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pentru aprobarea Normelor privind autorizarea 
executării construcţiilor cu specific nuclear 

 

 

 
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a 
activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările ulterioare,  
 
    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:  
 
   Art. 1. - Se aprobă Normele privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
   Art. 3. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
   Art. 4. - Direcţia controlul calităţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
 

    p. Preşedintele Comisiei Naţionale 
pentru Controlul Activităţilor Nucleare, 

Lucian Goicea  
 
    Bucureşti, 21 decembrie 2005.  
    Nr. 407.  
 
 

 Fisa act 
Face parte din 
Ordin nr. 407/2005</   

Aprobat de 
Ordin nr. 407/2005</     

Normă  
 

din 21/12/2005 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 01/03/2006 

 
privind autorizarea executării construcţiilor cu 

specific nuclear 
 

 

 
   CAPITOLUL I 

  Scop  
 
   Art. 1. - (1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile art. 35 lit. o) din Legea 
nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
   (2) Prezentele norme stabilesc:  
   a) procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu specific nuclear;  
   b) cerinţele privind acordarea avizului de principiu necesar obţinerii autorizaţiei de construire 
pentru lucrări de execuţie a construcţiilor civile sau industriale ce se află în interiorul zonei de 
excludere aparţinând instalaţiilor nucleare.  



   (3) Prezentele norme fac parte din reglementările privind autorizarea construcţiilor cu specific 
nuclear şi controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare.  
 

   CAPITOLUL II 
  Domeniu de aplicare  

 
   Art. 2. - (1) Prezentele norme se aplică în procesul de autorizare a lucrărilor de construcţii care:  
   a) adăpostesc sau susţin echipamentele proceselor tehnologice ale instalaţiilor nucleare;  
   b) sunt destinate adăpostirii materialelor nucleare;  
   c) prin structura şi configuraţia lor sau prin echipamentele pe care le adăpostesc, susţin sau 
deservesc procesele tehnologice ale instalaţiilor nucleare şi îndeplinesc funcţii de securitate 
nucleară, de protecţie a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii.  
   (2) Procesul de autorizare descris în prezentele norme se referă la activităţile de construire şi 
desfiinţare a construcţiilor cu specific nuclear.  
   (3) Construcţiile cu specific nuclear prevăzute la alin. (1) se încadrează în categoria 
construcţiilor de importanţă excepţională, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice. 
Încadrarea construcţiei în altă categorie se poate face cu acordul CNCAN.  
   (4) Organizaţia răspunde pentru asigurarea încadrării construcţiilor în categoriile prezentate la 
alin. (3). Încadrarea astfel stabilită se supune aprobării CNCAN.  
 

   CAPITOLUL III 
  Definiţii şi abrevieri  

 
   SECŢIUNEA 1 

  Definiţii  
 
   Art. 3. - (1) Definiţiile cuprinse în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aplică şi prezentelor norme.  
   (2) Se definesc următorii termeni specifici prezentelor norme:  
   a) desfiinţarea construcţiei - demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea parţială sau totală a 
construcţiei;  
   b) lucrări de construcţii - activităţi de construire şi de desfiinţare a construcţiilor;  
   c) organizaţie - persoana juridică sau unitatea fără personalitate juridică, constituită conform 
legii, nominalizată în anexa nr. 4 la Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care investeşte în proiecte pentru construirea/desfiinţarea instalaţiilor 
nucleare sau care deţine instalaţii nucleare;  
   d) zona de excludere - zona strict delimitată în imediata vecinătate a unei instalaţii nucleare, 
care este supusă unui regim special din punct de vedere al amplasării şi lucrărilor de construcţii, 
în conformitate cu reglementări specifice pentru domeniul nuclear.  
 

   SECŢIUNEA a 2-a 
  Abrevieri  

 
   Art. 4. - În prezentele norme se utilizează următoarele abrevieri:  
   a) CNCAN - Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;  
   b) CUT - coeficientul de utilizare a terenului;  
   c) PAC - proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;  
   d) PAD - proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare;  
   e) POT - procentul de ocupare a terenului.  
 

   CAPITOLUL IV 
  Cerinţe de autorizare  

 
   Art. 5. - (1) Autorizaţiile pentru executarea lucrărilor de construcţii cu specific nuclear se 
eliberează de CNCAN organizaţiilor care îndeplinesc cerinţele cuprinse în prezentele norme.  



   (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) este valabilă numai în condiţiile deţinerii de către 
organizaţie a autorizaţiei de securitate nucleară valabile pentru faza de construcţie şi/sau montaj 
al instalaţiei nucleare sau pentru faza de dezafectare a acesteia, eliberată de CNCAN în temeiul 
Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
   (3) Organizaţia trebuie să deţină autorizaţie emisă de CNCAN pentru sistemul de management 
al calităţii, corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară, în conformitate cu normele CNCAN 
specifice.  
   (4) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate în 
cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite 
de CNCAN, pe baza unei proceduri specifice elaborate de organizaţie şi aprobate de CNCAN.  
   Art. 6. - (1) În vederea eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare, organizaţia trebuie să 
prezinte la CNCAN următoarele documente:  
   a) cerere de autorizare-tip, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme;  
   b) certificatul de urbanism corespunzător construcţiei, eliberat în conformitate cu prevederile 
legale, însoţit de copii ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru susţinerea acestuia; vor fi incluse 
fişele tehnice cuprinzând elementele de aviz în conformitate cu prevederile legale;  
   c) planul de situaţie, vizat de oficiul de cadastru;  
   d) copie legalizată a actului doveditor al titlului asupra construcţiei existente, dacă este cazul, şi 
asupra terenului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii;  
   e) proiectul tehnic elaborat pentru execuţia lucrărilor - partea scrisă şi desenată, în două 
exemplare, pentru aprobare de CNCAN şi avizare cu ştampila "PROIECT APROBAT, 
INTERZISĂ MODIFICAREA";  
   f) copie a acordului de mediu eliberat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului, potrivit 
legii;  
   g) copie a autorizaţiei de securitate nucleară, eliberată de CNCAN, pentru faza de construcţie 
şi/sau montaj al instalaţiei nucleare sau pentru faza de dezafectare a acesteia, după caz;  
   h) copie a autorizaţiei eliberate de CNCAN, valabilă pentru faza de amplasare a instalaţiei 
nucleare, la care se referă construcţia;  
   i) copie a avizelor şi acordurilor obţinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism;  
   j) copii ale avizelor şi/sau ale acordurilor specifice ale autorităţilor care au instituit zone cu regim 
de protecţie în planurile urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului, potrivit legii, altele 
decât ale CNCAN;  
   k) copie a avizului favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale în al cărei teritoriu este 
situată construcţia în cauză; pentru municipiul Bucureşti, copie a avizului eliberat în conformitate 
cu prevederile legale;  
   l) avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean, în situaţiile în care construcţia 
este situată în intravilanul localităţilor componente sau dacă în cadrul primăriilor nu sunt 
constituite structuri de specialitate proprii;  
   m) copii ale autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi/sau de construcţie-montaj iniţiale, dacă 
este cazul;  
   n) declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unor litigii asupra construcţiilor existente 
şi asupra terenului;  
   o) copie a ordinelor de plată de achitare a taxei şi tarifului prevăzute de Legea nr. 111/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru autorizarea în domeniul solicitat, în 
conformitate cu Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.  
   (2) Proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor trebuie elaborat de către un agent economic care 
deţine autorizaţie eliberată de CNCAN pentru sistemul de management al calităţii în activitatea de 
proiectare. Proiectul tehnic trebuie avizat de un expert atestat de CNCAN în vederea aprobării. 
Proiectul tehnic trebuie însoţit de referatele de verificare şi, după caz, de referatul de expertiză 
tehnică, semnate şi ştampilate, în original.  
   (3) CNCAN poate solicita avize/acorduri suplimentare celor prevăzute la alin. (1), după caz.  
   (4) La solicitarea CNCAN, organizaţia va furniza elemente suplimentare necesare autorizării.  
   (5) Desfiinţarea construcţiilor prevăzute la art. 2 se poate executa numai pe baza unei 
autorizaţii emise în aceleaşi condiţii ca pentru autorizaţia de construire menţionată în prezentele 
norme.  



   (6) În cazul demolării, dezafectării ori al dezmembrării parţiale a construcţiilor este obligatorie 
expertiza tehnică a construcţiilor învecinate.  
   (7) Lucrările de construcţii, altele decât cele definite la art. 2, dar care sunt în interiorul zonei de 
excludere sau adiacent acesteia, pot fi efectuate, în condiţiile reglementărilor în vigoare, numai 
după obţinerea avizului de principiu al CNCAN.  
   Art. 7. - Prin exceptare de la prevederile art. 6 alin. (1), se pot emite autorizaţii de construire şi 
fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, prevăzute la art. 6 alin. (1) 
lit. b)-d) şi h)-l), pentru:  
   a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de 
orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei 
acestora;  
   b) lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, 
fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora;  
   c) lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi excavări -, necesare în vederea 
efectuării studiilor geotehnice.  
 

   CAPITOLUL V 
  Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare  

 
   Art. 8. - Autorizaţia pentru executarea lucrărilor de construcţii cu specific nuclear va fi eliberată 
de CNCAN numai dacă:  
   a) documentele prevăzute la art. 6 sunt complete;  
   b) avizele, acordurile, autorizaţiile şi certificatele prevăzute la art. 6 corespund cerinţelor 
proiectului tehnic;  
   c) proiectul tehnic corespunde cerinţelor reglementărilor şi standardelor stabilite de CNCAN;  
   d) sunt îndeplinite cerinţele de autorizare prevăzute în prezentele norme;  
   e) organizaţia, agenţii economici şi personalul implicat deţin autorizaţiile şi atestatele prevăzute 
în prezentele norme;  
   f) analizele independente şi controalele efectuate de CNCAN, după caz, confirmă îndeplinirea 
cerinţelor prevăzute la lit. b)-e);  
   g) ca urmare a evaluării CNCAN se constată că organizaţia are capabilitatea de a executa 
lucrările de construcţii pentru care se solicită autorizaţia.  
   Art. 9. - (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează de CNCAN pentru lucrările de 
construcţii indicate în cerere:  
   a) cu referire la limitele şi la condiţiile de autorizare stabilite de CNCAN în autorizaţie;  
   b) în condiţiile şi în limitele prevăzute în avizele şi în acordurile obţinute de organizaţie;  
   c) cu respectarea standardelor şi a reglementărilor impuse de CNCAN;  
   d) cu precizări privind obligaţiile care decurg din caracterul provizoriu şi durata de existenţă 
limitată a construcţiilor cu caracter provizoriu;  
   e) pentru o perioadă determinată pentru durata de execuţie a lucrărilor.  
   (2) Autorizaţia de construire/desfiinţare trebuie să conţină precizările menţionate la alin. (1).  
   Art. 10. - La eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare, CNCAN aplică ştampila "PROIECT 
APROBAT, INTERZISĂ MODIFICAREA" pe cele două exemplare ale proiectului tehnic prevăzut 
la art. 6 alin. (1) lit. e), pe toate piesele scrise şi desenate componente. Un exemplar al proiectului 
tehnic ştampilat se returnează organizaţiei.  
   Art. 11. - Organizaţia are obligaţia de a prezenta administraţiei publice judeţene, municipale 
sau orăşeneşti, după caz, copia autorizaţiei de construire/desfiinţare eliberate de CNCAN.  
   Art. 12. - (1) Dreptul dobândit prin autorizaţia de construire/desfiinţare nu poate fi transmis altei 
organizaţii, extins pentru executarea altor lucrări de construire/desfiinţare sau prelungit fără 
acordul CNCAN.  
   (2) Documentaţia necesară pentru reautorizarea, prelungirea valabilităţii autorizaţiei de 
construire/desfiinţare, extinderea domeniului lucrărilor sau transferul autorizaţiei de 
construire/desfiinţare de la o organizaţie la alta se stabileşte de CNCAN, după caz.  
   Art. 13. - În situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare a expirat, pentru 
emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, în vederea finalizării lucrărilor rămase de 
executat, valabilitatea certificatului de urbanism, precum şi a avizelor şi acordurilor emise la prima 



autorizaţie se menţine, cu condiţia realizării lucrărilor de construcţie în conformitate cu prevederile 
autorizaţiei iniţiale.  
   Art. 14. - (1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare are caracter public şi se afişează de 
către CNCAN prin mijloace specifice.  
   (2) Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, 
precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare vor putea fi consultate exclusiv la sediul CNCAN şi numai de către cei care 
pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora.  
 

   CAPITOLUL VI 
  Lucrările de construire/desfiinţare  

 
   Art. 15. - Lucrările de construire/desfiinţare autorizate de CNCAN se pot executa numai după 
obţinerea de către organizaţie a autorizaţiei prevăzute la art. 5, în următoarele condiţii:  
   a) organizaţia transmite la CNCAN:  
   (i) proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor, piese scrise şi desenate, precum şi avizele 
specifice (aviz de circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, 
aviz/contract cu societatea de salubritate etc.), în două exemplare;  
   (ii) studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obţinute pentru acestea, în două 
exemplare;  
   b) lucrările de construcţii sunt executate de organizaţii care deţin autorizaţie emisă de CNCAN 
pentru sistemul de management al calităţii pentru activităţi de construcţii-montaj, în conformitate 
cu normele CNCAN specifice.  
   Art. 16. - Construirea/desfiinţarea construcţiilor se poate efectua numai în baza şi cu 
respectarea prevederilor autorizaţiei de construire/desfiinţare emise în conformitate cu 
prevederile prezentelor norme.  
   Art. 17. - Pe perioada lucrărilor de construire/desfiinţare, organizaţia trebuie să respecte 
cerinţele prevăzute de CNCAN în reglementările specifice.  
 

   CAPITOLUL VII 
  Condiţii privind păstrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare 

şi retragerea acesteia  
 
   Art. 18. - Pentru menţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, organizaţia deţinătoare a 
autorizaţiei de construire/desfiinţare eliberate în conformitate cu prevederile prezentelor norme 
are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:  
   a) să execute lucrări numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de autorizaţia de 
construire/desfiinţare;  
   b) să respecte prevederile proiectului tehnic ştampilat de CNCAN în condiţiile prezentelor 
norme;  
   c) să respecte, în fazele ulterioare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, normele 
specifice emise de CNCAN;  
   d) să informeze CNCAN despre orice modificare apărută în documentele prevăzute la art. 6 
alin. (1), exceptând lit. e);  
   e) să supună avizării CNCAN orice modificare în documentele prezentate la art. 6 alin. (1) lit. 
e), înainte de punere în operă;  
   f) să informeze de îndată CNCAN despre modul în care au fost îndeplinite în termen dispoziţiile 
prevăzute în autorizaţia de construire/desfiinţare;  
   g) să asigure accesul împuterniciţilor CNCAN la toate informaţiile, datele tehnice şi 
contractuale, sub orice formă, necesare pentru îndeplinirea controlului privind lucrările de 
construcţie autorizate;  
   h) să asigure mijlocirea extinderii controlului împuterniciţilor CNCAN la participanţi sau 
contractori, inclusiv la subfurnizorii acestora, după caz;  
   i) să achite taxele şi tarifele legale reprezentând contravaloarea cheltuielilor de expertizare 
tehnică, examinare, control şi aprobare, prevăzute în Regulamentul de taxe şi tarife pentru 
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.  



 
   CAPITOLUL VIII 

  Modificările construcţiilor  
 
   Art. 19. - Lucrările de construcţii pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a 
efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei 
autorizaţii de construire, cu condiţia ca prin acestea să nu se aducă modificări construcţiei, de 
natură a contraveni prevederilor autorizaţiei de construire/desfiinţare, respectându-se prevederile 
art. 21 alin. (2).  
   Art. 20. - (1) Se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele aprobate, fără 
emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, după caz, prin dispoziţie de şantier dată de 
proiectantul lucrărilor şi cu acordul scris al organizaţiei, numai dacă prin acestea nu se modifică 
condiţiile de amplasament, alcătuirea structurală de ansamblu ori aspectul construcţiei sau dacă 
nu sunt periclitate rezistenţa, stabilitatea şi securitatea nucleară a obiectivului şi nu este afectată 
integritatea clădirilor învecinate.  
   (2) Se încadrează în prevederile alin. (1) lucrările care se execută la construcţii existente, în 
cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de 
proiectare.  
   Art. 21. - (1) Modificările efectuate la construcţiile existente, care nu necesită autorizaţie de 
construire/desfiinţare sau modificarea autorizaţiei existente, se pot efectua de către organizaţie 
numai în conformitate cu proceduri specifice, emise de organizaţie şi aprobate de CNCAN.  
   (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei de 
modificare aparţine proiectantului şi nu poate fi luată în considerare fără acordul organizaţiei. 
Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a depune la CNCAN, înainte de 
începerea lucrărilor, în două exemplare, documentele specificate la art. 20 alin. (1), avizate de un 
expert atestat de CNCAN, cu rol de martor, în vederea aprobării/ştampilării acestora.  
 

   CAPITOLUL IX 
  Dispoziţii tranzitorii şi finale  

 
   Art. 22. - Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.  
   Art. 23. - Orice prevederi legale care contravin prevederilor art. 35 lit. o) din Legea nr. 
111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentelor norme se 
anulează. Orice conflict rezultat din aceste contradicţii se rezolvă cu acordul CNCAN.  
   Art. 24. - Lucrările de construcţie cu specific nuclear neîncepute sau începute, dar nefinalizate 
la data intrării în vigoare a prezentelor norme, necesită obţinerea în termen de 60 de zile a 
autorizaţiei pentru executarea lucrărilor de construire/desfiinţare emise de CNCAN. Autorizaţia 
este emisă de CNCAN în baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1), în urma analizării 
avizelor, aprobărilor şi autorizaţiilor obţinute anterior şi a controalelor şi analizei stadiului lucrărilor 
executate. În acest caz, conţinutul documentelor de susţinere pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire/desfiinţare se stabileşte de către CNCAN în mod corespunzător.  
 

   ANEXĂ *)  
    ___________  
   *) Anexa este reprodusă în facsimil.  
 
    Către,  
    PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR 
NUCLEARE  
 

    CERERE 
PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE  

 
    DOMNULE PREŞEDINTE,  
 



    Subsemnatul(1) .............................................................. cu domiciliul, sediul(2), 
............................ oraşul .................. în judeţul/municipiul .............. strada ................. nr. ..... bl. .... 
sc. ... et. .... ap. ... satul .............. sectorul ... cod poştal .......... telefon/fax .......................... e-mail 
................................ .  
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, art. 35, lit. o), privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea:  
 

    AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE  
 

    Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul ............. 
municipiul/oraşul/comuna/satul ......................... sectorul ..... bl. .... 

sc. ..... et. ... ap. ..... cod poştal.................... .  
    Cartea funciară(3) ........................................................ .  
 
    Fişa bunului imobil sau nr. cadastral:  
    În vederea executării lucrărilor de(4):  
     

 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
  
 

    În valoare de(5): ...........................................................  
    Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC)/desfiinţare (PAD) nr. (6): 
.................... din data de ............., întocmit în conformitate cu Proiectul tehnic pentru execuţia 
lucrărilor, a fost elaborat de .............. cu sediul în ............... judeţul ................ 
municipiul/oraşul/comuna ................... strada ................... nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sector 
.... cod poştal ................... .  
 
    Autorizaţia CNCAN pentru Sistemul de Management al Calităţii pentru agentul economic care 
întocmeşte proiectul (PAC)/(PAD), nr. ....... din ................ expiră la data de .......................... .  
    Verificarea proiectului (PAC, PAD), în conformitate cu prevederile reglementărilor CNCAN 
specifice a fost efectuată de(7):  
     

 
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│1.                                    │4.                                     │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2.                                    │5.                                     │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│3.                                    │6.                                     │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
  
 

    Durata executării lucrărilor, solicitată în baza prevederilor "Proiectul tehnic pentru autorizarea 
executării lucrărilor de Construcţii" PAC/PAD/POE - anexat prezentei, este de ......... luni/zile.  
 
    Anexez prezentei cereri:  
   1. Dovada titlului asupra imobilului şi a terenului (copie legalizată)  
     

 
...............................................................................................
  
 



   2. Certificat de urbanism nr. ............. din ..................... (copie)  
   3. Planul de situaţie, vizat de Oficiul de cadastru ................. (copie)  
   4. Proiectul tehnic pentru autorizarea executării lucrărilor de Construcţii, în două exemplare, 
compus din:  
     

 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
  
 

   5. Copie a acordului de mediu eliberat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului potrivit 
legii;  
   6. Copie a autorizaţiei de securitate nucleară, eliberată de CNCAN, pentru faza de construcţie 
şi/sau montaj instalaţie nucleară sau pentru planul de dezafectarea acestora, după caz;  
   7. Copie a autorizaţiei eliberate de CNCAN, valabilă pentru faza de amplasare a instalaţiei 
nucleare, la care se referă construcţia;  
   8. Copii ale avizelor şi/sau a acordurilor specifice ale autorităţilor care au instituit zone cu regim 
de protecţie în planurile urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului potrivit legii, altele 
decât ale CNCAN;  
   9. Copie a avizului favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale în al cărei teritoriu este 
situată construcţia în cauză. Pentru Municipiul Bucureşti, procedura de avizare, după caz, se 
stabileşte prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti potrivit legii;  
   10. Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean în situaţia în care construcţia 
este situată în intravilanul localităţilor componente sau în cadrul primăriilor nu sunt constituite 
structuri de specialitate proprii;  
   11. Copii ale autorizaţiilor de construire şi/sau construcţii-montaj iniţiale, dacă este cazul;  
   12. Următoarele "FIŞE TEHNICE" însoţite de documentaţiile necesare obţinerii 
avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, în vederea emiterii Acordului unic:  
     

 
...............................................................................................
...............................................................................................
  
 

   13. Următoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decât cele cuprinse în 
acordul unic:  
     

 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
  
 

   14. Anexă la "Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" completată cu 
toate elementele necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia.  
   15. Copie după ordinele de plată de achitare a taxei şi tarifului prevăzute de Legea nr. 
111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru autorizarea în domeniul 
solicitat, în conformitate cu Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul 
activităţilor nucleare;  
    Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă 
angajez să respect, în cunoştinţa prevederilor legii, autorizaţia de construire/desfiinţare şi 
documentaţia aferentă vizată spre neschimbare.  
 

    Semnătura,  



 
    Data .................  
 

    PRECIZĂRI 
privind completarea formularului 

"CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE"  
 
   1) Numele şi prenumele solicitantului:  
   - reprezentant al organizaţiei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a 
calităţii solicitantului în cadrul organizaţiei.  
   2) Se completează cu date privind sediul social al organizaţiei.  
   3) Se completează cu date extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz.  
   4) Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea şi categoria lucrărilor, precum şi oricare alte 
elemente principale care definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate.  
   5) Valoarea lucrărilor se declară de către solicitant şi se stabileşte, după caz, în funcţie de:  
   - suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor, ori  
   - valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, din devizul general al investiţiei  
   6) Se completează cu numărul proiectului, data elaborării, precum şi cu datele de identificare a 
proiectantului.  
   7) Se completează cu numele şi prenumele verificatorului şi domeniul de verificare, precum şi 
numărul certificatului de verificator.  

    * 
* *  

 
    NOTĂ: - Taxele şi tarifele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare sunt prevăzute 
de Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru autorizarea 
în domeniul solicitat, în conformitate cu Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare;  
    Solicitantul are obligaţia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele de 
plată a taxelor şi tarifelor, corespunzătoare domeniului de autorizare solicitat;  
    Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată - care se 
înregistrează şi în formular la poziţia nr. 14.  
 

   ANEXĂ 
  LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE  

 
   CAPITOLUL 1 

  TIPURI DE LUCRĂRI1)  
    ___________  
   1) Se subliniază categoria de lucrări  
 
   a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de 
destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora;  
   b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, 
conservare din zonele lor de protecţie, stabilite conform legii;  
   c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, 
privind căi de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacităţi de producere, de 
transport, de distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi de 
retehnologizare a celor existente;  
   d) lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, 
prospecţiunilor geologice;  
   e) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării 
executării lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea.  
 

   CAPITOLUL 2 
  CATEGORII DE CONSTRUCŢII2)  



    ___________  
   2) Se introduce "X" în casetă  
 
    [] construcţii industriale;  
    [] construcţii pentru depozitare;  
    [] construcţii energetice;  
    [] construcţii cu caracter special;  
    [] construcţii cu caracter provizoriu.  
 

   CAPITOLUL 3 
  DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE  

 
   a) Suprafaţa terenului ........... mp  
   b) Situarea terenului faţă de străzile adiacente .......................... .  
   c) Procentul de ocupare a terenului - POT: existent ........% propus .......%  
   d) Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent ...... propus ......  
   e) Alinierea construcţiilor;  
   • Corpul de clădire cel mai avansat faţă de limita proprietăţii la stradă se află la ........ m.  
   • Distanţele minime ale construcţiilor faţă de vecinătăţi sunt:  
    de ...... m faţă de limita de proprietate din ............................. .  
    de ...... m faţă de limita de proprietate din ............................. .  
    de ...... m faţă de limita de proprietate din ............................. .  
   f) Numărul de corpuri de clădiri ............ din care: existente ........... desfiinţate ......... menţinute 
......... propuse ......... rezultate ........ .  
   g) Suprafeţe:  
     

 
┌──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────┐
│     Construcţii      │    Suprafaţa     │     Suprafaţa     │   Suprafaţa    │
│                      │    construită    │    desfăşurată    │     utilă      │
├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│• existente, din care:│                  │                   │                │
├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│  - desfiinţate       │                  │                   │                │
├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│  - menţinute         │                  │                   │                │
├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│• propuse             │                  │                   │                │
├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│TOTAL*)               │                  │                   │                │
└──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────────┘
  
 

   *) Totalul rezultă prin însumarea suprafeţelor înscrise la rubricile "menţinute" şi "propuse".  
 
   h) înălţimea construcţiilor propuse (în m)  
     

 
┌───────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│Corp                                   │         │        │         │         │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Înălţimea la cornişă sau streaşină     │         │        │         │         │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Înălţimea maximă a construcţiilor      │         │        │         │         │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘



  
 

   i) Numărul de niveluri  
     

 
┌───────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│Corp                                   │         │        │         │         │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Existente                              │         │        │         │         │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Propuse                                │         │        │         │         │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘
  
 

   j) Caracteristici constructive şi aspect exterior  
     

 
┌───────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│Sistem constructiv                     │         │        │         │         │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Fundaţii                               │         │        │         │         │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Acoperiş (şarpantă/terasă)             │         │        │         │         │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Sistem de încălzire                    │         │        │         │         │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Învelitoare (material/culoare)         │         │        │         │         │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Finisaj exterior (material/culoare)    │         │        │         │         │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│Tâmplărie exterioară (material/culoare)│         │        │         │         │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘
  
 

   k) Capacităţi funcţionale ale construcţiilor proiectate:  
   • Alte caracteristici ale capacităţilor funcţionale pentru construcţii propuse, necuprinse în 
categoriile de mai sus:  
     

 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
  
 

   l) Modul de evacuare a deşeurilor  
     

 
...............................................................................................
...............................................................................................
  
 

   m) Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor.  
     

 



...............................................................................................

...............................................................................................
  
 

   n) Măsuri de protecţie a mediului  
     

 
...............................................................................................
...............................................................................................
  
 

    Alte caracteristici specifice  
     

 
...............................................................................................
...............................................................................................
 
                                                                         ÎNTOCMIT3) 
    Data ........................                                  ....................... 
  
 

    ___________  
   3) În cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizaţiei se precizează 
numele şi prenumele acestuia.  
    În cazul în care ANEXA se întocmeşte de către un proiectant autorizat (persoană fizică sau 
juridică), se precizează datele de identificare, după caz: numele şi prenumele ori numele firmei, 
numele şi prenumele întocmitorului şi se aplică ştampila.  
 


