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NORMA PRIVIND SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL EXPEDIERILOR 
INTERNATIONALE DE DESEURI RADIOACTIVE SI COMBUSTIBIL 

NUCLEAR UZAT IMPLICAND TERITORIUL ROMANIEI 
 

CAPITOLUL I 
  Dispozitii generale  

 
   ARTICOLUL 1 

  Scopul si domeniul de aplicare  
 
 
   (1) Prezentele norme sunt emise in 
temeiul art. 5 din Legea nr. 111/1996 
privind desfasurarea in siguranta, 
reglementarea, autorizarea si controlul 
activitatilor nucleare, republicata, de catre 
Comisia Nationala pentru Controlul 
Activitatilor Nucleare, ca autoritate 
nationala competenta in domeniul nuclear, 
denumita in continuare CNCAN.  
   (2) Prezentele norme se aplica 
expedierilor internationale de deseuri 
radioactive si combustibil nuclear uzat a 
caror desfasurare implica teritoriul 
Romaniei, in cazul in care nu sunt 
indeplinite cerintele si criteriile de 
excludere si exceptare prevazute in anexa 
nr. 2 la Normele fundamentale de 
securitate radiologica, aprobate prin 
Ordinul  presedintelui  Comisiei Nationale 
pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 
14/2000,  publicat  in  Monitorul  Oficial al 
Romaniei Partea I, nr. 404 si 404 bis din 29 
august 2000, cu completarile ulterioare. 
 

 
 
   (3) Prezentele norme nu se aplica expedierii 
de surse inchise scoase din uz catre furnizorul 
sau catre producatorul surselor radioactive si 
nici expedierii acestora la o instalatie 
recunoscuta.   
   (4) Prezentele norme nu se aplica 
expedierilor de materiale radioactive 
recuperate prin reprocesare in vederea 
utilizarii ulterioare.  
   (5) Prezentele norme nu se aplica 
expedierilor internationale, cu implicarea 
teritoriului Romaniei, de deseuri care contin 
doar materiale cu radioactivitate naturala ce 
nu rezulta dintr-o practica autorizata.   
   (6) Prezentele norme detaliaza procedura 
de expediere a deseurilor radioactive sau a 
combustibilului nuclear uzat cand aceasta 
implica teritoriul Romaniei, ca urmare a 
expedierii deseurilor radioactive sau a 
combustibilului nuclear uzat cand aceasta 
implica teritoriul Romaniei, ca urmare a 
expedierii deseurilor radioactive sau a 
combustibilului nuclear uzat intre statele 
membre, a importului in, a exportului din si a 
tranzitului prin Comunitate.  
   (7) Operatiile de transport necesare pentru 
orice expediere internationala de deseuri 
radioactive sau de combustibil nuclear uzat a 
caror desfasurare implica teritoriul Romaniei 
trebuie sa respecte integral prevederile 
legislatiei nationale, comunitare si ale 
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conventiilor si acordurilor internationale 
privind transportul materialelor radioactive 
la care Romania este parte.  
   (8) Prezentele norme nu scutesc 
detinatorul, proprietarul, transportatorii sau 
destinatarul deseurilor radioactive sau al 
combustibilului nuclear uzat de obtinerea 
tuturor celorlalte autorizatii, avize sau 
acorduri prevazute de legislatia nationala si 
cea comunitara in vigoare.  
 

   ARTICOLUL 2 
  Definitii  

 
    In scopul aplicarii prezentelor norme, 
termenii de mai jos au urmatoarea 
semnificatie:  
   1. Comunitate - Comunitatea Europeana 
a Energiei Atomice, stabilita prin Tratatul 
instituind Comunitatea Europeana a 
Energiei Atomice, adoptat la Roma la 25 
martie 1957;  
   2. stat membru - stat care este membru 
al Uniunii Europene;  
   3. tara terta - tara care nu este stat 
membru al Uniunii Europene;  
   4. deseu radioactiv - material radioactiv 
in forma gazoasa, lichida sau solida pentru 
care nu s-a prevazut nicio utilizare 
ulterioara de catre tara de origine si tara de 
destinatie ori de catre o persoana fizica 
autorizata sau persoana juridica a carei 
decizie este acceptata de aceste tari si 
care este tinut sub controlul autoritatii de 
reglementare ca deseu radioactiv, conform 
cadrului legislativ si de reglementare al tarii 
de origine si de destinatie;  
   5. combustibil nuclear uzat - combustibil 
nuclear care a fost iradiat si definitiv 
indepartat din miezul reactorului; 
combustibilul nuclear uzat poate fi 
considerat resursa utilizabila care poate fi 
reprocesata sau poate fi destinat 
depozitarii finale, fara a fi prevazuta o 
utilizare ulterioara, si tratat ca deseu 
radioactiv;  
   6. reprocesare - procesul sau operatia 
prin care izotopii radioactivi sunt extrasi din 
combustibilul nuclear uzat, in scopul 
utilizarii ulterioare a acestuia;  
   7. expediere - totalitatea operatiunilor 
implicate in deplasarea deseurilor 
radioactive sau a combustibilului nuclear 

uzat din tara sau statul membru de origine in 
tara ori statul membru de destinatie;  
   8. expediere intracomunitara - expediere 
caracterizata prin faptul ca tara de origine si 
tara de destinatie sunt state membre;  
   9. expediere extracomunitara - expediere 
caracterizata prin faptul ca tara de origine 
si/sau tara de destinatie sunt tari terte;  
   10. depozitare definitiva - amplasarea 
deseurilor radioactive si a combustibilului 
nuclear uzat intr-o instalatie autorizata fara 
intentia de a fi recuperate;  
   11. stocare - amplasarea deseurilor 
radioactive si a combustibilului nuclear uzat 
intr-o instalatie care asigura izolarea cu 
intentia de a fi recuperate;  
   12. detinator - orice persoana fizica 
autorizata sau persoana juridica care, inainte 
de efectuarea expedierii de deseuri 
radioactive sau combustibil nuclear uzat, este 
raspunzatoare in conditiile legii pentru 
asemenea materiale si care intentioneaza sa 
efectueze o expediere catre un destinatar;  
   13. destinatar - orice persoana fizica 
autorizata sau persoana juridica catre care 
sunt/este expediate/expediat deseurile 
radioactive sau combustibilul nuclear uzat;  
   14. tara sau stat membru de origine si tara 
sau stat membru de destinatie - orice tara sau 
stat membru de unde o expediere este 
planificata a fi initiata sau este initiata, 
respectiv tara ori statul membru catre care o 
expediere este planificata sau este in 
desfasurare;  
   15. tara sau stat membru de tranzit - orice 
tara sau stat membru, altul decat tara ori 
statul membru de origine sau tara ori statul 
membru de destinatie, pe teritoriul caruia o 
expediere este planificata sau este in 
desfasurare;  
   16. autoritati competente - orice autoritate 
care, potrivit legii sau reglementarilor tarii de 
origine, de tranzit ori de destinatie, este 
imputernicita sa implementeze sistemul de 
supraveghere si control al expedierii 
deseurilor radioactive sau a combustibilului 
nuclear uzat;  
   17. sursa inchisa - astfel cum este definita in 
Normele fundamentale de securitate 
radiologica, aprobate prin Ordinul 
presedintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000, cu 
completarile ulterioare, si include, dupa caz, 
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capsula care inchide materialul radioactiv 
ca parte integranta a sursei;  
   18. sursa inchisa scoasa din uz - sursa 
inchisa care nu mai este utilizata sau care 
se intentioneaza a nu mai fi utilizata in 
practica pentru care a fost acordata 
autorizatia;  
   19. instalatie recunoscuta - instalatie 
amplasata pe teritoriul unei tari autorizate 
de autoritatea competenta a tarii respective 
in conformitate cu legislatia nationala 
pentru stocarea pe termen lung sau 
depozitarea definitiva a surselor inchise ori 
o instalatie corespunzator autorizata in 
conditiile legii pentru stocarea intermediara 
a surselor inchise;  
   20. cerere de autorizare completata 
corespunzator - documentul standard care 
indeplineste toate cerintele stabilite in 
conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1)-
(5);  
   21. intreprindere - entitate legal 
constituita.  
 

   ARTICOLUL 3 
  Reexpedierea ca urmare a operatiilor de 

procesare si reprocesare  
 
 
   (1) Prezentele norme nu afecteaza 
dreptul Romaniei sau al oricarei 
intreprinderi din Romania catre care:  
   a) urmeaza a fi expediate deseuri 
radioactive in vederea procesarii;  
   b) urmeaza a fi expediate alte materiale 
in scopul recuperarii deseurilor radioactive 
de a returna deseurile radioactive, dupa 
tratare, in tara de origine.  
   (2) Totodata, prezentele norme nu 
afecteaza dreptul Romaniei sau al unei 
intreprinderi din Romania catre care 
urmeaza a fi expediat combustibilul nuclear 
uzat pentru reprocesare de a returna in 
tara de origine deseurile radioactive 
recuperate prin operatia de reprocesare.  
 

   ARTICOLUL 4 
  Expedierea combustibilului nuclear uzat in 

afara teritoriului 
Romaniei in vederea reprocesarii  

 
   (1)Prezentele norme nu afecteaza 
dreptul  Romaniei de a exporta  combustibil 

nuclear uzat pentru reprocesare, in 
conformitate cu principiile liberei circulatii a 
marfurilor.  
   (2) Expedierea si exportul de combustibil 
nuclear uzat pentru reprocesare se 
autorizeaza, se controleaza si se 
supravegheaza conform prevederilor 
prezentelor norme.  
 

   ARTICOLUL 5 
  Reexpedierea ca urmare a efectuarii unei 

expedieri neautorizate 
si de materiale nedeclarate ca deseuri 

radioactive  
 
    Prezentele norme nu afecteaza dreptul 
Romaniei de a returna, in conditii de 
siguranta, in tara de origine:  
   a) expedierile de deseuri radioactive si de 
combustibil nuclear uzat care nu au fost 
autorizate conform prezentelor norme;  
   b) deseurile contaminate radioactiv sau 
materialele continand surse radioactive si 
care nu au fost declarate ca fiind deseuri 
radioactive de catre tara de origine.  
 

   CAPITOLUL II 
  Expediere intracomunitara  

 
 

   SECTIUNEA 1 
  Romania, tara de origine  

 
   ARTICOLUL 6 

  Cererea de autorizare a expedierii  
 
 
   (1) Un detinator care planifica o expediere 
intracomunitara de deseuri radioactive sau de 
combustibil nuclear uzat ori care pregateste o 
astfel de expediere depune o cerere de 
autorizare completata corespunzator la 
CNCAN.  
   (2) Cererea se poate referi la mai multe 
expedieri daca sunt indeplinite cumulativ 
urmatoarele conditii:  
   a) deseurile radioactive sau combustibilul 
nuclear uzat au/are aceleasi caracteristici 
fizice, chimice si radioactive;  
   b) expedierile urmeaza a fi realizate de 
acelasi detinator catre acelasi destinatar si 
implica aceleasi autoritati competente;  
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   c) in cazul in care expedierile implica 
tranzitul prin tari terte, intrarea in si/sau 
iesirea din Comunitate se fac/face prin 
aceleasi puncte de frontiera ale tarii ori ale 
tarilor implicate, daca autoritatile 
competente implicate nu au convenit altfel.  
 

   ARTICOLUL 7 
  Transmiterea cererii catre autoritatile 

competente  
 
    CNCAN transmite cererea de autorizare 
prevazuta la art. 6 completata 
corespunzator in vederea aprobarii catre 
autoritatile competente ale statului membru 
de destinatie si, dupa caz, catre autoritatile 
competente ale statelor membre de tranzit.  
 

   ARTICOLUL 8 
  Instiintarea de primire si solicitarea de 

informatii  
 
 
   (1) In termen de 20 de zile de la primirea 
cererii de autorizare, autoritatile 
competente din statul membru de 
destinatie si de tranzit verifica daca 
aceasta este completata corespunzator in 
sensul art. 2 pct. 20.  
   (2) In cazul in care cererea de autorizare 
este completata corespunzator, autoritatile 
competente din statul membru de 
destinatie transmit CNCAN o instiintare de 
primire, o copie fiind transmisa si celorlalte 
autoritati competente implicate, in termen 
de 10 zile de la expirarea termenului 
prevazut la alin. (1).  
   (3) In cazul in care o autoritate 
competenta implicata considera ca cererea 
de autorizare nu este completata 
corespunzator, autoritatile competente din 
statul membru de destinatie sau de tranzit 
solicita CNCAN, pana la expirarea 
termenului prevazut la alin. (1), informatiile 
care lipsesc si informeaza si celelalte 
autoritati competente implicate.  
   (4) CNCAN solicita detinatorului prevazut 
la art. 6 alin. (1) informatiile care lipsesc.  
   (5) Dupa primirea informatiilor care 
lipsesc, CNCAN transmite autoritatilor 
competente implicate informatiile solicitate.  
   (6) In termen de 10 zile de la primirea 
informatiilor lipsa si nu mai devreme de 

expirarea termenului prevazut la alin. (1), 
autoritatile competente din statul membru de 
destinatie transmit CNCAN o instiintare de 
primire, o copie fiind transmisa si autoritatilor 
competente implicate.  
 

   ARTICOLUL 9 
  Acordul si refuzul  

 
 
   (1) In termen de doua luni de la data 
transmiterii instiintarii de primire, autoritatile 
competente din statele membre implicate 
informeaza CNCAN cu privire la acordul sau 
conditiile pe care le considera necesare 
pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul 
de emitere a acestuia.  
   (2) Autoritatile competente din statul 
membru de destinatie sau de tranzit pot 
solicita CNCAN prelungirea termenului 
prevazut la alin. (1) cu maximum o luna in 
vederea exprimarii pozitiei.  
   (3) In cazul in care, dupa expirarea 
termenelor prevazute in alin. (1) si (2), nu s-a 
primit niciun raspuns din partea autoritatilor 
competente din statul membru de destinatie 
si/sau din statele membre de tranzit, CNCAN 
considera ca acestea si-au exprimat acordul 
cu privire la solicitarea de expediere.  
 

   ARTICOLUL 10 
  Autorizarea expedierilor  

 
 
   (1) In cazul in care au fost obtinute toate 
acordurile prevazute la art. 9, CNCAN este 
imputernicita sa autorizeze detinatorul sa 
efectueze expedierea.  
   (2) CNCAN informeaza autoritatile 
competente din statul membru de destinatie si 
din oricare tara terta sau stat membru de 
tranzit cu privire la emiterea autorizatiei de 
expediere.  
   (3) Autorizatia prevazuta la alin. (1) nu 
afecteaza in niciun fel responsabilitatea 
detinatorului, a transportatorului, a 
proprietarului, a destinatarului sau a oricarei 
alte persoane fizice autorizate ori persoane 
juridice implicate in expediere.  
   (4) O autorizatie poate acoperi mai multe 
expedieri daca se intrunesc conditiile 
prevazute la art. 6 alin. (2).  
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   (5) CNCAN emite autorizatii valabile 
pentru o perioada de maximum 3 ani. In 
stabilirea perioadei de valabilitate CNCAN 
tine seama de conditiile prevazute in 
acordul eliberat de catre statele membre 
de destinatie sau de tranzit.  
 

   ARTICOLUL 11 
  Instiintarea de primire a expedierii  

 
 
   (1) In termen de 15 zile de la primirea 
fiecarei expedieri, destinatarul transmite 
autoritatilor competente din statul membru 
de destinatie o instiintare de primire a 
fiecarei expedieri.  
   (2) Autoritatile competente din statul 
membru de destinatie transmit CNCAN 
copii ale instiintarii de primire, precum si 
oricarei tari terte sau oricarui stat membru 
de tranzit.  
   (3) CNCAN trimite detinatorului initial o 
copie a instiintarii de primire.  
 

   ARTICOLUL 12 
  Expedieri nefinalizate  

 
 
   (1) CNCAN decide ca expedierea nu 
poate fi finalizata daca nu mai sunt intrunite 
conditiile de efectuare a expedierii conform 
prezentelor norme ori cand conditiile de 
efectuare a expedierii nu mai sunt in 
conformitate cu autorizatiile sau acordurile 
eliberate conform prezentelor norme. 
CNCAN informeaza imediat decizia luata 
autoritatilor competente din celelalte state 
membre implicate in expediere.  
   (2) In cazul in care o expediere nu mai 
poate fi finalizata sau conditiile pentru 
efectuarea expedierii nu sunt in 
conformitate cu prevederile prezentelor 
norme, CNCAN se asigura ca deseurile 
radioactive ori combustibilul nuclear uzat in 
cauza sunt/este preluate/preluat de catre 
detinator, in situatia in care nu se poate 
incheia o intelegere alternativa de preluare 
in siguranta a acestora/acestuia. CNCAN 
se asigura ca persoana responsabila 
pentru expediere ia masurile de siguranta 
corective, dupa caz.  

   (3) Detinatorul este responsabil pentru 
costurile aparute in cazurile in care 
expedierea nu poate fi finalizata.  
 
 

   SECTIUNEA a 2-a 
  Romania, tara de destinatie sau tara de 

tranzit  
 

   ARTICOLUL 13 
  Cererea de autorizare a expedierii 

Transmiterea cererii catre autoritatile 
competente  

 
 
   (1) Autoritatile competente din tara de 
origine transmit CNCAN cererea de autorizare 
a detinatorului din statul membru de origine 
care planifica ori se pregateste sa efectueze o 
expediere intracomunitara de deseuri 
radioactive si de combustibil nuclear uzat.  
   (2) Cererea de autorizare a expedierii poate 
acoperi mai multe expedieri daca se intrunesc 
conditiile prevazute la art. 6 alin. (2).  
 

   ARTICOLUL 14 
  Instiintarea de primire si solicitarea de 

informatii  
 
 
   (1) In termen de 20 de zile de la primirea 
cererii de autorizare, CNCAN verifica daca 
aceasta este completata corespunzator in 
sensul art. 2 pct. 20.  
   (2) In cazul in care cererea este completata 
corespunzator, CNCAN trimite o instiintare de 
primire autoritatilor competente din statul 
membru de origine si copii ale acesteia 
celorlalte autoritati competente implicate, in 
termen de 10 zile de la expirarea termenului 
prevazut la alin. (1).  
   (3) Prevederile alin. (2) se aplica numai in 
cazul in care Romania este tara de destinatie.  
   (4) In cazul in care CNCAN considera ca 
cererea nu este completata corespunzator, 
aceasta solicita in termenul prevazut la alin. 
(1) informatiile care lipsesc de la autoritatile 
competente din statul membru de origine si 
informeaza si celelalte autoritati competente 
implicate despre aceasta.  
   (5) In termen de 10 zile de la primirea 
informatiilor lipsa si nu mai devreme de 
expirarea termenului prevazut la alin. (1), 



 

6/13 

CNCAN trimite o instiintare de primire 
autoritatilor competente din statul membru 
de origine si copii ale acesteia celorlalte 
autoritati competente implicate.  
   (6) Termenele prevazute la alin. (1), (2), 
(4) si (5) pentru transmiterea instiintarii de 
primire pot fi reduse in cazul in care 
CNCAN si autoritatile competente din 
statele membre de tranzit au certitudinea 
ca respectiva cerere de autorizare este 
completata in mod corespunzator.  
 

   ARTICOLUL 15 
  Acordul si refuzul  

 
 
   (1) In termen de doua luni de la data 
transmiterii instiintarii de primire, CNCAN 
notifica autoritatile competente din statul 
membru de origine cu privire la acordul sau 
conditiile pe care le considera necesare 
pentru a emite acordul ori cu privire la 
refuzul de emitere a acestuia.  
   (2) CNCAN notifica autoritatile 
competente din statul membru de origine 
cu privire la prelungirea termenului 
prevazut la alin. (1) cu maximum o luna in 
vederea exprimarii pozitiei.  
   (3) CNCAN justifica orice refuz de 
eliberare a acordului sau conditiile in care 
se emite acordul. Justificarea se bazeaza 
pe:  
   a) cerintele relevante din legislatia 
nationala, comunitara sau internationala 
aplicabile transportului de materiale 
radioactive, in cazul in care Romania este 
stat membru de tranzit;  
   b) cerintele relevante din legislatia 
nationala aplicabile gospodaririi deseurilor 
radioactive sau combustibilului nuclear 
uzat si cerintele relevante din legislatia 
nationala, comunitara ori internationala 
aplicabile transportului de materiale 
radioactive, in cazul in care Romania este 
stat membru de destinatie.  
   (4) Conditiile impuse de CNCAN nu 
trebuie sa fie mai severe decat cele 
stabilite pentru expedieri similare pe 
teritoriul Romaniei.  
   (5) In cazul eliberarii acordului de tranzit 
pentru o anumita expediere, CNCAN nu 
poate refuza eliberarea acordului pentru 
reexpediere in urmatoarele cazuri:  

   a) cand acordul initial se refera la materialul 
expediat in scopul tratarii sau al reprocesarii, 
daca reexpedierea se refera la deseuri 
radioactive ori la alti produsi echivalenti 
materialului initial, rezultati din tratarea sau 
reprocesarea acestora, si in masura in care 
toata legislatia relevanta este respectata;  
   b) in conditiile descrise in art. 12, daca 
reexpedierea este efectuata in aceleasi 
conditii si sub aceleasi proceduri.  
 

   ARTICOLUL 16 
  Instiintarea de primire a expedierii  

 
    In cazul in care Romania este tara de 
destinatie:  
   a) in termen de 15 zile de la primirea 
fiecarei expedieri, destinatarul trimite la 
CNCAN o instiintare de primire a expedierii;  
   b) CNCAN trimite copii ale instiintarii de 
primire autoritatilor competente din statul 
membru de origine, precum si oricarui stat 
membru sau oricarei tari terte de tranzit 
implicate.  
 

   ARTICOLUL 17 
  Expedieri nefinalizate  

 
 
   (1) CNCAN decide ca expedierea nu poate 
fi finalizata daca nu mai sunt intrunite 
conditiile de efectuare a expedierii conform 
prezentelor norme ori cand conditiile de 
efectuare a expedierii nu mai sunt in 
conformitate cu autorizatiile sau acordurile 
eliberate conform prezentelor norme.  
   (2) CNCAN informeaza imediat decizia luata 
in conditiile alin. (1) autoritatilor competente 
din celelalte state membre implicate in 
expediere.  
 

   CAPITOLUL III 
  Expediere extracomunitara  

 
 

   SECTIUNEA 1 
  Importul in Comunitate  

 
   ARTICOLUL 18 

  Romania, stat membru de destinatie  
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   (1) Cand deseurile radioactive sau 
combustibilul nuclear uzat sunt/este 
expediate/expediat dintr-o tara terta in 
Romania, destinatarul trimite CNCAN o 
cerere de autorizare. Cererea poate 
acoperi mai multe expedieri, daca sunt 
intrunite conditiile prevazute la art. 6 alin. 
(2).  
   (2) Cererea prevazuta la alin. (1) include 
dovada ca destinatarul a incheiat o 
intelegere cu detinatorul din tara terta, prin 
care acesta din urma se angajeaza sa 
preia deseurile radioactive sau 
combustibilul nuclear uzat in cazul in care 
expedierea nu poate fi finalizata conform 
prezentelor norme, potrivit prevederilor 
alin. (18). Intelegerea trebuie sa fie 
acceptata de catre autoritatile competente 
din tara terta respectiva.  
   (3) CNCAN transmite cererea de 
autorizare statelor membre de tranzit, in 
cazul in care acestea exista, in vederea 
obtinerii acordului de expediere.  
   (4) In termen de 20 de zile de la primirea 
cererii de autorizare, autoritatile 
competente din statele membre de tranzit 
verifica daca aceasta este completata 
corespunzator in sensul prevederilor art. 2 
pct. 20.  
   (5) In cazul in care cererea de autorizare 
este completata corespunzator, autoritatile 
competente din statele membre de tranzit 
trimit CNCAN o instiintare de primire, in 
termen de 10 zile de la expirarea 
termenului prevazut in alin. (4), o copie 
fiind transmisa si celorlalte autoritati 
competente implicate.  
   (6) In cazul in care autoritatile 
competente implicate considera ca cererea 
de autorizare nu este completata 
corespunzator, acestea solicita CNCAN 
pana la expirarea termenului prevazut la 
alin. (4) informatiile care lipsesc.  
   (7) CNCAN solicita informatiile care 
lipsesc destinatarului.  
   (8) In termen de 10 zile de la primirea 
informatiilor lipsa si nu mai devreme de 
expirarea termenului prevazut la alin. (4), 
CNCAN trimite o instiintare de primire 
autoritatilor competente implicate.  
   (9) Termenele prevazute la alin. (4), (5), 
(6) si (8) pentru transmiterea instiintarii de 
primire pot fi reduse in cazul in care 

CNCAN si autoritatile competente de tranzit 
au certitudinea ca respectiva cerere de 
autorizare este completata in mod 
corespunzator.  
   (10) In termen de doua luni de la data 
transmiterii instiintarii de primire, autoritatile 
competente din statele membre implicate 
notifica CNCAN cu privire la acordul, sau 
conditiile pe care le considera necesare 
pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul 
de emitere a acestuia.  
   (11) Autoritatile competente ale statelor 
membre de tranzit pot solicita CNCAN 
prelungirea termenului prevazut la alin. (10) 
cu maximum o luna in vederea exprimarii 
pozitiei.  
   (12) In cazul in care, dupa expirarea 
termenelor prevazute la alin. (10) si (11), nu s-
a primit niciun raspuns din partea autoritatilor 
competente din statele membre de tranzit, 
CNCAN considera ca acestea si-au exprimat 
acordul cu privire la solicitarea de expediere.  
   (13) CNCAN justifica orice refuz de 
eliberare a acordului sau conditiile in care se 
emite acordul. Justificarea se bazeaza pe 
cerintele relevante din legislatia nationala 
aplicabila gospodaririi deseurilor radioactive 
sau a combustibilului nuclear uzat si pe 
cerintele relevante din legislatia nationala, 
comunitara ori internationala aplicabile 
transportului de materiale radioactive.  
   (14) Daca toate acordurile necesare pentru 
expediere au fost emise, CNCAN este 
imputernicita sa autorizeze destinatarul cu 
privire la efectuarea expedierii.  
   (15) CNCAN notifica autoritatile competente 
ale oricarui stat membru sau oricarei tari terte 
de origine ori de tranzit cu privire la emiterea 
autorizatiei.  
   (16) Autorizatia prevazuta la alin. (14) nu 
afecteaza in niciun fel responsabilitatea 
detinatorului, a transportatorului, a 
proprietarului, a destinatarului sau a oricarei 
alte persoane fizice autorizate ori persoane 
juridice implicate in expediere.  
   (17) O autorizatie poate acoperi mai multe 
expedieri daca se intrunesc conditiile 
prevazute la art. 6 alin. (2).  
   (18) Autorizatia emisa de CNCAN este 
valabila pentru o perioada de maximum 3 ani. 
In stabilirea perioadei de valabilitate, CNCAN 
tine seama de conditiile prevazute in acordul 
eliberat de catre statele membre de tranzit.  
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   (19) In termen de 15 zile de la primirea 
expedierii, destinatarul trimite CNCAN o 
instiintare de primire a fiecarei expedieri. 
CNCAN trimite copii ale acestei instiintari 
atat tarii de origine, cat si oricarui stat 
membru sau oricarei tari terte de tranzit 
implicate.  
   (20) CNCAN decide ca expedierea nu 
poate fi finalizata daca nu mai sunt intrunite 
conditiile de efectuare a expedierii conform 
prevederilor prezentelor norme ori cand 
conditiile de efectuare a expedierii nu mai 
sunt in conformitate cu autorizatiile ori 
acordurile emise conform prevederilor 
prezentelor norme.  
   (21) CNCAN informeaza imediat decizia 
luata in conditiile alin. (20) autoritatilor 
competente din celelalte state membre 
implicate in expediere.  
   (22) Destinatarul este responsabil pentru 
costurile aparute in cazurile in care 
expedierea nu poate fi finalizata.  
 
 

   SECTIUNEA a 2-a 
  Export din Comunitate  

 
   ARTICOLUL 19 

  Romania, stat membru de origine  
 
 
   (1) Cand deseurile radioactive sau 
combustibilul nuclear uzat sunt/este 
exportate/exportat din Romania intr-o tara 
terta, detinatorul transmite cererea de 
autorizare la CNCAN. Cererea poate 
acoperi mai multe expedieri daca sunt 
indeplinite cerintele prevazute la art. 6 alin. 
(2).  
   (2) CNCAN:  
   a) notifica autoritatile competente ale tarii 
de destinatie cu privire la planul de 
expediere si solicita acordul acestora; si  
   b) transmite cererea prevazuta la alin. (1) 
spre aprobare autoritatilor competente ale 
statelor membre de tranzit, daca exista.  
   (3) In cazul in care oricare dintre 
autoritatile competente implicate considera 
ca cererea de autorizare nu este 
completata corespunzator, autoritatile 
competente ale statelor membre de tranzit 
solicita CNCAN in termen de 20 de zile 
informatiile care lipsesc.  

   (4) CNCAN solicita detinatorului informatiile 
care lipsesc.  
   (5) Dupa primirea informatiilor care lipsesc, 
CNCAN transmite informatiile solicitate catre 
autoritatile competente implicate.  
   (6) In termen de doua luni de la data 
transmiterii instiintarii de primire a informatiilor 
prevazute la alin. (4), autoritatile competente 
implicate notifica CNCAN cu privire la acordul 
sau conditiile pe care le considera necesare 
pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul 
de emitere a acestuia.  
   (7) Autoritatile competente implicate pot 
solicita CNCAN prelungirea termenului 
prevazut la alin. (6) cu maximum o luna in 
vederea exprimarii pozitiei.  
   (8) In cazul in care, dupa expirarea 
termenelor prevazute la alin. (6) si (7), nu s-a 
primit niciun raspuns de la autoritatile 
competente implicate, CNCAN considera ca 
acestea si-au exprimat acordul fata de 
solicitarea de expediere.  
   (9) Daca toate aprobarile necesare au fost 
emise, CNCAN este imputernicita sa 
autorizeze detinatorul sa efectueze 
expedierea.  
   (10) CNCAN informeaza autoritatile 
competente din tara terta de destinatie si din 
oricare stat membru sau tara terta de tranzit 
implicate cu privire la emiterea autorizatiei de 
expediere.  
   (11) Autorizatia prevazuta la alin. (9) nu 
afecteaza in niciun fel responsabilitatea 
detinatorului, a transportatorului, a 
proprietarului, a destinatarului sau a oricarei 
alte persoane fizice autorizate ori persoane 
juridice implicate in expediere.  
   (12) O autorizatie poate acoperi mai multe 
expedieri daca se intrunesc conditiile 
prevazute la art. 6 alin. (2).  
   (13) Autorizatia emisa de CNCAN este 
valabila pentru o perioada de maximum 3 ani. 
In stabilirea perioadei de valabilitate CNCAN 
tine seama si de conditiile prevazute in 
acordul eliberat de statele membre de 
destinatie si de tranzit, dupa caz.  
   (14) Detinatorul notifica CNCAN cu privire la 
faptul ca deseurile radioactive sau 
combustibilul nuclear uzat au/a ajuns la 
destinatia din tara terta in termen de 15 zile 
de la data sosirii, indicand si ultimul punct 
vamal din Comunitate prin care s-a efectuat 
expedierea.  
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   (15) Notificarea prevazuta la alin. (14) 
este insotita de o declaratie sau un 
certificat din partea destinatarului prin care 
se mentioneaza ca deseurile radioactive ori 
combustibilul nuclear uzat au/a ajuns la 
destinatia corecta. Notificarea contine, de 
asemenea, informatii privind punctul vamal 
de intrare in tara terta de destinatie.  
   (16) CNCAN decide ca expedierea nu 
poate fi finalizata daca nu mai sunt intrunite 
conditiile de efectuare a expedierii conform 
prevederilor prezentelor norme ori cand 
conditiile de efectuare a expedierii nu mai 
sunt in conformitate cu autorizatiile sau 
acordurile emise conform prevederilor 
prezentelor norme.  
   (17) In cazul in care o expediere nu 
poate fi finalizata potrivit alin. (16), CNCAN 
se asigura ca deseurile radioactive sau 
combustibilul nuclear uzat sunt/este 
preluate/preluat de catre detinator, in 
situatia in care nu se poate incheia o 
intelegere alternativa de preluare in 
siguranta a acestora/acestuia.  
   (18) Detinatorul este responsabil pentru 
costurile aparute in cazurile in care 
expedierea nu poate fi finalizata.  
 

   ARTICOLUL 20 
  Exporturi interzise  

 
    CNCAN nu va autoriza expedieri de 
deseuri radioactive:  
   a) spre o destinatie situata la sud de 
paralela de 60° latitudine sudica; sau  
   b) spre un stat care este parte la Acordul 
de parteneriat dintre membrii grupului de 
state din Africa, Caraibe si Pacific, pe de-o 
parte, si Comunitatea Europeana si statele 
membre, pe de alta parte, (Acordul 
Cotonou ACP-EC), si care nu este stat 
membru, fara a aduce atingere situatiilor in 
care expedierea se refera la deseuri 
radioactive rezultate din reprocesarea, in 
afara tarii respective, a deseurilor 
radioactive care apartin detinatorului din 
acea tara; sau  
   c) spre o tara terta care, potrivit 
procedurilor CNCAN si criteriilor stabilite de 
Comisia Europeana conform prevederilor 
art. 16 alin. (2) din Directiva 
2006/117/EURATOM, nu are resurse 
tehnice, legislative sau administrative 

pentru a gospodari in siguranta deseurile 
radioactive si combustibilul nuclear uzat in 
conformitate cu dispozitiile Conventiei 
comune asupra gospodaririi in siguranta a 
combustibilului uzat si asupra gospodaririi in 
siguranta a deseurilor radioactive, adoptata la 
Viena la 5 septembrie 1997 si ratificata de 
Romania prin Legea nr. 105/1999, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
283 din 21 iunie 1999. In formularea unui 
punct de vedere in aceasta privinta, CNCAN 
tine seama, in mod corespunzator, de toate 
informatiile relevante furnizate de celelalte 
state membre. In acest sens, CNCAN 
informeaza anual Comisia Europeana si 
Comitetul Consultativ instituit in conformitate 
cu prevederile art. 21 din Directiva 
2006/117/EURATOM.  
 
 

   SECTIUNEA a 3-a 
  Tranzit pe teritoriul Romaniei  

 
   ARTICOLUL 21 

  Tranzit prin Comunitate 
Romania, primul stat membru din Comunitate 

in care intra deseurile 
radioactive sau combustibilul nuclear uzat  

 
 
   (1) Cand deseurile radioactive sau 
combustibilul nuclear uzat intra in Comunitate 
dintr-o tara terta, tara de destinatie este tot o 
tara terta, iar Romania este prima tara din 
Comunitate in care intra deseurile radioactive 
sau combustibilul nuclear uzat, persoana 
fizica autorizata sau persoana juridica care 
are responsabilitatea privind efectuarea 
expedierii pe durata tranzitului pe teritoriul 
Romaniei trimite o cerere de autorizare la 
CNCAN. Cererea poate acoperi mai multe 
expedieri daca sunt indeplinite cerintele 
prevazute la art. 6 alin. (2).  
   (2) Cererea prevazuta la alin. (1) include 
dovada ca destinatarul stabilit in tara terta a 
incheiat o intelegere cu detinatorul stabilit in 
tara terta, prin care acesta din urma se 
angajeaza sa preia deseurile radioactive sau 
combustibilul nuclear uzat in cazul in care 
expedierea nu mai poate fi finalizata conform 
prezentelor norme, potrivit prevederilor alin. 
(17). Intelegerea trebuie sa fie acceptata de 
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autoritatile competente din tara terta de 
origine.  
   (3) CNCAN trimite cererea prevazuta la 
alin. (1) pentru a obtine acordul autoritatilor 
competente ale celorlalte state membre de 
tranzit, daca acestea exista.  
   (4) In termen de 20 de zile de la primirea 
cererii de autorizare, autoritatile 
competente ale statelor membre de tranzit 
verifica daca aceasta este completata 
corespunzator in sensul art. 2 pct. 20.  
   (5) In cazul in care cererea de autorizare 
este completata corespunzator, autoritatile 
competente din celelalte state membre de 
tranzit transmit o instiintare de primire 
CNCAN, o copie fiind transmisa si 
celorlalte autoritati competente implicate, in 
termen de 10 zile de la expirarea 
termenului prevazut la alin. (4).  
   (6) In cazul in care o autoritate 
competenta implicata considera ca cererea 
de autorizare nu este completata 
corespunzator, CNCAN solicita informatiile 
care lipsesc persoanei fizice autorizate ori 
persoanei juridice prevazute la alin. (1).  
   (7) Dupa primirea informatiilor care 
lipsesc, CNCAN transmite informatiile 
solicitate autoritatilor competente implicate.  
   (8) In termen de 10 zile de la primirea 
informatiilor lipsa si nu mai devreme de 
expirarea termenului prevazut la alin. (4), 
autoritatile competente implicate transmit o 
instiintare de primire la CNCAN.  
   (9) Termenele prevazute la alin. (4), (5) si 
(8) pentru transmiterea instiintarii de 
primire pot fi reduse in cazul in care 
celelalte autoritati competente de tranzit au 
certitudinea ca respectiva cerere de 
autorizare este completata in mod 
corespunzator.  
   (10) In termen de doua luni de la data 
transmiterii instiintarii de primire a 
informatiilor prevazute la alin. (6), 
autoritatile competente din statele membre 
implicate notifica CNCAN cu privire la 
acordul sau conditiile pe care le considera 
necesare pentru a emite acordul ori cu 
privire la refuzul de emitere a acestuia.  
   (11) Autoritatile competente ale statelor 
membre de tranzit pot solicita CNCAN 
prelungirea termenului prevazut la alin. 
(10) cu maximum o luna in vederea 
exprimarii pozitiei.  

   (12) In cazul in care, dupa expirarea 
perioadelor prevazute in alin. (10) si (11), nu 
s-a primit niciun raspuns de la autoritatile 
competente ale statelor membre de tranzit, 
CNCAN considera ca acestea si-au exprimat 
acordul la solicitarea de expediere.  
   (13) CNCAN justifica orice refuz de 
eliberare a acordului sau conditiile in care se 
emite acordul. Justificarea se bazeaza pe 
cerintele relevante din legislatia nationala, 
comunitara sau internationala aplicabile 
transportului de materiale radioactive.  
   (14) Daca toate acordurile necesare pentru 
efectuarea expedierii au fost eliberate, 
CNCAN autorizeaza persoana responsabila 
prevazuta la alin. (1) sa efectueze expedierea 
pe durata tranzitului.  
   (15) CNCAN notifica autoritatile competente 
din toate celelalte state membre sau tari terte 
de tranzit ori de origine implicate cu privire la 
emiterea autorizatiei prevazute la alin. (14).  
   (16) Autorizatia prevazuta la alin. (14) nu 
aduce atingere responsabilitatii detinatorului, 
a transportatorului, a proprietarului, a 
destinatarului sau a oricarei alte persoane 
fizice autorizate ori persoane juridice implicate 
in expediere.  
   (17) O autorizatie poate acoperi mai multe 
expedieri daca se intrunesc conditiile 
prevazute la art. 6 alin. (2).  
   (18) Autorizatia emisa de CNCAN este 
valabila pentru o perioada de maximum 3 ani. 
In stabilirea perioadei de valabilitate CNCAN 
tine seama si de conditiile prevazute in 
acordul eliberat de statele membre de 
destinatie sau de tranzit.  
   (19) Persoana responsabila prevazuta la 
alin. (1) notifica CNCAN cu privire la faptul ca 
deseurile radioactive sau combustibilul 
nuclear uzat au/a ajuns la destinatia din tara 
terta in termen de 15 zile de la data sosirii, 
indicand si ultimul punct vamal din 
Comunitate prin care s-a efectuat expedierea.  
   (20) Notificarea prevazuta la alin. (19) este 
insotita de o declaratie sau de un certificat din 
partea destinatarului prin care se 
mentioneaza ca deseurile radioactive ori 
combustibilul nuclear uzat au/a ajuns la 
destinatia corecta. Notificarea contine, de 
asemenea, informatii privind punctul vamal de 
intrare in tara terta de destinatie.  
   (21) CNCAN decide ca expedierea nu poate 
fi finalizata daca nu mai sunt intrunite 
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conditiile de efectuare a expedierii conform 
prevederilor prezentelor norme ori cand 
conditiile de efectuare a expedierii nu mai 
sunt in conformitate cu autorizatiile sau 
acordurile emise conform prevederilor 
prezentelor norme.  
   (22) CNCAN informeaza imediat decizia 
luata in conditiile alin. (21) autoritatilor 
competente din celelalte state membre 
implicate in expediere.  
   (23) Persoana prevazuta la alin. (1) este 
responsabila pentru costurile aparute in 
cazurile in care expedierea nu poate fi 
finalizata.  
 

   ARTICOLUL 22 
  Romania, stat membru de tranzit pentru 

importul in Comunitate  
 
 
   (1) Cand deseurile radioactive sau 
combustibilul nuclear uzat sunt/este 
importate/importat in Comunitate si 
Romania este stat membru de tranzit, 
autoritatile competente ale statului membru 
de destinatie transmit CNCAN o cerere de 
autorizare in vederea obtinerii acordului de 
expediere pentru tranzit. Cererea poate 
acoperi mai multe expedieri daca sunt 
indeplinite cerintele prevazute la art. 6 alin. 
(2).  
   (2) Cererea prevazuta la alin. (1) include 
dovada ca destinatarul din tara terta a 
incheiat o intelegere cu detinatorul din tara 
terta, prin care acesta din urma se 
angajeaza sa preia deseurile radioactive 
sau combustibilul nuclear uzat in cazul in 
care expedierea nu mai poate fi finalizata 
conform prezentelor norme, potrivit 
prevederilor alin. (12). Intelegerea trebuie 
sa fie acceptata de autoritatile competente 
din tara terta de origine.  
   (3) In termen de 20 de zile de la primirea 
cererii, CNCAN verifica daca cererea de 
autorizare este completata corespunzator 
in sensul art. 2 pct. 20.  
   (4) In cazul in care cererea este 
completata corespunzator, CNCAN 
transmite o instiintare de primire catre 
autoritatile competente din statul membru 
de destinatie si copii ale acesteia catre 
autoritatile competente din celelalte state 

membre de tranzit, in termen de 10 zile de la 
expirarea termenului prevazut la alin. (3).  
   (5) In cazul in care CNCAN considera ca 
cererea de autorizare nu este completata 
corespunzator, aceasta solicita autoritatilor 
competente din statul membru de destinatie in 
termenul prevazut la alin. (3) informatiile care 
lipsesc si informeaza autoritatile competente 
ale celorlalte state membre de tranzit cu 
privire la aceasta solicitare.  
   (6) Termenele prevazute la alin. (3), (4) si 
(5) pentru transmiterea instiintarii de primire 
pot fi reduse in cazul in care autoritatile 
competente ale statului membru de destinatie 
si CNCAN au certitudinea ca respectiva 
cerere de autorizare este completata in mod 
corespunzator.  
   (7) In termen de doua luni de la data 
transmiterii instiintarii de primire, CNCAN 
notifica autoritatile competente din statul 
membru de destinatie cu privire la acordul sau 
conditiile pe care le considera necesare 
pentru a emite acordul ori cu privire la refuzul 
de emitere a acestuia.  
   (8) CNCAN notifica autoritatile competente 
ale statului membru de destinatie cu privire la 
prelungirea termenului prevazut la alin. (6) cu 
maximum o luna, in vederea exprimarii 
pozitiei.  
   (9) CNCAN justifica orice refuz de eliberare 
a acordului sau conditiile in care se emite 
acordul. Justificarea se bazeaza pe cerintele 
relevante din legislatia nationala, comunitara 
sau internationala aplicabila transportului de 
materiale radioactive.  
   (10) Conditiile impuse de CNCAN nu trebuie 
sa fie mai severe decat cele stabilite pentru 
expedieri similare pe teritoriul Romaniei.  
   (11) CNCAN nu poate refuza eliberarea 
acordului pentru reexpediere, in cazul in care 
a eliberat acordul de tranzit pentru o 
expediere, in urmatoarele cazuri:  
   a) cand acordul initial se refera la materialul 
expediat in scopul tratarii sau al reprocesarii, 
daca reexpedierea se refera la deseuri 
radioactive ori la alti produsi echivalenti 
materialului initial, rezultati din tratarea sau 
reprocesarea acestora, si in masura in care 
toata legislatia relevanta este respectata;  
   b) in conditiile prevazute la art. 12, daca 
reexpedierea este efectuata in aceleasi 
conditii si sub aceleasi proceduri.  
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   (12) CNCAN decide ca expedierea nu 
poate fi finalizata daca nu mai sunt intrunite 
conditiile de efectuare a expedierii conform 
prevederilor prezentelor norme ori cand 
conditiile de efectuare a expedierii nu mai 
sunt in conformitate cu autorizatiile sau 
acordurile emise conform prevederilor 
prezentelor norme.  
   (13) CNCAN comunica imediat decizia 
luata, in conditiile alin. (12), autoritatilor 
competente din celelalte state membre 
implicate in expediere.  

   ARTICOLUL 23 
  Romania, stat membru de tranzit pentru 

exportul din Comunitate  
 
 
   (1) Cand deseurile radioactive sau 
combustibilul nuclear uzat sunt/este 
exportate/exportat din Comunitate si 
Romania este tara de tranzit, autoritatile 
competente din statul membru de origine 
transmit CNCAN o cerere de autorizare in 
vederea obtinerii acordului de expediere. 
Cererea poate acoperi mai multe expedieri 
daca sunt indeplinite cerintele prevazute la 
art. 6 alin. (2).  
   (2) Prevederile art. 22 alin. (2)-(13) se 
adapteaza in mod corespunzator si se 
aplica situatiei prevazute la alin. (1).  
 

   ARTICOLUL 24 
  Tranzit prin Comunitate 

Romania, stat membru de tranzit prin 
Comunitate, altul 

decat primul stat membru de tranzit  
 
 
   (1) Cand deseurile radioactive sau 
combustibilul nuclear uzat tranziteaza 
Comunitatea, iar Romania este stat 
membru de tranzit, altul decat primul, 
autoritatile competente din primul stat 
membru prin ale carui frontiere intra, pentru 
prima oara in Comunitate, deseurile 
radioactive sau combustibilul nuclear uzat, 
transmit CNCAN o cerere de autorizare, in 
vederea obtinerii acordului de expediere. 
Cererea poate acoperi mai multe expedieri 
daca sunt indeplinite cerintele prevazute la 
art. 6 alin. (2).  

   (2) Prevederile art. 22 alin. (2)-(13) se 
adapteaza in mod corespunzator si se aplica 
situatiei prevazute la alin. (1).  
 

   CAPITOLUL IV 
  Dispozitii finale  

 
   ARTICOLUL 25 
  Dispozitii finale  

 
(1) In scopul aplicarii prevederilor 

prezentelor norme se utilizeaza documentul 
standard prevazut in Decizia  
2008/312/EURATOM pentru stabilirea  
documentului standard pentru supravegherea 
si controlul expedierilor de deseuri radioactive 
si de combustibil uzat la care se face referire 
in Directiva Consiliului 2006/117/EURATOM, 
publicata  in  Jurnalul   Oficial   al   Uniunii 
Europene  nr. L 107 din  17  aprilie  2008.  
   (2) Documentul standard prevazut la alin. 
(1), cererea de autorizare, precum si 
documentele si informatiile suplimentare 
mentionate la art. 10, 18, 19 si 21 se 
redacteaza in limba romana sau in limba 
engleza.  
   (3) La cererea autoritatilor competente din 
tara de destinatie sau de tranzit, detinatorul 
furnizeaza o traducere certificata a 
documentelor prevazute la alin. (2) intr-o 
limba acceptata de acestea.  
   (4) Orice solicitari suplimentare in vederea 
autorizarii expedierii pe teritoriul Romaniei 
sunt atasate documentului standard, prevazut 
la alin. (1).  
   (5) Fara a aduce atingere documentelor 
solicitate in temeiul altor prevederi legale 
relevante, documentul standard prevazut la 
alin. (1), completat, certificand faptul ca 
procedura de autorizare a fost finalizata 
corespunzator, insoteste fiecare expediere 
efectuata conform prezentelor norme, inclusiv 
in cazul in care o singura autorizatie acopera 
mai multe expedieri.  
   (6) Documentele mentionate la alin. (5) se 
pun la dispozitia autoritatilor competente din 
tara de origine, de destinatie si de tranzit.  
   (7) CNCAN raporteaza Comisiei Europene 
orice intarziere nejustificata si/sau refuzul de a 
coopera din partea autoritatilor competente 
din alte state membre implicate.

 
   (8) In scopul aplicarii prezentelor norme, 
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CNCAN ia toate masurile pentru asigurarea  
protectiei informatiilor continute in cererile de 

autorizare solicitate si primite.  

 


