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Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii, 

de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare 

 

 Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției (legi, norme, 

ghiduri) 

 Structura și atribuțiile instituției, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 Organigrama 

 Programul de funcționare 

 Program de audiențe  

 Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției  

 Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice 

 Coordonatele de contact ale instituției: denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa 

de e-mail și adresa paginii de internet 

 Strategii 

 Buletin informativ 

 Comunicate și informări de presă 

 Mape cu materiale informative distribuite cu diferite ocazii (conferințe de presă, 

seminarii, work-shop-uri, etc.) 

 Discursuri oficiale 

 Lucrări de specialitate 

 Publicații/broșuri 

 Manualul de identitate vizuală 

 Proiecte de acte normative aflate în consultare 

 Propuneri legislative pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de CNCAN la nivel 

internaţional 

 Declarații de avere și interese 

 Revista presei 

 Corespondența cu petenții în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces al publicului la informațiile de interes public și cu prevederile OG nr. 

27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 

 Corespondența cu mass-media 

 Note de fundamentare 

 Dispoziții de serviciu, Decizii și Ordine 
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 Corespondență internă 

 Proceduri interne și instrucțiuni de lucru 

 Pașapoarte de serviciu/diplomatice 

 Rapoarte de activitate ale instituției 

 Anunțurile privind posturile scoase la concurs 

 Observații și puncte de vedere la solicitarea altor instituții publice cu privire la situația 

personalului 

 Regulamentul de Organizare Internă al CNCAN 

 Dosarele de personal ale angajaților instituției și pregătire profesională aferentă 

 Statele de funcții și statele de personal 

 Avize primite de la Secretariatul General al Guvernului cu privire la personalul CNCAN 

 Documente privind modificarea si actualizarea organigramei instituției 

 Raportări la ITM  privind modificări ale contractelor individuale de munca      

(REVISAL) precum și la ANFP pentru funcțiile publice 

 Documente privind organizarea concursurilor de recrutare/angajare de personal 

 Documentele privind acordarea concediilor de odihnă, fără plată, etc. 

 Raportări  statistice solicitate 

 Fișe de post și de evaluare 

 Adeverințe pentru salariați 

 Situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești 

 Lista actelor de decizie internă ale conducerii CNCAN 

 Actele de decizie internă ale conducerii CNCAN 

 Registrele de intrare-ieșire a corespondenței 

 Documentele care stau la baza emiterii actelor normative (expunere de motive, note de 

fundamentare, referate de aprobare,) 

 Notele de serviciu,  

 Opiniile juridice redactate potrivit prevederilor  

 Răspunsuri formulate în condiţiile legii la cereri, scrisori şi sesizări  

 Documentele care sunt în componența dosarelor privind litigiile în care instituția este 

parte  

 Documentele întocmite în scopul reprezentării intereselor CNCAN în faţa organelor 

administraţiei de stat, instituțiilor de orice natură, precum și în fața oricărei persoane 

juridice sau fizice, române ori străine, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute 

de lege, în baza delegaţiilor primite 
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 Documentele întocmite în scopul reprezentării intereselor CNCAN în faţa instanţelor de 

judecată: cererile de chemare în judecată, cereri de exercitare a căilor de atac ordinare şi 

extraordinare, precum și alte cereri  

 Documentele care sunt în componența dosarelor privind litigiile în care instituția este 

parte 

 Situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești 

 Informații clasificate, conform legii 

 Bugetul instituției 

 Bilanțul contabil trimestrial și anual 

 Execuția bugetară lunară 

 Venituri salariale pe funcții 

 Regulamentul de taxe și tarife pentru autorizarea și controlul activităților din domeniul 

nuclear 

 Note privind valoarea estimată a contractului de achiziție publică 

 Note justificative pentru alegerea altei proceduri de achiziție decât licitația deschisă sau 

licitația restrânsă  

 Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor de achiziție  

 Invitații de participare  

 Note justificative privind cerințele minime de calificare la procedura de achiziție  

 Documentația de atribuire a contractului de achiziție publică  

 Dosarul achiziției publice 

 Documente zilnice - facturi 

                               - propunere, angajament bugetar, ordonanţare de plată (acte ALOP) 

                               - ordine de plată, foi de vărsământ, cec ridicare numerar 

                               - dispoziţie de plată/încasare către casierie 

 Documente lunare - state salarii 

                   -  declaraţii lunare pentru contribuţiile aferente salariilor 

                   -  fişe cont, balanţa 

                   -  flux de trezorerie 

                   -  execuţie bugetară 

 Documente trimestriale – dări de seamă ( bilanţ trimestrial) 

 Documente anuale - situaţia financiară (bilanţ la 31.12) 

                    - bugetul de cheltuieli 

 Contracte de furnizare, de servicii și de lucrări 

 Planul anual al achizițiilor publice  
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 Planul de investiții  

 Raport privind contractele atribuite în anul precedent  

 Procese verbale de recepție a mijloacelor fixe  

 Procese verbale de predare-primire (obiecte de inventar și mijloace fixe)  

 Procese verbale de inventariere a patrimoniului CNCAN  

 NIR, bonuri de consum, bonuri de transfer  

 Situații centralizatoare privind evidența consumului de carburanți     

 Tratate internaţionale la care CNCAN este parte 

 Acorduri şi convenţii la nivel guvernamental şi departamental încheiate cu organisme 

omoloage din alte ţări 

 Rapoarte ale Comisiei Europene 

 Rapoarte ale Convenţiilor la care România este parte 

 Rapoarte ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) 

 Corespondenţa privind cooperarea cu state/organizaţii din domeniul nuclear: WENRA, 

ENSREG, HERCA, ACA, NEA-OECD, AIEA, CTBTO, comisii, comitete și grupuri de 

lucru 

 Documente pentru închiderea programelor Phare și a altor programe de cooperare cu 

finanțare externă 

 Lista cu experții acreditați în protecție radiologică  

 Lista cu agenții economici care sunt autorizați să manipuleze instalații radiologice 

conform Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea 

și controlul activităților nucleare, republicată cu modificările și completările ulterioare 

 Lista cu centrele de pregătire în domeniul radioprotecției 

 Metodologia de desfășurare a examinării în vederea obținerii permiselor de exercitare, 

inclusiv întrebările, răspunsurile și notele explicative 

 Material de instruire în domeniul radioprotecției 

 Informări referitoare la participări la simpozioane, diferite manifestări interne și 

internaționale 

 Autorizații, permise de exercitare, avize (lucru în exteriorul incintei special amenajate, 

programe de pregătire / reciclare în domeniul radioprotecției), desemnări de laboratoare 

notificate, adrese de exceptare de la regimul de autorizare 

 Declarații privind expediția surselor radioactive între țările membre UE, conform 

prevederilor Regulamentului CE 1493/1993 EURATOM 

 Date privind rezultatele supravegherii dozimetrice individuale care au fost înregistrate în 

Registrul național de doze 
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 Lista cu zonele de competență a inspectorilor și modalitatea de contactare a acestora  

 Lista operatorilor de materiale metalice reciclabile  

 Lista experților în fizică medicală 

 Lista organismelor notificate și desemnate de CNCAN 

 Lista cu autorizații a operatorilor ce efectuează activități de tip servicii în domeniul 

activităților nucleare (activități autorizate de: transport, manipulare, furnizare – instalații 

radiologice și surse radioactive) 

 Planuri de control, dispoziții de control 

 Procese verbale de control 

 Procese verbale de contravenție 

 Documente de plată a contravențiilor aplicate 

 Lista detaliată a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente 

pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive 

 Lista autorizațiilor pentru sistemele de management al calității ale furnizorilor de 

echipamente și servicii 

 Raportul Național cu rezultatele “Testelor de Stres” la CNE Cernavodă și Planul 

Național de Acțiuni 

 Rapoarte tehnice periodice referitoare la funcționarea instalațiilor nucleare 

 Notificări/informări/rapoarte cu privire la incidente/evenimente produse în domeniul 

nuclear 

 Avize în domeniul de competenţă, pentru cercetare, proiectare, servicii, fabricaţie de 

componente şi echipamente, construcţii si montaj instalaţii nucleare 

 Documente de tip politici / proceduri/ ghiduri privind activitățile specifice ale centralelor 

nuclearoelectrice și reactorilor nucleari ce au impact asupra asigurării securității 

nucleare 

 Manualul managementului calităţii şi procedurile  specifice ale furnizorilor de 

echipamente şi servicii 

 Rapoarte privind monitorizarea emisiilor radioactive şi radioactivitatea mediului în zona 

de influenţă a instalaţiilor nucleare, întocmite de titularii de autorizaţii 

 Evaluări de securitate radiologică 

 Notificări/informări la Centrul de Răspuns la Urgenţe al CNCAN, cu privire la 

incidente/evenimente survenite în domeniul nuclear 

 Certificate de acceptare a întreprinderilor externe 

 Carnete individuale de supraveghere radiologică a lucrătorilor externi 

 

 



6 

 

 Certificate/aprobări de scoatere de sub regimul de autorizare CNCAN al materialelor  și 

amplasamentelor pe care au funcţionat instalaţiile radiologice şi instalaţiile nucleare 

 Documentațiile de securitate radiologică, autorizații și avize privind: 

- Cercetarea geologică, exploatarea minieră și prelucrarea materiilor prime 

nucleare; 

- Cercetarea tehnologică pentru materii prime nucleare sau pentru alte substanțe 

minerale asociate cu acestea; 

- Depozitarea deșeurilor radioactive rezultate de la cercetarea geologică, cercetarea 

tehnologică, extracția minieră și prelucrarea materiilor prime nucleare;  

 Conservarea și dezafectarea instalațiilor nucleare utilizate la cercetarea geologică, 

cercetarea tehnologica, extracția minieră și prelucrarea materiei prime nucleare 

 

 


