
1 
 

 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare - CNCAN  

Ordin nr. 236/2014 din 15 decembrie 2014 

 

Ordinul nr. 236/2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea sistemelor de 

management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor 

nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul 

Activităţilor Nucleare nr. 65/2003, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind 

cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de 

aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei 

Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 70/2003  

 

În vigoare de la 19 decembrie 2014 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 19 decembrie 2014. 

 

Luând în considerare Referatul nr. 13.095 din 24 noiembrie 2014, în conformitate cu 

prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale 

pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind 

desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Comisiei Naţionale pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:  

 

Art. I. -   Normele privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la 

realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul 

preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 65/2003, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 şi 681 bis din 26 septembrie 

2003, se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 18, literele c), d), g), h), i) şi j) vor avea următorul cuprins:  

" c) manualul calităţii şi procedurile proceselor sistemului de management al calităţii, ale 

organizaţiei responsabile;  

d) procedura de aplicare gradată a cerinţelor sistemului de management al calităţii în funcţie 

de importanţa pentru securitatea nucleară, precum şi baza pentru stabilirea clasei de calitate; 

în situaţia în care solicitantul de autorizaţie este deţinătorul instalaţiei nucleare, acesta trebuie 

să transmită la CNCAN şi procedura pentru clasificarea structurilor, sistemelor, 

echipamentelor şi componentelor, în funcţie de importanţa lor pentru securitatea nucleară şi 

specificul activităţii desfăşurate;  

    . . . . . . . . . .  

g) documentul prin care este desemnată persoana responsabilă pentru stabilirea şi 

monitorizarea implementării sistemului de management al calităţii şi personalul 

compartimentului de management al calităţii;  

h) lista personalului entităţii organizatorice cu responsabilităţi în evaluarea independentă a 

sistemului de management al calităţii;  
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i) documentul prin care este desemnată persoana care coordonează activitatea de construcţii-

montaj, punere în funcţiune sau dezafectare, după caz;  

j) documentul prin care este desemnată persoana care coordonează activitatea de autoevaluare 

a managementului pentru sistemele de management al calităţii pentru exploatarea instalaţiilor 

nucleare;".  

 

2. La articolul 19, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:  

" a) documentele prezentate în conformitate cu art. 18 lit. c), d), e) şi f) îndeplinesc cerinţele 

aplicabile ale normelor privind sistemele de management al calităţii aplicate instalaţiilor 

nucleare şi sunt acceptate de CNCAN;  

b) organizaţia responsabilă demonstrează calificarea personalului stabilit la art. 18 lit. g), h), i) 

şi j); pentru solicitanţii de autorizaţie pentru instalaţii nucleare, personalul stabilit la art. 18 lit. 

g), h), i) şi j) trebuie să fie atestat/autorizat de către CNCAN."  

 

3. Articolul 20 se abrogă.  

    

Art. II. -   Normele privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al 

calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare, aprobate 

prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare 

nr. 70/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 şi 681 bis din 26 

septembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:  

1. La articolul 32, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu 

următorul cuprins:  

" (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) următoarele situaţii:  

a) situaţia în care se procură piese de schimb şi componente, inclusiv serviciile aferente 

acestora, pentru echipamentele deja instalate în instalaţiile nucleare aflate în faza de 

exploatare;  

b) situaţia în care este necesară procurarea de urgenţă, din motive de securitate sau siguranţă 

nucleară, a unui produs sau a unui serviciu pentru o instalaţie nucleară în faza de exploatare; 

în această situaţie, titularul de autorizaţie pentru instalaţia nucleară respectivă trebuie să 

transmită la CNCAN o notificare scrisă care să conţină justificarea privind situaţia 

neprevăzută şi necesitatea procurării în regim de urgenţă.  

(5) Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (4), titularul autorizaţiei de exploatare a 

instalaţiei nucleare poate solicita exceptarea de la cerinţele de autorizare specificate la alin. 

(3), cu respectarea următoarelor condiţii:  

a) să transmită la CNCAN, în vederea evaluării şi acceptării, o justificare scrisă, precum şi 

dovada că a informat potenţialii fabricanţi/furnizori asupra cerinţelor din normele CNCAN;  

b) să transmită la CNCAN raportul de calificare a fabricantului/furnizorului şi să pună la 

dispoziţia CNCAN documentele care au stat la baza calificării; calificarea trebuie să includă şi 

verificarea conformităţii cu cerinţele din normele CNCAN aplicabile;  

c) să transmită la CNCAN documentele care atestă experienţa fabricantului/furnizorului şi 

informaţii referitoare la standardele aplicate în fabricarea de produse destinate instalaţiilor 

nucleare;  
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d) să prevadă în contractele încheiate accesul reprezentanţilor CNCAN la fabricanţii/furnizorii 

respectivi în vederea efectuării de audituri şi participării la punctele de staţionare şi punctele 

de asistare, pentru evaluarea conformităţii cu normele CNCAN aplicabile la realizarea 

produsului/serviciului.  

(6) Excepţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) nu scutesc titularul de autorizaţie, fabricanţii de 

produse sau furnizorii de servicii de la aplicarea celorlalte cerinţe din normele CNCAN în 

vigoare."  

 

2. La articolul 35 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

" e) cerinţele de evaluare, inspecţie, testare, calificare şi acceptare, inclusiv orice cerinţe sau 

instrucţiuni specifice aplicabile produsului sau serviciului, precum şi măsurile pentru 

detectarea şi tratarea produselor contrafăcute, frauduloase sau suspecte;".  

 

3. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 

cuprins:  

" (3) Lista furnizorilor acceptaţi, prevăzută la alin. (1), se va transmite trimestrial la CNCAN."  

 

4. La articolul 44, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu 

următorul cuprins:  

 " (4) În situaţiile în care, în urma auditurilor efectuate de CNCAN la fabricanţii de produse şi 

furnizorii de servicii destinate unei instalaţii nucleare, se constată că aceştia nu îndeplinesc 

cerinţele normelor aplicabile sau că nu implementează, integral şi la termenele stabilite, 

dispoziţiile rezultate în urma auditurilor, CNCAN poate dispune acţiuni corective pentru 

remedierea neconformităţilor constatate, într-o manieră gradată, mergând până la retragerea 

autorizaţiilor emise pentru furnizorii respectivi şi/sau interzicerea titularului de autorizaţie 

pentru instalaţia nucleară de a utiliza produse de la fabricanţii şi furnizorii respectivi.  

(5) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure implementarea dispoziţiilor rezultate în urma 

auditurilor efectuate de CNCAN, în termenele stabilite."  

 

5. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 

cuprins:  

" (3) Verificarea calităţii şi acceptarea produselor şi serviciilor aprovizionate, stabilite 

conform alin. (1), trebuie să includă şi măsuri pentru detectarea produselor contrafăcute, 

frauduloase sau suspecte şi prevenirea utilizării acestora în sistemele cu funcţii de securitate 

nucleară sau protecţie fizică."  

    

Art. III. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

Art. IV. -   Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare 

nr. 65/2003 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al 

calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 şi 681 bis din 26 septembrie 2003, cu 
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modificările aduse prin prezentul ordin, şi Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare nr. 70/2003 pentru aprobareaNormelor privind cerinţele 

specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare 

destinate instalaţiilor nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 şi 

681 bis din 26 septembrie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se 

vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  

 

    Bucureşti, 15 decembrie 2014.  

    Nr. 236.  

 


