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                                                                  ORDIN nr. 20242 

privind aprobarea componenței Corpului de experți din Registrului Naţional al Experţilor pentru 

certificarea activității de cercetare-dezvoltare 

 

Ţinând cont de: 

- Ordinul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 21578/14.10.2022 privind aprobarea 

constituirii Registrului național al experților pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare — 

REXCD, a Metodologiei de selecţie pentru Corpul de experţi şi a Normelor metodologice privind 

expertiza în vederea certificării activităţii de cercetare-dezvoltare; 

- Referatul nr. 500165/27.01.2023, pentru aprobarea componenței Corpului de experți din Registrul 

Naţional al Experţilor pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare.  

- Adresa transmisă Președintelui Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, nr. 

4253/ 20.12.2022 pentru inițieriea procedurii de evaluare a dosarelor și selectie a candidaților  experti 

în scopul înființarii Corpului de experți din Registrul național al experților pentru certificarea 

activității de cercetare-dezvoltare, 

- Adresa CCCDI nr. 317/03.02.2023  privind încheierea etapei de evaluare a dosarelor și selecția 

candidaților în vederea constituirii Corpului de experți pentru certificarea activităților de cercetare-

dezvoltare, 

- Prevederilor art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările  şi completările 

ulterioare, 

În temeiul: prevederilor art. 12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. Nr. 371/2021 din 29 martie 2021 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării 

emite prezentul 

ORDIN: 

Art.  1  Începând cu data prezentului ordin, se aprobă componenţa Corpului de experți din Registrul 

Naţional al Experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare, pe domenii de 

specializare inteligentă, în conformitate cu Anexele 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.  2   Coordonator al Corpului de experți desemnat este domnul Susan-Resiga Romeo-Florin. 

Art. 3 Prezentul ordin se va publica pe pagina de web a Ministerului Cercetării, Inovării şi 

Digitalizării. 

Art. 4 Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării va duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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