
ANEXA Nr. 1 
la Normele privind cerintele de autorizare pentru sistemele 

de management al calitatii aplicate la realizarea, 
functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare     

 
 
 

MODEL CERERE AUTORIZARE 
 

DOMNULE PRESEDINTE,  
 

    Subsemnatul, ............................. cu functia de ............... 
reprezentantul împuternicit al ........ (denumirea organizatiei) ............... 

cu sediul în: tara ......... localitatea ......... judetul/sector .............. 
str. ...................., nr. ........., cod .............. va rog sa dispuneti 

autorizarea sistemului de management al calitatii conform prevederilor Legii 
nr. 111/1996, privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, cu 

modificarile si completarile ulterioare si Normelor privind autorizarea 
sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si 

dezafectarea instalatiilor nucleare, pentru urmatoarele activitati (se vor 
detalia domeniile de activitate) ..................................... încadrate 

în clasa de aplicare acordata sistemului de management al calitatii (pentru 
activitatile de fabricare a produselor si de furnizare a serviciilor destinate 

instalatiilor nucleare) .................  
    Prin prezenta, va asiguram ca toate prevederile sistemului de management al calitatii 
sunt implementate în conformitate cu cerintele:  
   • Legii 111/1996, privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
   • Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la 
realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare;  
   • Normelor privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii 
aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare;  
   • Normelor privind cerintele specifice pentru sistemele de management (se 
completeaza numele normelor aplicabile) ........,  
    si toate celelalte prevederi legale, în cadrul (denumirea organizatiei, filialei, unitatii, 
fabricii, punctului de lucru) ..............................  
    Anexam la prezenta urmatoarele documente:  
   a) Chestionar tip, completat;  
   b) Manualul calitatii si procedurile proceselor manageriale ale organizatiei 
responsabile;  
   c) Procedura pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor, 
componentelor, proceselor si serviciilor în functie de importanta lor pentru securitatea 
nucleara si specificul activitatii desfasurate si procedura de aplicare gradata a cerintelor 
sistemului de management al calitatii în functie de aceasta clasificare;  
   d) Procedura de elaborare a planului calitatii (dupa caz);  
   e) Planurile anuale de audit intern si planurile de audit la participanti sau contractori, 
inclusiv subfurnizorii acestora;  
   f) Documentul prin care este desemnata persoana responsabila pentru stabilirea si 
implementarea sistemului de management al calitatii si/sau personalul compartimentului 
de management al calitatii, precum si numarul atestatului/autorizatiei emise de CNCAN 
pentru acest personal;  



   g) Lista personalului entitatii organizatorice cu responsabilitatea evaluarii 
independente a sistemului de management al calitatii, precum si numarul atestatului 
emis de CNCAN pentru acest personal;  
   h) Documentul prin care este desemnata persoana care coordoneaza activitatea de 
constructii-montaj, punere în functiune sau dezafectare, dupa caz, precum si numarul 
atestatului emis de CNCAN pentru aceasta persoana;  
   i) Documentul prin care este desemnata persoana care coordoneaza activitatea de 
autoevaluare a managementului pentru sistemele de management al calitatii pentru 
exploatarea instalatiilor nucleare, precum si numarul atestatului emis de CNCAN pentru 
aceasta persoana;  
   j) Copie dupa Certificatul de Înmatriculare la Camera de Comert si Industrie;  
   k) Copie dupa Statutul societatii si a hotarârii de înfiintare a organizatiei;  
   l) Copie dupa ordinele de plata pentru achitarea taxei si tarifului prevazute de Legea 
nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul de taxe si tarife 
pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, pentru autorizarea sistemului de 
management al calitatii pentru domeniul solicitat.  
   m) Copii dupa certificarile sistemului de management al calitatii (daca este cazul).  
 

    REPREZENTANTUL ÎMPUTERNICIT 
AL ORGANIZATIEI SOLICITANTE 

(nume, functie, semnatura, stampila)  
 


