
 

 

 

Anexa  

 

 

Regulament privind tarifele 

pentru autorizarea şi controlul  

activităţilor nucleare 

 

 

 

 

Art. 1. - (1)  Tarifele aplicabile în activităţile nucleare, activităţi prevăzute în 

Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 

controlul activităţilor nucleare,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

sunt stabilite în funcţie de complexitatea instalaţiilor, tehnicilor şi a riscurilor asociate 

activităţilor nucleare, cărora li se aplică regimul de control şi autorizare prevăzut de lege. 

 (2) Tarifele cuprind costurile de evaluare, expertizare tehnică, examinare, control 

iniţial şi periodic, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, cheltuielile materiale şi de 

personal necesare elaborării reglementărilor specifice, emiterii răspunsurilor, avizelor 

autorizaţiilor sau permiselor, după caz, ori a documentelor de aprobare sau respingere  de 

către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare 

CNCAN. 

 

 Art. 2. - (1) Tarifele aplicabile în activităţile nucleare se suportă, conform legii, de 

către titularii de autorizaţii sau de către solicitanţii de avize, autorizaţii şi permise în 

domeniul nuclear, persoane juridice române sau străine, precum și persoane fizice române 

sau străine. 

 (2) Solicitanţii de avize, autorizaţii sau permise de exercitare plătesc tarifele 

cuprinse în prezentul regulament înainte de expertizarea tehnică, examinarea în vederea 

autorizării sau avizării, în termen de 3 zile de la data comunicării formularului de tarife 

emis de către CNCAN. 

 (3) Tarifele pentru eliberarea de avize, autorizaţii sau permise de exercitare,  se 

achită de către titularii de autorizaţii sau de către solicitanţii de avize, autorizaţii şi 

permise în domeniul nuclear, prin virament bancar, cu ordin de plată sau mandat poștal, 

în contul colector al CNCAN deschis la Trezoreria Statului Sector 5, precizat în 

formularul de tarife.  

 (4) În termen de 2 zile lucrătoare de la încasare, CNCAN virează sumele colectate 

la bugetul de stat. 

 

 Art. 3. (1) Tarifele pentru eliberarea de avize, autorizaţii sau permise de 

exercitare,  se achită de către titulari/solicitanţi persoane juridice străine, în lei sau 

EURO/USD, în conturile CNCAN, precizate în  formularul de tarife al CNCAN. Pentru 

plățile în valută se utilizează cursul de schimb al B.N.R. valabil în ultima zi a lunii 

precedente datei de efectuare a plăţii.  

 (2) În termen de 4 zile lucrătoare de la încasare, CNCAN virează integral la 

bugetul de stat valoarea în lei aferentă tarifelor încasate de la persoanele juridice străine. 

 

 Art. 4. Titularii/solicitanţii prevăzuți la art. 2 alin. (1) fac dovada achitării tarifelor 

prin transmiterea copiei documentului de plată, către CNCAN.  

 



 

 

 

 Art. 5.  Odată cu eliberarea de avize, autorizaţii sau permise, precum şi în cazul 

respingerii cererii solicitantului, CNCAN va emite factură cu suma corespunzătoare 

tarifului, stabilită conform prezentului Regulament.  

 

 Art. 6. - În cazul respingerii cererii solicitantului de autorizare/ eliberare a 

permisului de exercitare, tarifele achitate nu se restituie.    

 

 Art. 7.  - (1) În cazul în care solicitantul de autorizație renunță în scris la cererea 

sa, tariful se restituie în cuantumul rezultat din diferenţa dintre tariful achitat şi orele 

efectiv lucrate de CNCAN, tarifate conform tarifului orar din prezentul regulament, până 

în momentul înregistrării cererii de renunţare. 

(2) În cazul în care solicitantul de permis de exercitare renunță în scris la cererea sa, 

tariful achitat nu se mai restituie. 

(3) Restituirea sumelor achitate în plus, se va efectua pe baza cererii titularului/ 

solicitantului în care se va menționa în mod obligatoriu numărul și data documentului cu 

care s-a efectuat plata. 

 

 Art. 8. - (1) Termenul scadent de plată a tarifelor de autorizare care se achită 

anual pe durata de valabilitate a autorizaţiei, conform  prezentului regulament, este de 30 

de zile de la data transmiterii de către CNCAN  a “Formularului de tarife pentru 

autorizarea şi controlul activităţilor nucleare”, prin care se comunică 

titularilor/solicitanţilor de autorizaţii suma ce trebuie achitată şi contul în care trebuie 

plătită. 

 (2) În caz de neplată, la termenul scadent, a tarifelor de autorizare care se achită 

anual, solicitanţii sau titularii, după caz, sunt obligaţi să calculeze şi să vireze la bugetul 

de stat majorări de întârziere, conform prevederilor fiscale în vigoare. 

 

 Art. 9. - Tariful pentru orele efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, este de 110 

lei/oră. Acesta este utilizat la calculul cuantumului tarifelor prevăzute în secțiunile din 

anexa prezentului regulament, după caz.  

 

  

 Art. 10. - (1) Pentru examinarea și expertizarea  sistemelor de management al 

calității, suplimentar tarifelor prevăzute la art.1-9, solicitantul va suporta cheltuielile de 

transport și cazare a echipei CNCAN în vederea auditării, examinării şi expertizării 

tehnice.  

 

 

 Art. 11. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor privind securitatea nucleară, sistemul de management al calităţii, 

radioprotecţia, managementul combustibilului uzat şi al deşeurilor radioactive de pe 

amplasament, protecţia fizica, garanţii nucleare, import, transfer, transfer intracomunitar 

şi deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente, elaborarea sau revizuirea 

reglementărilor specifice pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, Unităţile 1 si 2, 

precum şi pentru Fabrica de Combustibil Nuclear de la Piteşti sunt prevăzute în secţiunea 

nr. 1 din anexa la prezentul regulament. 

 

 Art. 12. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor privind securitatea nucleară, sistemul de management al calităţii, 

radioprotecţia, managementul combustibilului uzat si al deşeurilor radioactive de pe 



 

 

 

amplasament, protecţia fizica, garanţii nucleare, import, transfer, transfer intracomunitar 

şi deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente, elaborarea sau revizuirea 

reglementărilor specifice pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, Unităţile 3 si 4, 

sunt prevăzute în secţiunea nr. 2 din anexa la prezentul regulament. 

 

 Art. 13. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor privind securitatea nucleară, securitatea radiologica, managementul 

combustibilului uzat, deţinerea de materiale nucleare, materiale şi echipamente, 

elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice pentru reactoarele de cercetare sunt 

prevăzute în secţiunea nr. 3 din anexa la prezentul regulament. 

 

 Art. 14. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de încercare, laboratoarelor de 

examinare post-iradiere, şi ansamblurilor subcritice sunt prevăzute în secţiunea nr. 4 din 

anexa la prezentul regulament. 

 

 Art. 15. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor privind deşeurile radioactive şi  combustibilul nuclear ars sunt prevăzute în 

secţiunea nr. 5 din anexa la prezentul regulament. 

 

 Art. 16. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor privind sistemele de management  al calităţii pentru activităţile din ciclul 

combustibilului nuclear sunt prevăzute în secţiunea nr. 6 din anexa la prezentul 

regulament. 

 

 Art. 17. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor activităţilor nucleare cu instalaţii radiologice şi surse de radiaţii, altele decât 

cele prevăzute în secţiunile nr. 1-6 şi secţiunile nr. 8-16, sunt prevăzute în secţiunile nr. 

7.1.-7.3. din anexa la  prezentul regulament. 

 

 Art. 18. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor activităţilor nucleare din domeniul cercetării geologice, extracţiei 

minereurilor de uraniu şi toriu precum şi prelucrării materiilor prime nucleare sunt 

prevăzute în secţiunea nr. 8 din anexa la prezentul regulament. 

 

 Art. 19. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor activităţilor nucleare din domeniul transportului materialelor nucleare 

radioactive sunt prevăzute în secţiunea nr. 9 din  anexa la prezentul regulament. 

 

 Art. 20. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor pentru activităţile privind materialele, dispozitivele, echipamentele şi 

informaţiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare 

explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, sunt prevăzute în secţiunea nr. 

10 din anexa la prezentul regulament. 

 

 Art. 21. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor activităţilor de garanţii nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 11 din anexa 

la prezentul regulament. 

 



 

 

 

 Art. 22. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor pentru activităţile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul 

nuclear şi a organismelor dozimetrice acreditate sunt prevăzute în secţiunea nr. 12 din  

anexa la  prezentul regulament. 

 

 Art. 23. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi 

controalelor pentru  protecţia fizică a materialelor nucleare, materialelor radioactive si 

instalaţiilor nucleare sunt prevăzute în secţiunea nr. 13 din anexa la prezentul regulament. 

 

 Art. 24. - Tarifele aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluărilor şi controalelor 

surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear, care 

conduc la o creştere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a persoanelor din populaţie, 

sunt prevăzute în secţiunea nr. 14 din anexa la prezentul regulament. 

 

 Art. 25. - Tarifele aplicabile la măsurătorile de radioactivitate sau ale câmpurilor 

de radiaţii, executate de către CNCAN sunt prevăzute în secţiunea nr. 15 din anexa la  

prezentul regulament. 

 

 Art. 26. - Tarifele aplicabile la autorizarea executării construcţiilor în domeniul 

nuclear şi controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare 

sunt prevăzute în secţiunea nr. 16 din anexa la prezentul regulament. 

 

 Art. 27. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.  

 

            Art. 28. – (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 (2) Regulamentul de tarife poate fi revizuit ori de cate ori este necesar, dar nu mai 

târziu de 5 ani de la data publicării. 

 



 

 

6 

 

 

ANEXA LA 

REGULAMENTUL DE TARIFE 

PENTRU AUTORIZAREA ŞI CONTROLUL  

ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 

Secţiunea nr. 1 
 

TARIFE 
 aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară Centrala Nuclearoelectrică 

Cernavodă, Unităţile 1 si 2, precum şi pentru Fabrica de Combustibil Nuclear de la Piteşti 

        

Nr. Crt. ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei/an) 

1.1 

Autorizarea desfăşurării activităţilor în domeniul nuclear aferente Centralelor 
Nuclearoelectrice, acoperind cheltuielile pentru: 

 
10.980.000 

 

a) evaluare, expertizare tehnică, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii nucleare, 
elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice;  

b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii radiologice,  Permise de 
Exercitare în domeniile ON, CNE, conform Secţiunii nr. 12 punctele 12.1.1, 12.1.2, 
12.1.5, 12.1.6, 12.2, 12.3.1, 12.3.2, 12. 3.5, 12. 3.6 şi 12.4;  

c) activităţile de autorizare personal, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice;  

d) evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul 
sistemului de management al calităţii conform Secţiunii nr. 6, punctele 6.1.1.1, 6.1.2.1, 
6.1.3.1, 6.1.4.1, 6.1.5.1, 6.1.6.1, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.3, 6.4, 6.5; 

e) evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul 
instalațiilor radiologice şi surselor de radiații conform Secţiunii nr. 7, punctele 7.3.4, 
7.3.11; 
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f) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul managementului combustibilului uzat şi 
al deşeurilor radioactive în clădirile de pe amplasamentul CNE Cernavodă, conform 
Secţiunii nr. 5 punctele 5.1 şi 5.3,  inclusiv evaluarea planului conceptual şi al planului 
detaliat de dezafectare; 

g) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul protecţiei fizice, garanţiilor nucleare, 
import, export, transfer, transfer intracomunitar şi deţinere de materiale nucleare, 
materiale şi echipamente în cadrul CNE Cernavodă, conform Secţiunii nr. 10 punctele 
10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.3, 10.4, Secţiunii nr. 13 punctele 
13.1.1, 13.1.3, 13.1.5, 13.1.6, 13.2.1, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.6, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 
13.9, 13.11, Secţiunii nr. 11 punctele 11.1.1, 11.1.6, 11.1.7, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 
11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17 inclusiv transferul de 
combustibil de la fabrica de combustibil nuclear (FCN Piteşti) la CNE Cernavodă; 

h) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul transportului materialelor radioactive, 
conform Secţiunii nr.9,punctele 9.1, 9.4, 9.9 şi 9.10. 

i) autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear şi controlul de stat asupra 
calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, conform Secţiunii nr.16. 

1.2 
Autorizarea desfăşurării activităţilor de testare medicală sau psihologică a personalului 
dintr-o instalaţie nucleară 

11.710 
 

1.3 
Atestarea altor activităţi privind pregătirea personalului operator în instalaţia nucleară 
desfăşurate de prestatorii de servicii, conform art. 2, lit. g) din Legea 111/1996, 
republicată.  

Conform Nota 2 

1.4 Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi controale care nu sunt enumerate mai sus.  Conform Nota 2 

        
 Notă:  

 
  

(1) Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN pentru fundamentarea deciziilor 
in vederea autorizării sunt  finanţate de solicitantul autorizaţiei în afara tarifelor stabilite în prezentul 
regulament. 
 

  

(2) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9 al regulamentului privind tarifele pentru 
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.     

(3) Achitarea tarifelor  se face cu ocazia depunerii primei solicitări de autorizare, dar nu mai tarziu de 31 martie a 
anului in curs.  
 

  

 
Secţiunea nr. 2                                                                                                                                                        
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TARIFE 

 aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară a Centralei Nuclearoelectrice 
Cernavodă, Unităţile 3 si 4, precum şi a altor reactoare de putere propuse pentru autorizare in afara amplasamentului CNE 

Cernavoda 

        

Nr. Crt. ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei/an/unitate) 

2.1  

Autorizarea desfăşurării activităţilor în domeniul nuclear aferente Centralelor 
Nuclearoelectrice, acoperind cheltuielile pentru: 

Conform Nota 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) evaluare, expertizare tehnică, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii nucleare, 
elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice;  

b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii radiologice,  Permise de 
Exercitare în domeniile ON, CNE, conform Secţiunii nr.12 punctele 12.1.1, 12.1.2, 12.1.5, 
12.1.6, 12.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.5, 12.3.6 şi 12.4;  

c) activităţile de autorizare personal, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice;  

d) evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul 
sistemului de management al calităţii conform Secţiunii nr. 6, punctele 6.1.1.1, 6.1.2.1, 
6.1.3.1, 6.1.4.1, 6.1.5.1, 6.1.6.1, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.3, 6.4, 6.5; 

e) evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul 
instalațiilor radiologice si surselor de radiații conform Secţiunii nr. 7, punctele 7.3.4, 7.3.11; 

e) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul managementului combustibilului uzat şi al 
deşeurilor radioactive în clădirile de pe amplasamentul CNE Cernavodă, conform Secţiunii 
nr.5 punctele 5.1 şi 5.3,  inclusiv evaluarea planului inițial şi al planului final de 
dezafectare; 
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f) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul protecţiei fizice, garanţiilor nucleare, 
import, export, transfer, transfer intracomunitar şi deţinere de materiale nucleare, materiale 
şi echipamente în cadrul CNE Cernavodă, conform Secţiunii nr. 10 punctele 10.1.4, 
10.1.6, 10.1.7, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.3, 10.4, Secţiunii nr. 13 punctele 13.1.1, 
13.1.3, 13.1.5, 13.1.6, 13.2.1, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.6, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 
13.11, Secţiunii nr. 11 punctele 11.1.1, 11.1.6, 11.1.7, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 
11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17 inclusiv transferul de 
combustibil de la fabrica de combustibil nuclear (FCN Pitesti) la CNE Cernavodă; 

g) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul transportului materialelor radioactive, 
conform Secţiunii nr.9 punctele 9.1, 9.4, 9.9 şi 9.10. 

j) autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear şi controlul de stat asupra calităţii 
construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, conform Secţiunii nr. 16. 

2.2 
Autorizarea desfăşurării activităţilor de testare medicală sau psihologică a personalului 
dintr-o instalaţie nucleară 

11.700 
 

2.3 
Atestarea altor activităţi privind pregătirea personalului operator în instalaţia nucleară 
desfăşurate de prestatorii de servicii, conform art. 2, lit. g) din Legea 111/1996, 
republicată.  

Conform Nota 3 

2.4 Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi controale care nu sunt enumerate mai sus.  Conform Nota 3 

        
Notă:       

(1)  Achitarea tarifelor  se face cu ocazia depunerii primei solicitări de autorizare, dar nu mai tarziu de 31 martie a anului in curs.  

(2) Valorile tarifelor cresc progresiv, după cum urmează:  
Tarife 
(lei/an/unitate) 

  Autorizaţii parţiale până la eliberarea autorizaţiei de construcţie:  

 1.220.000 
  Până la eliberarea autorizaţiei de Punere în Funcţiune:   2.440.000 
  Până la eliberarea autorizaţiei de creştere a puterii:   3.660.000 
  Până la eliberarea autorizaţiei de operare:   4.880.000 
  Operarea la putere nominală:   5.490.000 

 
(3) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9 al regulamentului privid  tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.  
(4) Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN pentru fundamentarea deciziilor in vederea autorizării sunt  finanţate de solicitantul autorizaţiei în afara 
tarifelor stabilite în prezentul regulament. 
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Secţiunea nr. 3 

 

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind securitatea nucleară a reactoarelor de cercetare  

 

Nr. Crt.  ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei/an) 

3.1 

Autorizarea desfăşurării activităţilor în domeniul nuclear aferente reactoarelor de cercetare, 
în faza de amplasare, construcție, funcționare de proba, exploatare si reparații/întreținere, 
acoperind cheltuielile pentru: 

 993.509 

a) evaluare, expertizare tehnică, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii nucleare si 
radiologice, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice; 

b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii radiologice, Permise de 
Exercitare în domeniile ON, RN;  

c) activităţile de autorizare personal, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice; 

d) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul managementului combustibilului uzat, 
conform Secțiunii nr. 5 punctul 5.4, cu excepţia evaluării planului inițial şi al planului final 
de dezafectare; 

e) activităţile de autorizare deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente în 
cadrul reactoarelor de cercetare, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, 
activităţi specifice protecţiei fizice. 

f) evaluare, expertizare tehnică, examinare, control iniţial şi periodic în domeniul instalațiilor 
radiologice si surselor de radiații conform Secţiunii nr. 7.3, punctele 7.3.4, 7.3.5; 

g) evaluarea planului inițial de dezafectare  Conform Nota 3 

h) evaluare planului final de dezafectare  Conform Nota 3 

3.2 
 

Autorizarea desfăşurării activităţilor în domeniul nuclear aferente reactoarelor de cercetare 
in faza de conservare, dezafectare, acoperind cheltuielile pentru: 

993.509 
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a) evaluare, expertizare tehnică, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii nucleare si 
radiologice, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice; 

b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul securităţii radiologice, Permise de 
Exercitare în domeniile ON, RN, SD 

c) activităţile de autorizare personal, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice; 

d) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, 
examinare, control iniţial şi periodic în domeniul managementului combustibilului uzat, 
conform Secțiunii nr.5 punctul 5.4 inclusiv evaluarea planului inițial de dezafectare , 
planului final de dezafectare 

e) activităţile de autorizare deţinere de materiale nucleare, materiale şi echipamente în 
cadrul reactoarelor de cercetare, activităţi specifice protecţiei fizice, elaborarea sau 
revizuirea reglementărilor specifice. 

3.3 
Autorizarea desfăşurării activităţilor de testare medicală sau psihologică a personalului 
dintr-o instalaţie nucleară 

11.700 

3.4 
Atestarea altor activităţi privind pregătirea personalului operator în instalaţia nucleară 
desfăşurate de prestatorii de servicii, conform art. 2, lit. g) din legea 111/1996, 
republicată.  

Conform Nota 3 

3.5 Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi controale care nu sunt enumerate mai sus Conform Nota 3 

      
 Notă:    

(1) Valorile tarifelor prezentate la punctul 1 reprezintă sume ce vor fi achitate anual, cu ocazia depunerii primei 
solicitări de autorizare, dar nu mai tarziu de 31 martie a anului in curs. Tarifele se aplică pentru fiecare reactor 
de cercetare. 

  

(2) Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN pentru fundamentarea deciziilor in 
vederea autorizării sunt  finanţate de solicitantul autorizaţiei în afara tarifelor stabilite în prezentul regulament. 
 

  

(3) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9 al regulamentului privind tarifele pentru 

autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.   
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Secţiunea nr. 4 

 

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de 

cercetare/încercare, laboratoare de examinare post-iradiere, şi ansambluri subcritice 

 

Nr. Crt. ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei) 

4.1 Prima autorizare şi reautorizarea* pentru:   

4.1.1 Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem de management al calităţii 
35.099 

4.1.2 Amplasare 14.628 

4.1.3 Construcţii-montaj 70.199 

4.1.4 Punere în funcţiune 70.199 

4.1.5 Funcţionare de probă 35.099 

4.1.6 Funcţionare şi întreţinere 35.099 

4.1.7 Reparaţii 17.544 

4.1.8 Modificări 17.544 

4.1.9 Evaluarea planului inițial de dezafectare 42.102 

4.1.10 Modificarea şi revizia planului inițial de dezafectare(2) Conform Nota 2 

4.1.11 Evaluarea planului final de dezafectare(3) 113.655 

4.1.12 Modificarea şi revizia planului final de dezafectare(2) Conform Nota 2 

4.1.13 Conservare 17.544 

4.1.14 Dezafectare (3) 87.755 

4.1.15 Eliberarea autorizaţiei parţiale 8.784 

4.2 Modificarea autorizaţiei(2) Conform Nota 2  

4.3 Autorizare personal(2) Conform Nota 2 

4.3.1 
Evaluarea şi atestarea activităţilor de pregătire de specialitate în instalaţia nucleară ( pe 
persoană) 

1.257 

4.3.2 Autorizarea personalului de conducere din instalaţia nucleară ( pe persoană) 1.891 

4.3.3 Autorizarea personalului de specialitate de execuţie din instalaţia nucleară ( pe persoană ) 903 
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4.4 
Examinarea personalului pentru obţinerea permisului nivel 2 radioprotecţie (pe 
persoană)  

695 

4.5 
Examinarea personalului pentru obţinerea permisului nivel 3 radioprotecţie 
(pe persoană) 

1.400 

4.6 
Expertizări tehnice, consultaţii, examinări şi controale care nu sunt enumerate mai 
sus (2)  

Conform Nota 2  

      

Note generale:  
  

(a) Tarifele se aplică pentru o singură unitate.   

(b) Autorizarea personalului instalaţiei nucleare reprezintă eliberarea de permise de exercitare în 
conformitate cu prevederile articolelor 2, lit. g), 8 şi 9, al. (1) – (3), din Legea nr. 111/1996, republicată, şi 
cu reglementările specifice. 

  

(c) Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN pentru fundamentarea deciziilor in 
vederea autorizării sunt  finanţate de solicitantul autorizaţiei în afara tarifelor stabilite în prezentul regulament. 
 

  

      

Notă:     

(1) Pentru ansamblurile subcritice tarifele se reduc la 50% din valorile prevăzute în tabel.   

(2) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în con 
formitate cu articolul 9 al regulamentului privind tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. 

  

(3) Pentru instalaţiile de încercări în care nu este prezentă contaminarea sau pericolul de contaminare este scăzut, 
tariful de dezafectare sunt 10% din valorile prevăzute în tabel. 
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 Secţiunea nr. 5 

 

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind deşeurile radioactive şi combustibilului nuclear 

ars 

 

Nr. Crt. ACTIVITATEA* 
TARIFE 

(Lei) 

5.1 
Depozite intermediare de stocare deşeuri radioactive, staţii pentru tratarea 
deşeurilor radioactive (1) 

  

5.1.1 Prima autorizare şi reautorizarea pentru:    

5.1.1.1 Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem de management al calităţii 52.948 

5.1.1.2 Deţinere 14.176 

5.1.1.3 Transfer 14.176 

5.1.1.4 Amplasare 25.278 

5.1.1.5 Construcţii-montaj 80.471 

5.1.1.6 Punere în funcţiune 34.160 

5.1.1.7 Funcţionare de probă 34.160 

5.1.1.8 Funcţionare şi întreţinere 34.160 

5.1.1.9 Reparaţii  17.080 

5.1.1.10 Modificări 17.080 

5.1.1.11 Evaluarea planului inițial de dezafectare 8.833 

5.1.1.12 Modificarea şi revizia planului inițial de dezafectare(2)  

5.1.1.13 Evaluarea planului final de dezafectare(3) 25.620 

5.1.1.14 Modificarea şi revizia planului final de dezafectare(2) Conform Nota 2 

5.1.1.15 Conservare 17.080 

5.1.1.16 Dezafectare(3) 89.841 

5.1.2 Eliberarea autorizaţiei parţiale 8.625 

5.1.3 Modificarea autorizaţiei(2) Conform Nota 2 

5.2 
Depozite definitive de deşeuri radioactive de suprafaţă sau lângă suprafaţa (deşeuri 
care se pretează la astfel de depozitări) (1) 
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5.2.1 Prima autorizare şi reautorizarea pentru:   

5.2.1.1 Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem de management al calităţii 
57.730 

5.2.1.2 Deţinere 51.667 

5.2.1.3 Transfer 51.667 

5.2.1.4 Amplasare 57.730 

5.2.1.. Construcţii-montaj 97.356 

5.2.1.6 Punere în funcţiune 79.007 

5.2.1.7 Funcţionare şi întreţinere 37. 234 

5.2.1.8 Funcţionare de probă 
37.234 

5.2.1.9 Reparaţii sau modificări 
19.813 

5.2.1.10 Închidere 93.940 

5.2.1.11 Control instituţional 19.813 

5.2.2 Eliberarea autorizaţiei parţiale 21.521 

5.2.3 Modificarea autorizației2) Conform Nota 2 

5.3 
Depozite intermediare uscate de combustibil uzat provenind din centrale nuclearo-
electrice   

  

5.3.1 Prima autorizare şi reautorizarea pentru:   

5.3.1.1 Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem de management al calităţii 321.751 

5.3.1.2 Deţinere 196.432 

5.3.1.3 Transfer 196.432 

5.3.1.4 Amplasare 362.706 

5.3.1.5 Construcţii-montaj 497.260 

5.3.1.6 Punere în funcţiune 263.264 

5.3.1.7 Funcţionare de probă 204.753 

5.3.1.8 Funcţionare şi întreţinere 204.753 

5.3.1.9 Reparaţii sau modificări 87.755 

5.3.1.10 Conservare 87.755 

5.3.1.11 Dezafectare 175.497 

5.3.1.12 Evaluarea planului inițial de dezafectare 224.492 
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5.3.1.13 Modificarea şi revizia planului inițial de dezafectare(2) Conform Nota 2 

5.3.1.14 Evaluarea planului final de dezafectare 420.937 

5.3.1.15 Modificarea şi revizia planului final de dezafectare(2) Conform Nota 2 

5.3.2 Eliberarea autorizaţiei parţiale 58.511 

5.3.3 Modificarea autorizaţiei(2) Conform Nota 2 

5.4 
Depozite intermediare de combustibil uzat provenind din reactoare de cercetare, 
independente de reactorul de cercetare 

  

5.4.1 Prima autorizare şi reautorizarea pentru:   

5.4.1.1 Proiectarea instalaţiei având implementat un sistem de management al calităţii 263.264 

5.4.1.2 Deţinere 75.762 

5.4.1.3 Transfer 75.762 

5.4.1.4 Amplasare 257.396 

5.4.1.5 Construcţii-montaj 409.505 

5.4.1.6 Punere în funcţiune 175.497 

5.4.1.7 Funcţionare de probă 116.998 

5.4.1.8 Funcţionare şi întreţinere 116.998 

5.4.1.9 Reparaţii sau modificări 46.799 

5.4.1.10 Conservare 46.799 

5.4.1.11 Dezafectare 116.998 

5.4.1.12 Aprobarea planului inițial de dezafectare 50.520 

5.4.1.13 Modificarea şi revizia planului inițial de dezafectare(2) Conform Nota 2 

5.4.1.14 Aprobarea planului final de dezafectare 101.016 

5.4.1.15 Modificarea şi revizia planului final de dezafectare(2) Conform Nota 2 

5.4.2. Modificarea şi completarea autorizaţiei, eliberare de autorizaţii parţiale 23.400 

5.5 Autorizarea import, export , transfer intracomunitar de deseuri radioactive 2.400 

5.6 Autorizarea import, export , transfer intracomunitar de combustibil nuclear uzat 5.900 

5.7 Examinarea operatorilor (pe operator) (4) 1.171 

5.8 Examinarea personalului pentru obţinerea permisului nivel 2 (pe persoană)  
695 

5.9 
Examinarea personalului pentru obţinerea permisului nivel 3 radioprotecţie (pe 
persoană)  1.400 
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5.10 
Aprobarea eliberării de sub cerinţele de autorizare a materialelor rezultate din 
practici nucleare (2) 

Conform Nota 2 

5.11 
Evaluarea documentatiei tehnice în vederea eliberării certificatului de incheiere a 
activitatilor din domeniul nuclear (2) 

Conform Nota 2 

5.12 Expertizări tehnice, examinări şi controale care nu sunt enumerate mai sus(2), Conform Nota 2  

      

Notă:     

(1) Tariful din tabel sunt pentru staţii de tratare şi depozite pentru deşeuri de activitate joasă. Pentru staţii de 
tratare şi depozite pentru deşeuri de activitate medie şi pentru staţii de tratare şi depozite pentru deşeuri de 
activitate joasă şi medie se aplică un tarif de 300% din valorile din tabel. Instalaţiile de recuperare a tritiului vor 
fi considerate ca staţii de tratare a deşeurilor de activitate medie. 

    

(2) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9 al regulamentului privind tarifele pentru 
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. 

    

(3) Tariful se referă la dezafectarea totală a staţiei de tratare. Pentru dezafectarea parţială (dezafectarea unor 
instalaţii din staţie) se aplică  50% din tarif. 

    

(4) Tariful pentru examinarea operatorilor se referă numai la operatorii care lucrează în depozitele de combustibil 
ars independente de reactoare.  

    

(5)  Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN pentru fundamentarea deciziilor 
in vederea autorizării sunt  finanţate de solicitantul autorizaţiei în afara tarifelor stabilite în prezentul 
regulament. 
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Secţiunea nr. 6 

 

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor privind sistemele de management al calităţii 

pentru activităţi din ciclul combustibilului nuclear 
 
 

Nr. Crt. ACTIVITATEA  
TARIFE 

(Lei) 

6.1 Prima autorizare şi reautorizarea sistemelor de management al calităţii pentru(1):   

6.1.1 
Activitatea de conducere a lucrărilor de realizare, funcţionare şi dezafectare a instalaţiilor 
nucleare(2): 

Conform Nota 2 

6.1.1.1 Centrala Nuclearoelectrică(3) 29.256 

6.1.1.2 Reactoare de Cercetare 11.700 

6.1.1.3 Ansambluri Subcritice 1.220 

6.1.1.4 
Instalaţii de Încercare, Laboratoare de examinare post-iradiere, Instalaţii de tratare deşeuri 
radioactive şi combustibil ars şi Depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte 
instalaţii nucleare decât cele de la 6.1.1.1, 6.1.1.2 şi 6.1.1.3  5.844 

6.1.2 Activităţile de amplasare pentru instalaţii nucleare:  

6.1.2.1 Centrala Nuclearoelectrică(3) 17.544 

6.1.2.2 Reactoare de Cercetare 8. 784 

6.1.2.3 Ansambluri Subcritice 1.220 

6.1.2.4 
Instalaţii de Încercare, Laboratoare de examinare post-iradiere, Instalaţii de tratare deşeuri 
radioactive şi combustibil ars, Depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte 
instalaţii nucleare decât cele de la 6.1.2.1, 6.1.2.2 şi 6.1.2.3 5.844 

6.1.2.5 Structuri, sisteme, echipamente şi produse 5.844 

6.1.3 Activităţile de construcţii-montaj a instalaţiilor nucleare:  

6.1.3.1 Centrala Nuclearoelectrică(3) 46.799 

6.1.3.2 Reactoare de Cercetare 20.484 

6.1.3.3 Ansambluri Subcritice 4.270 
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6.1.3.4 
Instalaţii de Încercare, Laboratoare de examinare post-iradiere, Instalaţii de tratare deşeuri 
radioactive şi combustibil ars, Depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte 
instalaţii nucleare decât cele de la 6.1.3.1, 6.1.3.2 şi 6.1.3.3 20.484 

6.1.3.5 Sisteme, structuri, echipamente şi produse 20.484 

6.1.4 Activităţile de punere în funcţiune a instalaţiilor nucleare:  

6.1.4.1 Centrala Nuclearoelectrică(3) 
46.799 

6.1.4.2 Reactoare de Cercetare 20.484 

6.1.4.3 Ansambluri Subcritice 
3.050 

6.1.4.4 
Instalaţii de Încercare, Laboratoare de examinare post-iradiere, Instalaţii de tratare deşeuri 
radioactive şi combustibil ars, Depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte 
instalaţii nucleare decât cele de la 6.1.4.1, 6.1.4.2 şi 6.1.4.3 din prezenta sectiune 14.628 

6.1.4.5 Structuri, sisteme, echipamente şi produse 14.628 

6.1.5 
Activităţile de funcţionare de probă, funcţionare (exploatare), întreţinere, reparare şi 
conservare a instalaţiilor nucleare: 

 

6.1.5.1 Centrala Nuclearoelectrică(3) 
46.799 

6.1.5.2 Reactoare de Cercetare 23.400 

6.1.5.3 Ansambluri Subcritice 1.220 

6.1.5.4. 
Instalaţii de Încercare, Laboratoare de examinare post-iradiere, Instalaţii de tratare deşeuri 
radioactive şi combustibil ars, Depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte 
instalaţii nucleare decât cele de la 6.1.5.1, 6.1.5.2 şi 6.1.5.3 

14.628 

6.1.5.5. Ansambluri subcritice 
5.771 

6.1.5.6 Structuri, sisteme, echipamente şi produse 
14.628 

6.1.6 Activităţile de dezafectare a instalaţiilor nucleare:  

6.1.6.1 Centrala Nuclearoelectrică(3) 35.099 

6.1.6.2 Reactoare de Cercetare 17.544 

6.1.6.3 Ansambluri Subcritice 1.220 
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6.1.6.4 
Instalaţii de Încercare, Laboratoare de examinare post-iradiere, Instalaţii de tratare deşeuri 
radioactive şi combustibil ars şi Depozite de deşeuri radioactive şi combustibil ars şi alte 
instalaţii nucleare decât cele de la 6.1.6.1, 6.1.6.2 şi 6.1.6.3 14.628 

6.1.6.5 Structuri, sisteme, echipamente şi produse  14.628 

6.1.7 
Activităţile de aprovizionare (inclusiv exportul şi importul) pentru produse, sisteme şi 
servicii destinate instalaţiilor nucleare 11.700 

6.1.8 Activităţi de cercetare-dezvoltare şi proiectare destinate instalaţiilor nucleare:   

6.1.8.1 
Activităţile de cercetare-dezvoltare şi proiectare pentru structuri, sisteme, produse şi 
servicii destinate instalaţiilor nucleare(4) 

14.628 

6.1.8.2 
Activităţile de proiectare, dezvoltare, întreţinere, modificare şi utilizare a produselor 
software(5) 

14.628 

6.1.9 
Activităţile de fabricare sisteme, echipamente, produse şi componente şi de furnizare de 
servicii destinate instalaţiilor nucleare: 

 

6.1.9.1 Clasele I şi a II-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management al calităţii 23.400 

6.1.9.2 Clasa a III-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management al calităţii 17.544 

6.1.9.3 Clasa a IV-a de aplicare a cerinţelor sistemelor de management al calităţii 11.700 

6.1.9.4 Cerinţe suplimentare prevăzute în codul ASME şi alte cerinţe speciale 
3.160 

6.2 
Autorizarea unei entităţi organizatorice responsabile cu evaluarea independenta a 
sistemului de management al calităţii (în cazul în care aceasta este independentă din 
punct de vedere juridic faţa de organizaţia pe care o evaluează) 

17.531 

6.3 
Modificarea, completarea şi revizuirea autorizaţiei (care nu implică aprobarea 
documentelor sistemului de management al calităţii) (3) 903 

6.4 
Activităţi privind aprobarea documentelor sistemului de management al calităţii la 
cererea solicitanților / titularilor de autorizații: (3) 

 

6.4.1. Reactualizarea manualului calităţii 1.757 

6.4.2. 

Aprobarea iniţială a unei proceduri pentru procesele sistemului de management al calității,   
a unei proceduri pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi 
componentelor, a unei proceduri de aplicare gradată a cerinţelor sistemului de 
management al calităţii, a unei proceduri de elaborare a planului calităţii – în afara 
procesului de autorizare  586 
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6.4.3. 

Reactualizarea unei proceduri pentru procesele sistemului de management al calității,   a 
unei proceduri pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi 
componentelor, a unei proceduri de aplicare gradată a cerinţelor sistemului de 
management al calităţii, a unei proceduri de elaborare a planului calităţii 

305 

6.4.4. Aprobarea iniţială a planului calităţii 610 

6.4.5. Reactualizarea planului calităţii 305 

6.4.6. Procedura de proces special sau altă procedură solicitată de CNCAN - Aprobarea iniţială 
464 

6.4.7. Reactualizarea unei proceduri de proces special sau altei proceduri solicitată de CNCAN 
281 

6.5 Examinarea personalului responsabil pentru sistemul de management al calităţii(3) 
Conform Nota 3 

6.5.1 
Examinarea personalului responsabil pentru proiectarea, dezvoltarea şi implementarea 
sistemului de management al calităţii ( pe examen şi pe persoană ). 3.160 

6.5.2 
Examinarea personalului entităţii organizatorice cu responsabilitatea evaluării 
independente a sistemului de management al calităţii ( pe examen şi pe persoană ). 1.757 

6.5.3 
Examinarea coordonatorilor activităţilor conform reglementărilor specifice sistemelor de 
management al calităţii ( pe examen şi pe persoană ). 3.160 

6.6 Examinări şi controale care nu sunt enumerate mai sus (6) Conform Nota 6 

6.7. Expertizări tehnice şi consultaţii (7) Conform Nota 7 

      
Notă generală:     

(a) Tarifele de la punctele 6.1.2., 6.1.3.1., 6.1.3.2., 6.1.4.1., 6.1.4.2., 6.1.4.3., 6.1.5.1., 6.1.5.2., 6.1.5.4., 6.1.6.1., 
6.1.6.2., 6.1.6.3. şi 6.1.6.4. se achită pentru fiecare instalaţie nucleară aflată pe acelaşi amplasament şi 
aparţinând unui singur operator. 

  

    

(b) Aprobarea de la pct. 6.4.4 şi 6.4.5 se referă la produsele din clasa IV de aplicare a cerinţelor managementului 
calităţii. Ele se majorează cu 50% pentru clasa III, cu 100% pentru clasa II şi cu 200% pentru clasa I. 
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(c) Tarifele de la punctele 6.1.7 ÷ 6.1.9 nu se aplică în cazul în care aceste activităţi sunt efectuate de deţinătorul 
Centralei Nuclearoelectrice sau sucursalele acesteia, fiind incluse în tarifele pentru activităţile de autorizare sau 
reautorizare ale Centralei Nuclearoelectrice din Secţiunile nr.1 şi nr. 2, pct. 1. Nu vor fi exceptate de la plata 
tarifelor organizaţiile care furnizează produse şi servicii pentru Centrala Nuclearoelectrică. 

    

        
Notă:   

    

(1) Tarifele includ şi aprobarea manualului calităţii, a procedurilor pentru procese manageriale şi funcţionale, a 
procedurilor pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor şi componentelor, a procedurilor de 
aplicare gradată a cerinţelor sistemului de management al calităţii, a procedurii de elaborare a planului calităţii, 
numai dacă aceste activităţi se efectuează în cadrul procesului de autorizare / reautorizare. 

    

(2) Se plăteşte numai tariful cu valoarea cea mai ridicată corespunzătoare instalaţiilor nucleare la care se referă 
autorizarea. 

    

(3) Tarifele deţinătorului Centralei Nuclearoelectrice şi ale sucursalelor acesteia sunt incluse în tarifele pentru 
activităţile de autorizare sau reautorizare ale Centralei Nuclearoelectrice din Secţiunile nr.1 şi nr. 2, pct. 2.1. 

    

(4) Pentru autorizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi/sau proiectare pentru structuri, sisteme, produse şi 
servicii din fabricaţia proprie, şi care la rândul lor se supun autorizării, tariful se reduc cu 40%. 

    

(5) Pentru autorizarea activităţilor de proiectare, dezvoltare, întreţinere, modificare şi utilizare a produselor 
software care se realizează în aceleaşi organizaţii în care se desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare 
şi/sau proiectare pentru structuri, sisteme, produse şi servicii care la rândul lor se supun autorizării, tariful se 
reduc cu 50%. 

    

(6) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9 al regulamentului privind tarifele pentru 
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare , pentru expertizări tehnice, evaluări, audituri şi controale ale 
activităţilor de amplasare, construcţii-montaj, punere în funcţiune, funcţionare de probă, funcţionare, întreţinere, 
reparare şi conservare, dezafectare, aprovizionare, cercetare-dezvoltare şi proiectare şi fabricare a sistemelor, 
echipamentelor, produselor şi componentelor şi de furnizare de servicii destinate instalaţiilor nucleare. Aceste 
controale sunt precizate la punctele a) – e) de mai jos.  

    

  a) Audituri, inspecţii, verificări ale CNCAN în vederea confirmării cerinţelor sistemelor de management al 
calităţii. 

    

  b)  Participarea reprezentanţilor CNCAN la omologări şi calificări de produse destinate instalaţiilor nucleare.     

  c)  Participarea reprezentanţilor CNCAN in calitate de observatori la audituri externe ale beneficiarilor.     

  d)  Participarea reprezentanţilor CNCAN în calitate de observatori la audituri interne.     

  e)  Participarea reprezentanţilor CNCAN la punctele de asistare şi/sau staţionare stabilite în planul calităţii.     

(7) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9  al regulamentului privind tarifele pentru 
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. 
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Secţiunea nr. 7.1 

 

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare cu instalaţii radiologice şi surse de 

radiaţii care necesită amenajări speciale de radioprotecţie, altele decât cele prevăzute în secţiunile nr. 1-6 şi secţiunile nr. 8-17,  
 

Nr. Crt. ACTIVITATEA (1), (7) TARIFE 
(Lei) 

7.1.1 Prima autorizare şi prelungirea / reautorizarea, pentru:  

7.1.1.1 Amplasare  878 

7.1.1.1.1 generatorii de radiaţii  X(2) 900 

7.1.1.1.2 acceleratorii de particule(2) 2700 

7.1.1.1.3 instalaţii radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea < 37 GBq(2) 880 

7.1.1.1.4 
instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq şi 3,7 
TBq(2) 

900 

7.1.1.1.5 
instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă intre 3,7 TBq şi 37 
TBq(2) 

2.250 

7.1.1.1.6 
instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă intre 37 TBq şi 370 
TBq (2) 

4.500 

7.1.1.1.7 instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea peste 370 TBq (2) 9.000 

7.1.1.1.8 
instalaţiile radiologice și  surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria III-a de 
lucrări 

900 

7.1.1.10 
instalaţiile radiologice și surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria a II-a de 
lucrări şi pentru unităţile de terapie cu surse deschise 

2.700 

7.1.1.1.11 instalaţiile radiologice și surse deschise  de radiaţii care necesită amenajări de categoria I de lucrări 6.300 

7.1.1.2. Construcţia 3.501 

7.1.1.2.1 generatorii de radiaţii  X 3.500 

7.1.1.2.2 acceleratorii de particule(2) 10.500 

7.1.1.2.3 instalaţii radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea < 37 GBq(2) 1.750 

7.1.1.2.4  instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq şi 3,7 
TBq(2) 

3500 

7.1.1.2.5 instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă intre 3,7 TBq şi 37 
TBq(2) 

8.750 

7.1.1.2.6 instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă intre 37 TBq şi 370 
TBq (2) 

17.500 

7.1.1.2.7 instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea peste 370 TBq(2) 35.000 

7.1.1.2.8 instalaţiile radiologice și  surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria III-a de 
lucrări 

3.500 

7.1.1.2.9 instalaţiile radiologice și surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria a II-a de 10.500 
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lucrări şi pentru unităţile de terapie cu surse deschise 

7.1.1.2.10 instalaţiile radiologice și surse deschise  de radiaţii care necesită amenajări de categoria I de lucrări 24.500 

7.1.1.3 Utilizarea(3) 4.380 

7.1.1.3.1 generatorii de radiaţii  X (2) 4.400 

7.1.1.3.2 acceleratorii de particule(2) 13.200 

7.1.1.3.3 instalaţii radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea < 37 GBq(2) 2.200 

7.1.1.3.4  instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq şi 3,7 
TBq(2) 

4.400 

7.1.1.3.5 instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă intre 3,7 TBq şi 37 
TBq(2) 

11.000 

7.1.1.3.6 instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea cuprinsă intre 37 TBq şi 370 
TBq (2) 

22.000 

7.1.1.3.7 instalaţiile radiologice care conţin surse închise de radiaţii cu activitatea peste  370 TBq(2) 44.000 

7.1.1.3.8 instalaţiile radiologice și surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria III-a de 
lucrări 

4.400 

7.1.1.3.9 instalaţiile radiologice și surse deschise de radiaţii care necesită amenajări de categoria a II-a de 
lucrări şi pentru unităţile de terapie cu surse deschise 

13.200 

7.1.1.3.10 instalaţiile radiologice și surse deschise  de radiaţii care necesită amenajări de categoria I de lucrări 30.800 

7.1.1.4 Punerea în funcțiune(2) 8.800 

7.1.1.5 Producerea, prelucrarea, modificarea, manipularea(2) instalațiilor radiologice și surselor de 
radiații 

4.400 

7.1.1.6 Dezafectare, conservare, depozitare(2) 2.200 

7.2. 
Modificarea autorizațiilor prevazute la pct.7.1.1 – 7.1.6 (5) Conform 

Nota 5 

 
Notă:  

(1) (a) Tarifele se aplică separat pentru fiecare activitate. Pentru activităţile desfăşurate de societăţi de binefacere, umanitare sau cu rol de protecţie socială, tarifele aplicabile se 
reduc cu 50%.  
(b) Pentru reautorizare, în cazul în care nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei înainte de expirarea acesteia,  tarifele se majorează cu 50%. 

(2) Tariful   este pentru o singură instalaţie/sursă de radiaţii. Se majorează cu 10% pentru fiecare instalaţie/sursă suplimentară 
(3) Tariful  se majorează cu 50% în cazul permiterii utilizării instalaţiilor în afara incintelor amenajate 
(4) Nu se aplică pentru detectorii de radiaţii, aparatura dozimetrică şi echipamentul de radioprotecţie 
(5) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, la tariful în lei de 110 lei/ora.  
(6) Expertizările, evaluările şi controalele privitoare la activităţile nucleare desfăşurate cu produse pentru care nu s-a obţinut Autorizaţie de Securitate Radiologică pentru Produs în 

condiţiile prevăzute de art. 23 alin (1) din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,sau autorizaţie de furnizare conform Ordinului preşedintelui 

CNCAN nr. 181/2006 se tarifează suplimentar conform  pct. 10 din Secţiunea 7.3, în funcţie de complexitatea, riscul asociat şi numărul produselor 
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Secţiunea nr. 7.2 

 

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare cu instalaţii radiologice şi surse de radiaţii care 

nu necesita amenajări speciale, altele decât cele prevăzute în secţiunile nr. 1-6 şi secţiunile nr. 8-17 
 

Nr. Crt. ACTIVITATEA (1),(7) TARIFE 
(Lei) 

7.2.1 Prima autorizare şi prelungirea / reautorizarea   

7.2.1.1 Deținerea(3), (4) 1.200 

7.2.1.1.1 generatori de radiaţii, instalaţii fără surse închise sau deschise de radiaţii  1.200 

7.2.1.1.2 sursele de radiaţii cu activitatea < 37 GBq 880 

7.2.1.1.3 sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq şi 3,7 TBq 1.200 

7.2.1.1.4 sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 3,7 TBq şi 37 TBq 3.000 

7.2.1.1.5 sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 TBq şi 370 TBq 6.000 

7.2.1.1.6 sursele de radiaţii cu activitatea peste 370 TBq 12.000 

7.2.1.2 Depozitarea (2) 1.200 

7.2.1.2.1 generatori de radiații, instalaţii fără surse închise sau deschise de radiaţii 1.200 

7.2.1.2.2 surse de radiatii si instalatii cu surse de radiatii 2.400 

7.2.1.3 Furnizarea (4) 1.200 

7.2.1.3.1 generatori de radiaţii, instalaţii fără surse închise sau deschise de radiaţii 1.200 

7.2.1.3.2 surse închise de radiaţii, surse deschise de radiaţii, instalaţii cu surse închise sau deschise  2.400 

7.2.1.3.3 detectori de radiaţii, aparatură dozimetrică sau echipament de radioprotecţie 1.200 

7.2.1.4 Închirierea(2), (3) 1.200 

7.2.1.4.1 generatori de radiaţii, instalaţii fără surse închise sau deschise de radiaţii  1.200 

7.2.1.4.2 sursele de radiaţii cu activitatea < 37 GBq 880 

7.2.1.4.3 sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq şi 3,7 TBq 1.200 

7.2.1.4.4 sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 3,7 TBq şi 37 TBq 3.000 

7.2.1.4.5 sursele de radiaţii cu activitatea cuprinsă între 37 TBq şi 370 TBq 6.000 

7.2.1.4.6 sursele de radiaţii cu activitatea peste 370 TBq 12.000 

7.2.1.5 Transferul(2), (3) 1.200 

7.2.1.5.1 generatori de radiaţii, instalaţii fără surse închise sau deschise de radiaţii 1.200 

7.2.1.5.2 sursele de radiaţii cu activitatea  per autorizație < 37 GBq 880 

7.2.1.5.3 sursele de radiaţii cu activitatea per autorizație cuprinsă între 37 GBq şi 3,7 TBq 1.200 

7.2.1.5.4 sursele de radiaţii cu activitatea per autorizație cuprinsă între 3,7 TBq şi 37 TBq 3.000 

7.2.1.5.5 sursele de radiaţii cu activitatea per autorizație cuprinsă între 37 TBq şi 370 TBq 6.000 

7.2.1.5.6 sursele de radiaţii cu activitatea per autorizație peste 370 TBq 12.000 

7.2.1.6 Utilizarea (5) 1.200 

7.2.1.6.1 generatori de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 50 kV 1.200 
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7.2.1.6.2 generatori de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de peste 50 kV şi pentru instalații radiologice care 
conțin surse închise de radiaţii 

2.400 

7.2.1.6.3 generatori de radiatii X cu tensiunea de accelerare peste 130kV si pentru instalatii radiologice si 
radioscopie medicala 

3.600 

7.2.1.7 Producerea, prelucrarea, modificarea, conservarea, manipularea (6) 1.200 

7.2.1.7.1 generatori de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 50 kV 1.200 

7.2.1.7.2 generatori de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de peste 50 kV şi pentru instalații radiologice care 
conțin surse închise de radiaţii 

2.400 

7.2.1.7.3 generatori de radiatii X cu tensiunea de accelerare peste 130kV 3.600 

7.2.2. 
Modificarea autorizațiilor prevazute la pct. 7.2.1.1 -7.2.1.7 (6) Conform Nota 

6 

 
Notă:  

(1) (a) Tarifele se aplică separat pentru fiecare activitate. Pentru activităţile desfăşurate de societăţi de binefacere, umanitare sau cu rol de protecţie socială, tarifele aplicabile se reduc cu 
50%. 

     (b) Pentru reautorizare, în cazul în care nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei înainte de expirarea acesteia, tarifele se majorează cu 50%. 
 (2)   Tariful se referă la o singură instalaţie radiologică sau sursă de radiaţii. Pentru fiecare instalaţie radiologică sau sursă de radiaţii suplimentare se adaugă 10% din  tarif. 
 (3)  Nu se aplică pentru detectorii de radiaţii, aparatura dozimetrică şi echipamentul de radioprotecţie 
 (4)  (a)  Pentru autorizaţiile de furnizare eliberate conform Ordinului preşedintelui CNCAN nr. 181/2006, se tarifează separat fiecare tip de instalații radiologice și tip de surse de radiatii, de 

echipament de radioprotecție, detectori de radiații sau aparatură dozimetrică.  
      (b) Pentru autorizațiile de furnizare a produselor pentru care s-a obţinut Autorizaţie de Securitate Radiologică pentru Produs, se tarifează separat fiecare clasă de instalații radiologice și 
clasă de surse de radiatii, de echipament de radioprotecție, detectori de radiații sau aparatură dozimetrică 

 (5) Tariful se referă la un singur tip de instalaţii radiologice sau tip de surse de radiaţii. Pentru fiecare tip suplimentar de instalaţie radiologică sau sursă de radiaţii se adaugă câte 10% din tarif 
(6)  Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8 ore, la tariful în lei de 110 lei/ora.  
(7) Expertizările, evaluările şi controalele privitoare la activităţile nucleare desfăşurate cu produse pentru care nu s-a obţinut Autorizaţie de Securitate Radiologică pentru Produs în condiţiile 

prevăzute de art. 23 alin (1) din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau autorizaţie de furnizare conform Ordinului preşedintelui CNCAN nr. 181/2006 

se tarifează suplimentar conform pct. 7.3.10 din Secţiunea 7.3, în funcţie de complexitatea, riscul asociat şi numărul produselor 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea nr. 7.3 

 

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare cu instalaţii radiologice şi surse de 

radiaţii, altele decât cele prevăzute în secţiunile nr. 1-6, 7.1, 7.2 şi secţiunile nr. 8-17 
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Nr. Crt. ACTIVITATEA (1), (16) TARIFE 

(Lei) 

7.3.1 Înregistrarea utilizării surselor de radiaţii şi a instalaţiilor radiologice care nu sunt 
exceptate de la regimul de autorizare (3),(4) 

2.900 

7.3.1.1 generatorii de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 50 kV  2.900 

7.3.1.2 generatorii de radiaţii X cu tensiunea de accelerare de peste 50 kV  5.800 

7.3.1.3 sursele de radiaţii cu activitatea  per autorizație de cel mult 370 MBq 2.900 

7.3.1.4 sursele de radiaţii cu activitatea per autorizație cuprinsă între 370 MBq şi 37 GBq 5.800 

7.3.2 Autorizarea importului (5), (6) 580 

7.3.2.1 componente (tub, cupolă, etc.) sau o activitate totală a surselor de radiaţii per autorizaţie mai 
mică de 37MBq(7), (8) 

290 

7.3.2.2 generator de radiaţii X (instalaţie completă) sau o activitate totală a surselor de radiaţie per 
autorizaţie cuprinsă între 37MBq şi 37GBq(7),(8) 

580 

7.3.2.3 activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie este cuprinsă între 37GBq şi 37TBq 1.160 

7.3.2.4 activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie este cuprinsă între 37TBq şi 370TBq 1.740 

7.3.2.5 activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie depăşeşte 370 TBq 2.900 

7.3.3. Autorizarea exportului (9) 290 

7.3.3.1 componente (tub, cupolă, etc.) sau o activitate totală a surselor de radiaţii per autorizaţie mai 
mică de 37MBq 

145 

7.3.3.2 generator de radiaţii X (instalaţie completă) sau o activitate totală a surselor de radiaţie per 
autorizaţie cuprinsă între 37MBq şi 37GBq 

290 

7.3.3.3 activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie este cuprinsă între 37GBq şi 37TBq 580 

7.3.3.4 activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie este cuprinsă între 37TBq şi 370TBq 880 

7.3.3.5 activitatea totală a surselor de radiaţii per autorizaţie depăşeşte 370 TBq 1.450 

7.3.4. Autorizaţia de securitate radiologica(8) pentru instalaţii radiologice, surse de radiaţii 
nucleare, aparatura dozimetrica şi sisteme de detecţie a radiaţiilor, echipamentul de 
protecţie la radiaţii, în vederea producerii (fabricării), exportului sau importului (10) 

 

7.3.4.1 echipament de radioprotecție, sisteme de detecție, aparatură dozimetrică, instalații de 
complexitate redusă (de radiologie dentară, osteodensitometre, spectrometre, debitmetre, 
nivelmetre, instalații de control bagaje, etc) 

2.750 

7.3.4.2 instalații de complexitate medie (de control nedistructiv, angiografe, tomografe computerizate, 
instalații de medicină nucleară, instalații de grafie și scopie, PET/CT, instalații de radioterapie, 
etc.) 

5.500 

7.3.4.3 instalații de complexitate ridicată (ciclotroane pentru radiofarmaceutice, acceleratoare 
complexe) 

8.250 

7.3.5. Eliberarea duplicatelor pentru autorizații  290 

7.3.6. Examinarea personalului in vederea eliberarii permisului de exercitare  si extinderii 
valabilitatii permisului de exercitare, modificarea permisului de exercitare (11) 

360 

7.3.6.1 eliberarea permisului de exercitare  si extinderea valabilitatii permisului de exercitare nivel 1 180 
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7.3.6.2 eliberarea permisului de exercitare  si extinderea valabilitatii permisului de exercitare nivel 2 360 

7.3.6.3 eliberarea permisului de exercitare  si extinderea valabilitatii permisului de exercitare nivel 3 720 

7.3.6.4 modificarea permisului de exercitare 180 

7.3.7. Eliberarea duplicatelor permiselor de exercitare 290 

7.3.8 Eliberarea avizului pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă 290 

7.3.9. Controlul şi auditul în vederea evaluării sistemului de management al calităţii în 
producerea, recondiţionarea şi manipularea instalaţiilor radiologice, a surselor de 
radiaţii, a aparaturii dozimetrice şi sistemelor de detecţie a radiaţiilor, a echipamentelor 
de protecţie la radiaţii(12) 

3.500 

7.3.10. Alte înregistrări, expertizări tehnice, examinări şi controale(12) Conform Nota 12 

7.3.11. Autorizarea întreprinderilor externe 1.400 

7.3.12. Eliberarea avizului pentru cursul de pregătire iniţială sau de pregătire continua în 
domeniul securităţii radiologice 

 

7.3.12.1 cursul de pregătire continuă 880 

7.3.12.2 cursul de pregătire  initiala 1.760 

7.3.13. Expertizarea tehnică în vederea confirmării declaraţiei prevăzute de Regulamentul 
Consiliului (EURATOM) nr. 1493/93 din 8 iunie 1993 privind transportul substanţelor 
radioactive între statele membre  

880 

7.3.14. Înregistrare organisme materiale metalice reciclabile 1.000 

7.3.15. Modificarea autorizațiilor prevazute la pct 1-4(12) Conform Nota 12 

 
Notă:  

(1) (a) Tarifele se aplică separat pentru fiecare activitate. Pentru activităţile desfăşurate de societăţi de binefacere, umanitare sau cu rol de protecţie socială, tarifele aplicabile se 
reduc cu 50%. 

       (b) Pentru reautorizare, în cazul în care nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei înainte de expirarea acesteia,  tarifele se majorează cu 
50%. 
(2) Se tarifează fiecare tip de instalație radiologică sau sursă de radiații 
(3)  Tariful   este pentru o singură instalaţie radiologică sau pentru o singură sursă de radiații. Tariful se majorează cu 10% pentru fiecare instalaţie radiologică și pentru fiecare 

sursă de radiații suplimentară 
(4)  Se tarifează separat dispozitivele generatoare de radiații ionizante și sursele de radiații. 
(5)  În cazul importului mai multor generatoare de radiații X sau al mai multor componente ale acestora, tariful se mărește cu 10% pentru fiecare componentă sau dispozitiv 

suplimentar 
(6)  Tariful se referă la un singur tip de componente si de generatoare de radiații X (instalatie radiologica completa). Pentru fiecare tip suplimentar de componente sau de 

generatoare de radiații X (instalatie radiologica completa)se adaugă câte 10% din tarif 
(7)  Dacă numărul componentelor sau instalatiilor radiologice  per autorizaţie depăşeşte 100 bucăţi, fiecare 100 bucăţi suplimentare se majoreaza cu încă 10% din tarif 
(8)  Pentru activitatea de export se aplică 50% din tariful pentru activitatea de import 
(9)  Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 25  ore, la tariful în lei de 110 lei/ora.  
(10)  Se tarifează separat fiecare persoană, domeniu, specialitate. Tariful se suportă de unitatea la care îşi desfăşoară activitatea salariatul respectiv. 
(11)  La aceste  tarife se va adăuga şi costul deplasării (transport, cazare, în limita baremurilor legale) echipei de Examinare Tehnică de Asigurarea Calităţii (2 persoane) la sediul 

producătorului , în cazul în care această examinare se efectuează de CNCAN 
(12)  (12)Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9 al regulamentului privind tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. Se tarifează la 

ore efectiv lucrate, dar nu mai puţin de 8  ore, la tariful în lei de 110 lei/ora.  
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Secţiunea nr. 8 

 

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul cercetării 

geologice, extracţiei minereurilor de uraniu şi toriu precum şi prelucrării materiilor prime nucleare 
 

 

        

Nr. Crt. ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei) 

8.1. Cercetarea geologică pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu   

8.1.1. 
Prospecţiunea geologică pentru minereuri de uraniu şi / sau toriu efectuată prin măsurători 
radiometrice la suprafaţă 4.815 

8.1.2. 
Prospecţiunea geologică pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu efectuată prin lucrări 
miniere subterane  

8.1.2.1. Amplasare 8.530 

8.1.2.2. Construcţie 7.111 

8.1.2.3. Deţinere 4.815 

8.1.2.4. Funcţionare 9.492 

8.1.2.5. Conservare 4.579 

8.1.2.6. Dezafectare 9.964 

8.1.3. 
Explorarea geologică pentru minereuri de uraniu şi/sau toriu efectuată prin lucrări miniere 
subterane  

8.1.3.1. Amplasare 17.730 

8.1.3.2. Construcţie 14.779 

8.1.3.3. Deţinere 4.815 

8.1.3.4. Funcţionare 19.705 

8.1.3.5. Conservare 4.579 

8.1.3.6. Dezafectare 20.680 
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8.2. 
Extracţia prin lucrări miniere subterane şi/sau de  suprafaţă a minereurilor de uraniu şi/sau 
toriu 

  

8.2.1. Amplasare 32.829 

8.2.2. Construcţie 27.360 

8.2.3. Deţinere 9.492 

8.2.4. Funcţionare 36.489 

8.2.5. Conservare 9.004 

8.2.6. Dezafectare 38.312 

8.3. 
Prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu (include fabricarea pulberii sinterizabile de 
oxid de uraniu) 

  

8.3.1. Amplasare 52.534 

8.3.2. Construcţie 43.781 

8.3.3. Deţinere 14.599 

8.3.4. Funcţionare 58.379 

8.3.5. Conservare 13.860 

8.3.6. Dezafectare 61.288 

8.4. Fabricarea elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural   

8.4.1. Amplasare 52.534 

8.4.2. Construcţie 43.781 

8.4.3. Deţinere 14.599 

8.4.4. Funcţionare 58.379 

8.4.5. Conservare 13.860 

8.4.6. Dezafectare 61.288 

8.5. 
Pregătirea şi / sau analizarea prin metode fizico-chimice a probelor geologice de minereuri 
de uraniu şi/sau toriu în laborator 

  

8.5.1. Amplasare 4.592 

8.5.2. Construcţie 3.827 

8.5.3. Deţinere 1.976 

8.5.4. Funcţionare 5.107 

8.5.5. Conservare 1.879 

8.5.6. Dezafectare 5.356 
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8.6. 
Efectuarea de cercetări privind prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu sau a altor 
minereuri sau produse în compoziţia cărora se găseşte uraniul natural şi/sau toriul natural 
în staţii pilot 

  

8.6.1. Amplasare 8.530 

8.6.2. Construcţie 7.111 

8.6.3. Deţinere 4.815 

8.6.4. Funcţionare 9.492 

8.6.5. Conservare 4.579 

8.6.6. Dezafectare 9.964 

8.7. Proiectarea:   

8.7.1. Minelor de cercetare geologică a minereurilor de uraniu şi/sau toriu 6.568 

8.7.2. Minelor şi / sau carierelor pentru exploatarea minereurilor de uraniu şi / sau toriu 13.137 

8.7.3. Instalaţiilor de preparare a minereurilor de uraniu şi / sau toriu 13.137 

8.7.4. Instalaţiilor de fabricare a elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural 13.137 

8.7.5. 
Dezafectării minelor şi carierelor de cercetare geologică şi de exploatare a minereurilor de 
uraniu şi / sau toriu 6.568 

8.7.6. 
Dezafectării instalaţiilor de preparare a minereurilor de uraniu şi / sau toriu şi / sau de 
fabricare a elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural 13.137 

8.8. 

Autorizare pentru elaborarea de evaluări şi analize de securitate radiologică şi de studii 
privind riscul radiologic asociat activităţilor de cercetare geologică, extracţie şi preparare a 
minereurilor de uraniu şi / sau toriu, fabricare a elementelor de combustibil nuclear pe bază 
de uraniu natural 1.976 

8.9. Modificarea autorizaţiilor prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 din prezenta Secţiune 1.823 

8.10. 
Înregistrarea persoanelor legal constituite conform art. 27 din Normele de securitate 
radiologică privind radioprotecţia operaţională în mineritul şi prelucrarea minereurilor de 
uraniu şi toriu 654 

8.11. 
Eliberarea certificatului de încheiere a activităţilor nucleare şi de eliberare de sub regimul 
de autorizare 1.308 

8.12. 
Evaluarea analizelor de securitate radiologică şi a studiilor privind riscul radiologic asociat 
activităţilor de cercetare geologică, extracţie şi preparare a minereurilor de uraniu şi/sau 
toriu, fabricare a combustibilului nuclear pe bază de uraniu natural 1.308 

8.13. 
Examinarea personalului în vederea eliberării permisului de exercitare nivel 2 pentru 
domeniul “Materie primă nucleară”(1) 880 
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8.14. 
Examinarea personalului în vederea eliberării permisului de exercitare nivel 3 pentru 
domeniul “Materie primă nucleară”(1) 880 

8.15. 
Modificarea permisului de exercitare nivel 2 pentru domeniul “Materie primă nucleară” prin 
introducerea unui alt titular de autorizaţie care utilizează posesorul permisului pentru 
desfăşurarea practicii 440 

8.16. Expertizări tehnice şi controale, care nu sunt menţionate mai sus (2) Conform Nota 2 

      
Notă:     

(1) Se tarifează separat fiecare persoană şi specialitate;   

(2) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9 al regulamentului privind tarifele pentru 
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. 
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Secţiunea nr. 9 

   

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor nucleare din domeniul transportului de 

surse de radiaţii şi al materialelor radioactive 
 

Nr. Crt. ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei) 

9.1. Aprobarea modelelor de colet(1)  878 

9.2. Aprobarea modelului de material radioactiv sub forma specială  866 

9.3. Aprobarea modelului de material radioactiv cu dispersabilitate redusă 866 

9.4. Validarea aprobării de model de colet (2) 4.490 

9.5. Validarea aprobării de model de material radioactiv cu dispersabilitate redusă 793 

9.6. Aprobarea programului de radioprotecţie pentru nave cu utilizare specială 354 

9.7. 
Autorizarea sau validarea autorizaţiei navei sau tipului de vagon special destinate 
transportului materialelor fisile 8.784 

9.8. Autorizarea expediţiei materialelor radioactive(4), (5), (6) 2.403 

9.9. Autorizarea  activității de transport surse de radiaţii şi materiale radioactive 1.171 

9.10. 
Autorizarea manipulării (încărcare şi descărcăre) de combustibil nuclear ars  în afara 
amplasamentelor controlate de titularii de autorizaţii pentru instalaţiile nucleare 8.760 

9.11. Examinare personal pentru eliberarea permisului de exercitare nivel 2 354 

9.12. 
Autorizare curs de conducător auto, autorizare curs de consilier de siguranţa pentru 
transportul materialelor radioactive 695 

9.13. 
Autorizare expeditie de deseuri radiaoctive si de combustibil nuclear uzat conform 
Directivei Consiliului 2007/117/Euratom(eliberare A2/B2, A3/B3, A4/B4)(7) 2.400 

9.14. 
Modificarea şi completarea autorizaţiei, expertizări tehnice, examinări şi controale, altele 
decât cele prevăzute la punctele 8.1 – 8.13 (8) 

Conform Nota 7 
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Notă: 

(1) Valorile i tarifului din tabel sunt valabile pentru coletul de tip A sau CI. Valorile  tarifului  se majorează în funcţie 
de tipul coletului după cum urmează: 

    

  a) de 5 ori  tariful pentru coletul de tip B(U);     

  b) de 10 ori tariful pentru coletul de tip B(M)     

  c) de 10 ori tarif pentru coletul de tip AF sau CIF     

  d) de 20 ori tarif pentru coletul de tip C; 
    

  e) de 50 ori tarif pentru coletul de tip B(U)F; 
    

  f) de 100 ori tarif pentru coletul de tip B(M)F;     

  g) de 200 ori tarif pentru coletul de tip CF.     

(2) Valorile tarifului din tabel sunt valabile pentru coletul de tip B(U). Valorile tarifului din tabel se majorează în 
funcţie de tipul coletului după cum urmează: 

    

  a) de 2 ori tarif pentru coletul de tip A(F) sau CI(F)     

  b) de 2 ori tarif pentru coletul B(M)     

  c) de 4 ori tarif pentru coletul de tip C     

  d) de 10 ori tarif pentru coletul de tip B(U)F     

  e) de 20 ori tarif pentru coletul B(M)F     

  f) de 40 ori tarif pentru coletul CF     

(3) Valorile tarifului din tabel  sunt valabile pentru mijlocul de transport auto. Pentru celelalte tipuri de mijloace de 
transport valorile tarifului se majorează după cum urmează: 

    

  a) de 2 ori tariful pentru mijlocul de transport feroviar;     

  b) de 5 ori  tariulf pentru nava de transport fluvial şi maritim; 
    

  c) de 5 ori tariful pentru mijlocul de transport aerian.     

(4) Valorile  tarifului din tabel sunt valabile pentru expediţii de material radioactiv în colete tip B(U). În funcţie de 
tipul de expediţie conform Normelor privind  transportul materialelor radioactive, tariful se modifică, după caz, 
prin multiplicare cu următorii coeficienţi: 

    

  a) 5, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip B(M)     

  b) 10, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip C 
    

  c) 5, pentru expediţii în colete tip AF sau CIF     

  d) 10, pentru expediţii în colete tip B(U)F     

  e) 50, pentru expediţii în colete tip B(M)F 
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  f) 100, pentru expediţii de material radioactiv în colete tip CF.     

(5) Valorile  tarifului stabilite conform tipului de expediţie menţionat la punctul 9 din prezenta secţiune sunt valabile 
pentru o expediţie formată dintr-un număr de maximum 5 colete, toate de acelaşi model. Pentru expediţii care 
cuprind un număr mai mare de 5 colete, tariful se modifică prin multiplicare cu următorii coeficienţi: 

    

  a) de  2 ori, pentru expediţiile formate din 6 până la 50 colete;     

  b) de  5 ori, pentru expediţiile cuprinzând peste 50 colete;     

  Pentru expediţiile conţinând colete de modele diferite, valorile tarifului se calculează separat pentru fiecare 
model de colet. 

    

(6) Tarifele aplicate pentru expediţiile de materiale radioactive conform prezentei secţiuni, modificate după 
precizările de la notele (4) si (5) sunt valabile pentru expedieri normale. Pentru expedieri de materiale 
radioactive realizate prin aranjament special  tarifele se majorează cu 100%. 

    

(7) Valorile  tarifului din tabel sunt valabile pentru expediţii de combustibil nuclear uzat(Formularelea B2, B3, B4). 
Pentru expedițiile de deșeuri radioactive (formularele A2, A3, A4) se aplica 50% din tarif. 

  

(8) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9 al regulamentului privind tarifele pentru 
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. 
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Secţiunea nr. 10 

   

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor pentru activităţile privind materialele, dispozitivele, 

echipamentele şi informaţiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare 
explozive, prevăzute în anexa Nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată 

 

Nr. Crt. ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei) 

10.1. Autorizarea activităţilor privind materialele, dispozitivele şi echipamentele *)   

10.1.1. Autorizare pentru producere 32.830 

10.1.2. Autorizare pentru furnizare 6.564 

10.1.3. Autorizaţie pentru închiriere 3.282 

10.1.4. Autorizaţie pentru transfer intern şi intracomunitar(1), (3) 3.282 

10.1.5. Autorizaţie pentru deţinere(1), (3) 3.282 

10.1.6. Autorizaţie de import(1), (2), (3) 3.282 

10.1.7. Autorizaţie de export(1), (2), (3) 1.976 

10.2. 
Autorizare pentru informaţii nepublicate aferente materialelor, dispozitivelor şi 
echipamentelor de la pct. 10.1) al prezentei secţiuni *) 

 

10.2.1. Autorizaţie pentru deţinere 6.076 

10.2.2. Autorizaţie pentru transfer intern şi intracomunitar 9.126 

10.2.3. Autorizaţie de import(2) 3.050 

10.2.4. Autorizaţie de export(2) 3.050 

10.3. 
Evaluarea documentaţiilor privind încadrarea materialelor, dispozitivelor şi 
echipamentelor în prevederile HG 916/2002 şi emiterea, după caz, a negaţiei privind 
necesitatea autorizării importului şi/sau exportului *) 880 

10.4. 
Modificarea autorizaţiilor prevăzute la punctele 10.1şi 10.2 din prezenta secţiune(1), (3), 

 195 

        
Notă generală:       

*) Tarifele sunt incluse în tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale Centralei Nuclearoelectrice 
din Secţiunea nr.1, punctul 1, litera g)  şi Secţiunea nr.2, punctul 1, litera f). 
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Notă:       

(1) În cazul materialelor, în funcţie de  cantitate, pentru tarif se aplică următorii coeficienţi:     

  a)       0,10  - pentru cantităţi de până la 0,5 kg inclusiv;     

  b)       0,25  - pentru cantităţi de la 0,5 kg la 1 kg;     

  c)       0,50  - pentru cantităţi de la 1 kg la 10 kg;     

  d)       1       - pentru  cantităţi de la 10 kg la 100 kg;     

  e)       2       - pentru cantităţi de la 100 kg la 1 000 kg;     

  f)         3       - pentru cantităţi de la 1 000 kg la 5 000 kg;     

  g)       5       - pentru cantităţi de la 5 000 kg la 10 000 kg;     

  h)       10     - pentru cantităţi de la 10 000 kg la 50 000 kg.     

  i)         20     - pentru cantităţi mai mari de 50 000 kg.     

(2) Tarifele sunt valabile pentru o singură operaţiune de import sau export.     

(3) Tarifele se majorează cu 10% pentru fiecare dispozitiv sau echipament suplimentar.     
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Secţiunea nr. 11 

   

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor activităţilor de garanţii nucleare 

 
 

Nr. Crt. ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei) 

11.1. 
Expertizarea, evaluarea, controlul, avizarea şi aprobarea sau respingerea documentaţiei 
pentru "Design Information Questionnaire" (DIQ) şi pentru „Basic Technical Characteristics 
(BTC) pentru : 

  

11.1.1. Centrala Nuclearoelectrică (a) 28.487 

11.1.2. Reactoare de cercetare  9.492 

11.1.3. Ansambluri subcritice, reactoare de putere “zero” 9.492 

11.1.4. Fabrica de combustibil nuclear 18.995 

11.1.5. Fabrica de conversie 18.995 

11.1.6. Depozit de combustibil nuclear proaspăt(a) 9.492 

11.1.7. Depozit de combustibil nuclear uzat(a) 18.995 

11.1.8. Instalaţii speciale de testare materiale nucleare 18.995 

11.1.9. Laboratoare de cercetări 18.995 

11.1.10. Alte instalaţii ce conţin material nuclear 9.492 

11.1.11. Uzina de apă grea 9.492 

11.2. Amendarea sau modificarea documentelor DIQ, BTC (expertiză, aviz, aprobare) (a) 2.928 

11.3. 
Expertizarea, avizarea şi aprobarea proiectului instalaţiilor nucleare de la pct.1 din 
prezenta secţiune, din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor de garanţii internaţionale(a) 2.928 

11.4. 
Expertizarea, avizarea şi aprobarea documentelor "Facility Attachment", „Partnership 
Approach” pentru instalaţiile de la pct.1 din prezenta secţiune(a) 2.928 

11.5. Evaluarea şi aprobarea unei proceduri de garanţii nucleare(a) 293 

11.6. Alte activităţi supuse controlului de garanţii(a) 586 

11.7. Scutire de garanţii nucleare(a) 586 
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11.8. 
Evaluarea şi aprobarea unui " end-use statement " şi a comunicării acesteia către 
partenerul extern(a) 586 

11.9. 
Evaluarea şi autorizarea unor transferuri interne speciale între zonele de bilanţ material (1), 

(a) 3.282 

11.10. 
Evaluarea şi autorizarea transferurilor intracomunitare de materiale nucleare între zone de 
bilanţ material (1), (a) 3.300 

11.11. Autorizaţie de deţinere de materiale nucleare(1) (a) 3.300 

11.12. 

Evaluarea şi autorizarea transferurilor multiple tur/retur de materiale nucleare, interne si 
intracomunitare,  efectuate în interiorul unei perioade de 6 luni în scopul descărcării şi  
încărcării surselor radioactive din/în instalaţii radiologice de control nedistructiv, de 
radioterapie sau utilizării în alte scopuri medicale (1) 3.300 

11.13. Autorizatie de import materiale nucleare(1) (a) 3.282 

11.14. Autorizatie de export materiale nucleare(1)  (a) 3.282 

11.15. 
Evaluarea şi autorizarea unor operaţiuni speciale, efectuate în interiorul unei zone de bilanţ 
material (dezasamblare fascicule, etc.) (a) 6.564 

11.16. Avizarea responsabilului de garanţii nucleare (a) 3.050 

11.17. 
Modificarea autorizaţiilor prevăzute la punctele 11.9, 11.10 şi 11.11 din prezenta secţiune(1) 
(a) 329 

11.18. Modificarea autorizaţiilor prevăzute la punctul 11.12 din prezenta secţiune  (1) 329 

        
Notă generală:       

(a) Pentru CNE Cernavodă, tarifele sunt incluse în tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale 
acesteia prevăzute în Secţiunea nr.1, punctul 1, litera g şi Secţiunea nr.2, punctul 1, litera f) 

    

        

Notă:   
    

(1) În funcţie de cantitate, pentru materiale nucleare, la tarif se aplică următorii coeficienţi:     

  a)       0,10  - pentru cantităţi de până la 0,5 kg inclusiv;     

  b)       0,25  - pentru cantităţi de la 0,5 kg la 1 kg;     

  c)       0,50  - pentru cantităţi de la 1 kg la 10 kg;     

  d)       1       - pentru cantităţi de la 10 kg la 100 kg;     

  e)       2       - pentru cantităţi de la 100 kg la 1 000 kg;     

  f)         3       - pentru cantităţi de la 1 000 kg la 5 000 kg;     

  g)       5       - pentru cantităţi de la 5 000 kg la 10 000 kg;     

  h)       10     - pentru cantităţi de la 10 000 kg la 50 000 kg.     
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  i)         20     - pentru cantităţi mai mari de 50 000 kg.     
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Secţiunea nr. 12 

 

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor pentru activităţile privind desemnarea organismelor 

notificate din domeniul nuclear şi a organismelor dozimetrice acreditate 
 

 

Nr. Crt. ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei) 

12.1. Desemnarea ca organism notificat a:    

12.1.1. Laboratorului de încercări 29.253 

12.1.2. Laboratorului de etalonare 23.394 

12.1.3. Organismului de certificare a produselor 29.253 

12.1.4. Organismului de certificare a sistemului calităţii 29.253 

12.1.5. Organismului de certificare a personalului 17.548 

12.1.6. Organismului dozimetric acreditat 14.627 

12.2. 
Evaluarea modificărilor survenite în structura, organizarea sau în 
documentele manualului calităţii 

1.169 

12.3. Prelungirea desemnării ca organism notificat a:  

12.3.1. Laboratorului de încercări 23.394 

12.3.2. Laboratorului de etalonare 11.703 

12.3.3. Organismului de certificare a produselor 23.394 

12.3.4. Organismului de certificare a sistemului calităţii 23.394 

12.3.5. Organismului de certificare a personalului 11.703 

12.3.6. Organismului dozimetric acreditat 11.703 

12.4. Extinderea domeniului 3.897 
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Secţiunea nr. 13 

  

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor pentru protecţia fizică a materialelor nucleare, 

materialelor radioactive şi  instalaţiilor nucleare  
 

  

Nr. Crt. ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei) 

13.1. Autorizarea pentru proiectarea sistemelor de protecţie fizică la(1) :   

13.1.1. Centrale nucleare(a) 121.732 

13.1.2. Reactoare de cercetare(a) 60.866 

13.1.3. Fabrici de combustibil nuclear(a) 30.439 

13.1.4. Fabrici de conversie 30.439 

13.1.5. Depozite de combustibil proaspăt(a) 30.439 

13.1.6. Depozite intermediare de combustibil uzat(a) 60.866 

13.1.7. Depozite de deşeuri radioactive de joasă şi medie activitate 30.439 

13.1.9. Staţii de tratare deşeuri radioactive 12.176 

13.1.10. Laboratoare de examinare post-iradiere 12.176 

13.1.11. Iradiatoare de mare capacitate (peste 100kCi) 12.176 

13.1.12. Fabrica de apă grea 18.263 

13.1.13. Alte instalaţii nucleare 13.139 

13.2. Reevaluarea sistemelor de protecţie fizică pentru2:  

13.2.1. Centrale nucleare(a) 12.176 

13.2.2. Reactoare de cercetare(a) 6.076 

13.2.3. Fabrici de combustibil nuclear(a) 3.050 

13.2.4. Fabrici de conversie 3.050 

13.2.5. Depozite de combustibil proaspăt(a) 3.050 

13.2.6. Depozite intermediare de combustibil uzat(a) 6.076 

13.2.7. Depozite de deşeuri radioactive de joasă şi medie activitate 3.050 

13.2.8. Ansambluri subcritice, reactoare de putere “zero” 1.208 

13.2.9. Staţii de tratare deşeuri radioactive 1.208 
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13.2.10. Laboratoare de examinare post-iradiere 1.208 

13.2.11. Iradiatoare de mare capacitate (peste 100kCi) 1.208 

13.2.12. Fabrica de apă grea 1.818 

13.2.13. Alte instalaţii nucleare 3.282 

13.2.14. Alte instalaţii (altele decât cele menţionate la punctele 13.2.1 ÷ 13.2.13 din prezenta 
secţiune) (c) 1.200 

13.3. Autorizarea serviciilor de pază şi protecţie pentru:  

13.3.1. Centrale nucleare 30.500 

13.3.2. Reactoare de cercetare 30.500 

13.3.3. Fabrici de combustibil nuclear 30.500 

13.3.4. Fabrici de conversie 30.500 

13.3.5. Depozite de combustibil proaspăt 30.500 

13.3.6. Depozite intermediare de combustibil uzat 30.500 

13.3.7. Depozite de deşeuri radioactive de joasă şi medie activitate 30.500 

13.3.8. Ansambluri subcritice, reactoare de putere “zero” 30.500 

13.3.9. Staţii de tratare deşeuri radioactive 30.500 

13.3.10. Laboratoare de examinare post-iradiere 30.500 

13.3.11. Iradiatoare de mare capacitate (peste 100kCi) 30.500 

13.3.12. Fabrica de apă grea 30.500 

13.3.13. Alte instalaţii (altele decât cele menţionate la punctele 13.3.1 ÷ 13.3.12 din prezenta 
secţiune) (c) 6.100 

13.4. Evaluarea şi aprobarea modificării planului de protecţie fizică(c) (3) (a)  2.000 

13.5. Avizarea responsabilului cu protecţia fizică(a)(c) 3.050 

13.6. 
Evaluarea şi aprobarea planurilor de protecţie fizică pentru transportul de materiale 
nucleare şi radioactive(a) (b) 

3.282 

13.7. 
Evaluarea şi aprobarea modificării planului de protecţie fizică pentru transportul de 
materiale nucleare şi radioactive(a)(b) 1.976 

13.8. Autorizarea altor servicii destinate protecţiei fizice a instalaţiilor nucleare 13.139 

13.9. Evaluarea şi aprobarea unei proceduri de protecţie fizică(a) 880 

13.10. 
Evaluarea pregătirii tehnice a personalului care asigură paza şi protecţia fizică la 
instalaţiile nucleare 13.139 

13.11. 
Aprobarea opririlor pentru transporturi de materiale nucleare şi radioactive (b) cu 
durata mai mare de 12 ore 3.282 

13.12 Modificarea autorizaţiilor prevăzute la punctele 13.1, 13.3 şi 13.8 din prezenta 1.976 



 

 

46 

secţiune 

13. 13.  Expertizări tehnice, evaluări şi controale, altele decât cele prevăzute la punctele 13.1 
-  13.12 din prezenta secţiune(4) 

Conform nota 4 

      
Notă generală:     

(a) Tarifele din prezenta sunt incluse în tarifele pentru activităţile de autorizare sau reautorizare ale Centralei 
Nuclearoelectrice din Sectiunea nr.1 şi Sectiunea nr. 2, respectiv în tariful anual pentru Reactoare de Cercetare 

(b) Materialele stabilite conform Normelor de protecţie fizică în domeniul nuclear. 

(c) Instalaţiile stabilite conform Normelor de protecţie fizică în domeniul nuclear 

Notă:  
 

(1) Se plăteşte numai tariful cu valoarea cea mai ridicată pentru proiectarea sistemelor de protecţie fizică.   

(2) Evaluarea iniţiala a sistemului de protecţie fizică este inclusă în tariful de autorizare ale obiectivelor sau ale 
instalaţiilor nucleare respective. 

  

(3) Evaluarea iniţială a planului de protecţie fizică este inclusă în  tariful de autorizare ale instalaţiilor respective 
 

(4) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate(dar nu mai puţin de 8 ore), în conformitate cu articolul 9 al 
regulamentului privind  tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.   
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Secţiunea nr. 14 

  

TARIFE 
aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor şi controalelor surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din 

ciclul combustibilului nuclear, care conduc la o creştere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a persoanelor din 
populaţie 

 
  

Nr. Crt. ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei) 

14.1. 

Evaluarea studiilor privind riscul radiologic asociat activităţilor profesionale care 
implică prezenţa surselor naturale de radiaţii, altele decât cele din ciclul 
combustibilului nuclear şi care pot conduce la creşterea semnificativă a expunerii 
lucrătorilor sau persoanelor din populaţie (1) 

Conform Nota 1 

14.2. 

Autorizarea activităţilor profesionale care implică prezenţa surselor naturale de 
radiaţii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear şi care pot conduce la 
creşterea semnificativă a expunerii lucrătorilor sau persoanelor din populaţie, după 
cum urmează:  

  

14.2.1. 

Activităţi profesionale în care lucrătorii şi/sau populaţia sunt expuse la radon, thoron şi 
descendenţii acestora, la radiaţii gama sau alte radiaţii nucleare datorate mediului natural, 
în locuri de muncă cum ar fi băi termale, pivniţe, mine, locuri de muncă în subteran sau 
locuri de muncă deasupra solului în anumite zone identificate (2) 

Conform Nota 2 

14.2.1.1. Inregistrare 880 

14.2.1.2. Autorizare 1.159 

14.2.2. 

Activităţi profesionale în care sunt incluse extragerea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea 
de materiale care în mod obişnuit nu sunt considerate ca radioactive, dar care conţin 
radionuclizi naturali ce pot duce la creşterea semnificativă a expunerii populaţiei sau a 
lucrătorilor (2) 

Conform Nota 2 

14.2.2.1. Inregistrare 1.074 

14.2.2.2. Autorizare 2.690 

14.2.3. 
Activităţi profesionale care conduc la producerea de reziduuri care în mod obişnuit nu sunt 
considerate ca radioactive, dar care conţin radionuclizi naturali care provoacă creşterea 
semnificativă a expunerii populaţiei sau a lucrătorilor (2) 

Conform Nota 2 

14.2.3.1. Inregistrare 1.074 
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14.2.3.2 Eliberarea de sub regimul de control al reziduurilor care contin radionuclizi naturali  Conform Nota 1 

14.2.3.2.1. Evaluarea documentatiei de eliberare de sub regimul de control (1) Conform Nota 1 

14.2.3.2.2. Aprobarea eliberarii de sub regimul de control 1.074 

14.2.3.3. Evacuarea in mediu a reziduurilor care contin radionuclizi naturali Conform Nota 1 

14.2.3.3.1. Evaluarea limitelor derivate de emisie si a programelor de monitorizare a emisiilor (1) Conform Nota 1 

14.2.3.3.2. Aprobarea limitelor de emisie si a programelor de monitorizare a emisiilor 1.074 

14.2.4. 
Importul (3) de materiale, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear, care conţin 
radionuclizi naturali care conduc la o creştere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a 
altor persoane din populaţie.  

1.159 

14.2.5. Exploatarea avioanelor 5.353 

14.2.6. 
Modificarea înregistrărilor şi autorizaţiilor prevăzute la punctele 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3, 
14.2.4 şi 14.2.5  880 

14.3. Expertizări tehnice şi controale care nu sunt menţionate mai sus (1) (4) (5) 
Conform Nota 1, 

4 si 5 

        
Notă:       

(1) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9 al regulamentului privind tarifele pentru 

autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. 
 

    

(2) În cazul activitatilor care includ activităţi profesionale menţionate atât la poziţia 14.2.1, cât şi la poziţiile14. 2.2 
sau14. 2.3, valorile tarifului se stabilesc prin însumarea valorilor prevăzute pentru autorizarea desfăşurării 
fiecărei activităţi componente a practicii. 

    

(3) Valorile tarifului se majorează în funcţie de cantitate cu următorii coeficienţi:     

  a) 50% din tarif pentru o cantitate mai mică de 1 tonă;      

  b) 100% din tarif pentru o cantitate cuprinsă între 1 tonă şi 10 tonă;      

  c) 200% din tarif pentru o cantitate mai mare de 10 tone.      

(4) La i tarife se va adăuga şi costul deplasării echipei care va efectua expertizarea (transport, cazare în limitele 
baremului legal). 

    

(5) În cazul în care solicitarea este făcută de către o autoritate publică sau în urma autosesizării CNCAN, nu se 
percep tarife. 

    

Secţiunea nr. 15 

    

TARIFE 
aplicabile la măsurătorile de radioactivitate sau a câmpurilor de radiaţii, executate de către C.N.C.A.N. 

 
 

Nr. Crt. ACTIVITATEA TARIFE 
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(Lei) 

15.1. 
Determinarea globală a contaminării suprafeţelor cu radionuclizi alfa şi beta emiţători în 
laborator sau in situ folosind contaminometre (pe suprafeţe plane şi pentru căutări de 
obiecte radioactive)(*) (1) 

56 

15.2. 
Determinarea concentraţiei globale a radionuclizilor beta emiţători în aer, apa, sol, 
depuneri atmosferice şi precipitaţii, vegetaţie spontană şi cultivată, orice materie organică(*)  
(2) 56 

15.3. 
Determinarea gama spectrometrică cu detector HPGe în laborator,  pe probe de aer, apa, 
sol, depuneri atmosferice şi precipitaţii, vegetaţie spontană şi cultivată, sedimente acvatice, 
orice materie organică (*) (2) 863 

15.4. Determinarea gama spectrometrică in situ cu detector HPGe (*) (2) 863 

15.5. Determinarea gama spectrometrică in situ cu detector NaI (*) (2) 880 

15.6. Determinări dozimetrice in situ. (*)  (2) 28 

15.7. 
Analizarea şi măsurarea prin metoda LSC a H-3 din probe de aerosoli, vegetaţie spontană 
şi cultivată (*) (2) 571 

15.8. Analizarea şi măsurarea prin metoda LSC a H-3 din probe de apă(*)  (2) 473 

15.9. Analizarea şi măsurarea prin metoda LSC a C-14 din probe de aer(*)  (2) 571 

15.10. Determinarea concentraţiei de radon în aer(*) (2) 473 

15.11. Alte măsurări care nu sunt menţionate mai sus(*) (3) Conform Nota 3 

        
Notă:       

(1) Tarife pentru 1 m
2
 de suprafaţă scanată. Pentru suprafeţe mai mici de 1 m

2
 tarifele rămân aceleaşi, iar pentru 

suprafeţe mai mari, tarifele cresc proporţional cu suprafaţa scanată. 
    

           (2) Tarife pentru o determinare.     

(3) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9 al regulamentului privind tarifele pentru 

autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. 
    

(*) La tarife se va adăuga şi costul deplasării echipei care efectuează măsurările (transport, cazare în limitele 
baremului legal). 
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Secţiunea nr. 16 

 

TARIFE 
aplicabile la autorizarea executării construcţiilor în domeniul nuclear şi controlul de stat asupra calităţii 

construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare 
  

Nr. Crt. ACTIVITATEA 
TARIFE 

(Lei) 

16.1. 
Evaluarea în vederea autorizării lucrărilor de construcţii (construire sau desfiinţare) 
cu specific nuclear(1) 

Conform Nota 1 

16.2. 
Evaluarea procedurilor specifice modificărilor care nu necesită autorizaţia de 
construire/desfiinţare(1) 

Conform Nota 1 

16.3. Aprobarea modificărilor care nu necesită autorizaţie de construire/desfiinţare(1) Conform Nota 1 

16.4. 
Evaluarea în vederea eliberării avizului pentru construcţii în interiorul zonei de 
excludere sau adiacente acesteia (1) 

Conform Nota 1 

16.5. Evaluarea calităţii în construcţiile din cadrul instalaţiilor nucleare(1)  

16.5.1 Calitatea produselor folosite Conform Nota 1 

16.5.2 Verificarea proiectelor în construcţii Conform Nota 1 

16.5.3 Verificarea execuţiei lucrărilor în construcţii Conform Nota 1 

16.5.4 Expertizarea proiectelor şi a construcţiilor Conform Nota 1 

16.5.5 Evaluarea recepţiei construcţiilor Conform Nota 1 

16.6. Atestarea specialiştilor în domeniul construcţiilor cu specific nuclear   

16.6.1 Atestarea specialiştilor verificatori de proiecte în construcţii(2) 6.259 

16.6.2 Atestarea experţilor tehnici în verificarea construcţiilor (2) 6.259 

        
Notă:       

(1) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu articolul 9 al regulamentului privind tarifele pentru 

autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. 
    

(2) Tariful corespunde unei persoane examinată în vederea atestării.     

 


