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CAPITOLUL I 
Domeniul de aplicare 

 
Art. 1. - Prezentele norme sunt emise in 
baza prevederilor art. 5 alin. (1), art. 9 alin. 
(5) si ale art. 18 alin. (1) lit. a1) din Legea 
nr. 111/1996 privind desfasurarea in 
siguranta a activitatilor nucleare, 
republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Art. 2. - Pentru aplicarea prezentelor 
norme se va tine seama si de prevederile 
urmatoarelor acte normative: 
- Legea nr. 182/2002 privind protectia 
informatiilor clasificate, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
248 din 12 aprilie 2002, cu modificarile 
ulterioare; 
- Hotararea Guvernului nr. 585/2002 
pentru aprobarea Standardelor nationale 
de protectie a informatiilor clasificate in 
Romania, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 485 din 5 iulie 
2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Art. 3. - Prezentele norme cuprind cerinte 
pentru personalul care desfasoara activitati 
profesionale, cu caracter permanent sau 

temporar, in punctele de lucru vitale din 
cadrul instalatiilor nucleare sau care are 
acces la informatii secrete de stat. 
 

CAPITOLUL II 
Definitii 

 
Art. 4. - In prezentele norme urmatorii 
termeni se definesc astfel: 
a) autoritatea nationala competenta in 
domeniul nuclear - autoritatea, stabilita de 
lege, cu competenta legala de a elibera 
autorizatii, de a efectua controale si de a 
reglementa amplasarea, proiectarea, 
constructia, punerea in functiune, 
exploatarea sau dezafectarea instalatiilor 
nucleare si radiologice; 
b) informatii secrete de stat – informatiile 
care privesc securitatea nationala, prin a 
caror divulgare se pot prejudicia siguranta 
nationala si apararea tarii; 
c) instalatie nucleara: 
- orice reactor nuclear, cu exceptia aceluia 
cu care este echipat un mijloc de transport 
maritim ori aerian spre a fi folosit 

 



ca o sursa de putere, daca este pentru 
propulsie sau in orice alt scop;  
   - orice uzina care foloseste combustibil 
nuclear pentru producerea de materiale 
nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a 
combustibilului nuclear iradiat;  
   - orice instalatie in care sunt stocate 
materiale nucleare, cu exceptia 
depozitarilor in vederea transportului de 
materiale nucleare. Instalatiile nucleare 
apartinand unui singur operator, care se 
afla pe acelasi amplasament, vor fi 
considerate o singura instalatie nucleara;  
   d) organ competent - autoritatea 
desemnata prin lege, avand 
responsabilitatea de a elibera avize 
persoanelor care desfasoara activitati, cu 
caracter temporar sau permanent, in 
punctele de lucru vitale ori care au acces 
la informatii secrete de stat;  
   e) punct de lucru vital - o zona in care se 
afla materiale nucleare, echipamente, 
dispozitive sau sisteme care pot fi 
vulnerabile la actiuni de sabotaj sau furt;  
   f) sabotaj - orice act premeditat indreptat 
impotriva unei instalatii nucleare sau unui 
material nuclear in folosinta, depozitare 
sau transport, care poate pune in pericol, 
direct sau indirect, sanatatea ori siguranta 
personalului, populatiei si mediul 
inconjurator prin expunerea la radiatii sau 
eliberarea de substante radioactive;  
   g) titular de autorizatie - persoana 
juridica care poseda o autorizatie pentru 
desfasurarea de activitati in domeniul 
nuclear.  
 

CAPITOLUL III 
  Dispozitii generale 

 
   Art. 5. - Titularul de autorizatie este 
raspunzator pentru obtinerea avizului 
organului competent potrivit legislatiei in 
vigoare, pentru personalul care desfasoara 
activitati profesionale, cu caracter 
permanent sau temporar, in punctele de 
lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare.  

   Art. 6. - Titularul de autorizatie este 
raspunzator pentru obtinerea avizului 
pentru personalul care are acces la 
informatii secrete de stat, conform 
prevederilor legislatiei in vigoare.  
   Art. 7. - Titularul de autorizatie trebuie sa 
evalueze si sa intocmeasca lista cu 
personalul care are acces in punctele de 
lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare 
si lista cu punctele de lucru vitale in care 
acesta urmeaza sa isi desfasoare 
activitatea cu caracter temporar sau 
permanent si sa le transmita organului 
competent potrivit legislatiei in vigoare.  
   Art. 8. - Autoritatea nationala 
competenta in domeniul nuclear va 
confirma, la cererea organului competent 
potrivit legislatiei in vigoare, punctele de 
lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare 
declarate de titularul de autorizatie.  
   Art. 9. - Titularul de autorizatie trebuie sa 
evalueze si sa intocmeasca lista cu 
personalul care are acces la informatii 
secrete de stat, conform prevederilor 
legislatiei in vigoare.  
   Art. 10. - Pentru personalul care 
desfasoara activitati profesionale, cu 
caracter permanent sau temporar, in 
punctele de lucru vitale din cadrul 
instalatiilor nucleare si pentru personalul 
operator, de conducere si de pregatire 
specifica din centralele nuclearoelectrice, 
reactoare de cercetare si din alte instalatii 
nucleare, titularul de autorizatie trebuie sa 
transmita organului competent potrivit 
legislatiei in vigoare solicitarea pentru 
avizare conform dispozitiilor legale in 
domeniu.  
   Art. 11. - Titularul de autorizatie are 
obligatia sa verifice existenta avizelor 
pentru persoanele juridice cu care 
urmeaza sa incheie contracte si care 
urmeaza sa aiba acces la informatii 
secrete de stat, conform prevederilor 
legislatiei in vigoare.  
 



   CAPITOLUL IV 
  Sanctiuni  

 
   Art. 12. - Utilizarea de personal in 
activitati prevazute la art. 2 din Legea nr. 
111/1996, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care nu are 
pregatirea necesara, de personal 
neverificat sau respins la examenele 
periodice ori de personal care nu poseda 
permisul de exercitare corespunzator, 
prevazut la art. 9 din Legea nr. 111/1996, 
republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, constituie contraventie si se 
pedepseste cu amenda de la 300 lei 
(RON) la 10.000 lei (RON).  
   Art. 13. - Patrunderea fara drept, in orice 
mod, intr-un spatiu, intr-o incapere sau 

zona delimitata si marcata in care se 
desfasoara activitatile prevazute la art. 2 
lit. a) - f) din Legea nr. 111/1996, 
republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, fara consimtamantul persoanei 
care le foloseste, sau refuzul de a le parasi 
la cererea acesteia constituie infractiune si 
se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 
ani.  
 

   CAPITOLUL V 
  Dispozitii finale  

 
   Art. 14. - Prezentele norme intra in 
vigoare in termen de 30 de zile de la data 
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I. 

 
 


