societate comercialã;

b) structura personalului prevãzut ºi calificãrile specifice;
lista nominalã cuprinzând iniþiatorii;

c) experienþa în domeniu, pe tipuri de activitãþi;
d) dacã este (sunt) acþionar (acþionari) majoritar (majori-

tari) la alte societãþi comerciale, în ce domenii de activitate;
e) obiectivele þintã propuse (de exemplu: asimilarea,

fabricarea ºi comercializarea unui produs din cercetare pro-
prie sau naþionalã);

f) planul de afaceri pe minimum 2 ani.
(3) Iniþiatorul va prezenta administratorului o cerere

însoþitã de fiºa de admitere în parcul ºtiinþific ºi tehnologic
a agenþilor economici (conform anexei la prezenta proce-
durã) ºi eventual documentele, la cererea administratorului,
pentru susþinerea criteriilor de admitere.

Art. 7. Ñ În cazul în care documentaþia este incom-
pletã, administratorul va solicita completarea acesteia în ter-
men de 10 zile.

Art. 8. Ñ Administratorul analizeazã detaliat docu-
mentaþia prezentatã ºi selecteazã solicitãrile agenþilor eco-
nomici de admitere în parcul ºtiinþific ºi tehnologic, conform
criteriilor de eligibilitate generale ºi specifice, menþionate la
art. 3, 4 ºi 6 din prezenta procedurã.

Art. 9. Ñ Fiecare solicitare a agenþilor economici de a fi
admiºi în parcul ºtiinþific ºi tehnologic, selectatã de adminis-
trator conform art. 9 lit. c) din ordonanþã, se evalueazã ºi
se analizeazã separat de cãtre o comisie formatã din:

a) directorul ºi economistul reprezentanþi ai administrato-
rului parcului ºtiinþific ºi tehnologic;

b) reprezentanþi ai consorþiului.
Art. 10. Ñ Rezultatul evaluãrii comisiei, admis sau res-

pins, va fi comunicat în scris agentului economic în termen
de 30 de zile de la data depunerii documentaþiei complete.
Agenþilor economici respinºi li se vor comunica ºi motivele
neadmiterii în parcul ºtiinþific ºi tehnologic.

Art. 11. Ñ Agenþii economici respinºi pot depune con-
testaþie la administrator în termen de 5 zile, urmând ca
soluþionarea acesteia sã se facã de cãtre comisie în ter-
men de 10 zile.

Art. 12. Ñ Administratorul va încheia cu fiecare agent
economic admis un contract comercial, din care nu vor lipsi
prevederile privind asigurarea terenului, spaþiilor, dotãrilor ºi
serviciilor necesare desfãºurãrii activitãþii acestuia, precum
ºi obligaþiile menþionate la art. 9 lit. d) ºi facilitãþile
menþionate la art. 11 din ordonanþã.
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