
Autorizatii valabile la data de  1 iulie 2019

Nume Adresa Nr. 

autorizatie
Domeniul Limite Expira ll/zz/aaaa

ABB  S.R.L Bucuresti, sector 2, 

Strada Gara Herăstrău 

nr. 4D, clădirea C, etaj 8

 BUCURESTI

19-022 Aprovizionare Activităţi de aprovizionare sisteme, echipamente, componente, produse 

ș

i 

servicii în domeniul electric 

ș

i automatizări, destinate instalaţiilor nucleare.

4/4/2021

ANSALDO 

NUCLEARE SPA

Corso F. M. Perrone 25, 

16152 Genova - Italia

18-037 Proiectare si 

aprovizionare
Proiectare – pentru constructii, montaj, punere in functiune, dezafectare, 

inclusiv teste operationale, intretinere, reparatii si modificare de instalatii; 

Aprovizionare – pentru servicii si fabricatie destinate structurilor, sistemelor 

si componentelor importante pentru securitatea nucleara.

10/29/2020

AUTOMATICA 

S.A.

Voluntari, sos Afumati nr. 

108 bis, Ilfov

19-018 Proiectare Proiectare produse din fabricaţia proprie 2/21/2021
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BASIC-PSA  INC. United States of America, 

Pennsylvania, Johnstown, 

269, Jari Drive, PA 15904

18-023 Proiectare, fabricare 

si furnizare de 

servicii, clasa 1

1.Fabricarea suportilor (tip amortizori mecanici de soc) conform cerintelor de 

cod ASME, Sectiunea III, Clasa 1, 2, 3 si MC, cu si fara responsabilitati de 

proiectare;

2. Asistenta tehnica pentru instalarea suportilor (tip amortizori mecanici de 

soc);

3. Inspectia periodica a suportilor (tip amortizori mecanici de soc) incluzand 

repararea, testarea si verificarea in instalatie.

6/7/2020

BWXT Canada 

Ltd.

581 Coronation Blvd, 

N1R 5V3, Ontario, 

Canada

17-045 Cercetare-dezvoltare, 

proiectare, 

construcţii-montaj, 

fabricare şi servicii 

clasa 1

Activitati de cercetare-dezvoltare, proiectare, suport tehnic, fabricare si 

furnizare de servicii, constructii-montaj, inspectii periodice, modificari si 

reparatii: generatoare de abur, schimbatoare de caldura, componente ale 

incintei sub presiune, destinate instalatiilor nucleare din Romania.

12/22/2019

BWXT Nuclear 

Energy Canada Inc

Arnprior Tubing 

Operation, Canada 

Arnprior, Ontario, 465 

McCartney Street, K7S 

3G7

17-044 Fabricare, clasa 2 Tuburi de Zircaloy-4 pentru fabricarea combustibilului  nuclear, destinat 

instalatiilor nucleare din Romania

12/17/2019
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CAMECO 

conversion facility 

Inc

1 Eldorado Place, Port 

Hope, Ontario, Canada, 

L1A 3A1

18-013 Fabricare, clasa 3 Fabricarea de dioxid de uraniu (UO2) pentru combustibilul nuclear în clasa 3 

de aplicare gradată acordată sistemului de management al calităţii.

4/12/2020

CAMECO Fuel 

Manufacturing

Dorset Street East nr. 

200, Port Hope, L1A 3V4, 

Ontario, Canada

18-012 Aprovizionare Aprovizionarea cu sarma dreptunghiulara din aliaj zircaloy-4, pentru 

componente nucleare

4/1/2020

CANDU Energy 

Inc.

2251 Speakman Drive, 

Mississauga, Ontario, 

Canada, L5K 1B2

18-017 Punere în funcţiune, 

fabricaţie şi servicii, 

clasa 1

Activităţi de punere în funcţiune, fabricare şi servicii, lucrări de reparaţii şi 

inspecţii în serviciu, destinate instalaţiilor nucleare din România.

4/21/2020
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18-016 Proiectare, inginerie, 

aprovizionare şi 

utilizare software

Proiectare, aprovizionare, inginerie, utilizare software, destinate instalatiilor 

nucelare din Romania

4/21/2020

Certsign S.A. Bucuresti, sector 4, Sos 

Oltenitei 107A

17-031 Servicii, clasa 4 Furnizare de servicii de securitate cibernetica, analiza si raspuns la incidente 

cibernetice, evaluare si validare vulnerabilitati cibernetice, instalare si 

administrare infrastructura si aplicatii de securitate informatica, consultanta 

de securitate cibernetica si investigatii cibernetice aferente sistemelor IT, 

destinate instalatiilor nucleare.

11/9/2019

17-032 Producere si utilizare 

a softurilor
Activitati de analiza, proiectare, dezvoltare, implementare, testare si suport, 

asistenta tehnica, instruire si mentenanta pentru sisteme informatice si 

aplicatii software pentru asigurarea securitatii informatice a sistemelor IT, 

destinate instalatiilor nucleare.

11/9/2019

CITON Str. ATOMISTILOR, 

Nr.409,  MAGURELE, 

Jud. Ilfov
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18-043 Cercetare-dezvoltare 

si proiectare
Activităţi de proiectare, cercetare-dezvoltare şi studii pentru structuri, 

sisteme, echipamente, produse şi servicii destinate instalaţiilor nucleare.

10/29/2020

18-044 Utilizare a softurilor Utilizare a softurilor la proiectare, cercetare-dezvoltare si studii pentru 

structuri, sisteme, echipamente, produse si servicii destinate instalatiilor 

nucleare.

10/29/2020

CNE Cernavoda Sucursala, Cernavoda, 

str. Medgidiei nr. 2, 

Constanta

SNN CNE 

Cernavodă - 

01/2019

Exploatare, 

proiectare, 

aprovizionare, 

reparatii si 

intretinere, utilizare a 

produselor software

Exploatarea în condiţii de securitate nucleară a Centralei Nuclearoelectrice 

Cernavodă, Unităţile 1 şi 2, în vederea producerii de energie electrică şi 

termică;

Exploatarea în condiţii de securitate nucleară a Depozitului Intermediar de 

Combustibil Ars.

4/30/2021

CNU 

S.A.BUCURESTI - 

SUCURSALA 

FELDIOARA

STR. DUMBRAVII, NR. 

1, JUD. BRASOV
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18-045 Fabricare clasa 3 Pulbere sinterizabila de dioxid de uraniu;

Octoxid de uraniu, intermediar conservabil in procesul de fabricatie al 

pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu.

11/13/2020

CNU_LMR LI 

06/2018

Laboratorul Mediu si 

Radioprotectie
Laborator notificat de incercari 10/15/2021

COMES SA str. Uzinei, nr. 1, 

Savinesti, jud. Neamt

LI 03_LEDN 2017 Laborator Notificat 

de Incercari
Incercari mecanice, tehnologice si examinari nedistructive 7/3/2020

17-021 Fabricare clasa 3 Fabricare de: 

- Recipiente sub presiune cu: Pmax = 200 bari, Tmin = -45C, Tmax = 440C, 

Vmax = 200m3;

- Conducte sub presiune cu: Pmax = 200 bari, Tmin =-45C, Tmax = 440C , D 

max= 1000 mm;

- Schimbatoare de caldura;

- Instalatii de ventilatie;

- Constructii metalice;

- Ambalaje metalice;

- Tratamente termice pentru produsele fabricate.

8/13/2019
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COMINCO S.A. Ramnicu Valcea, Calea 

lui Traian nr. 172, bl. 

P31A, jud. Valcea

19-007 Construcţii-montaj 1. lucrări de construcţii a clădirilor;

2. construcţii hidrotehnice;

3. construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;

4. lucrări de demolare a construcţiilor, pregătire a terenului;

5. reţele apă, canalizare, staţii epurare;

6. structuri şi confecţii metalice.

1/27/2021

COMPCONTROL 

ING SRL

Bucuresti, str. Irimicului 

nr. 3, bl. 3, apt .38;Sec. 2

18-046 Servicii clasa 3  1. Examinări prin control nedistructiv cu ultrasunete, cu lichide penetrante, 

cu pulberi magnetice, cu radiaţii penetrante, cu curenţi turbionari, control 

vizual şi al etanşeităţilor;

2. Efectuarea de masuratori pentru: expertize tehnice si analize privind 

stabilirea stării tehnice şi evaluarea duratei de funcţionare remanentă a 

componentelor şi materialelor.

11/11/2020

Curtiss-Wright 

Nuclear Division

Birch Street no 2950, 

Brea CA 92821, USA

17-019 Fabricare, clasa 3 Fabricarea de produse de clasă nucleară, ASME, clasa 1, 2 şi 3, de securitate 

nucleară (10CFR50 App B) şi gradare produse: vane, ac

ț

ionări electrice, 

manuale 

ș

i pneumatice; Snubberi.

8/3/2019

DAVI COMFIRE 

S.R.L.

B-dul Unirii, Nr. 78, bloc 

J2, sc. 2, ap. 33, sec. 3, 

BUCURESTI
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18-019 Servicii, clasa 4 1. Activitati de prevenire si stingere a incendiilor;

2. Evaluari de risc, scenarii si planuri de interventie la incendiu, destinate 

instalatiilor nucleare

5/2/2020

ELCOMEX - 

I.E.A. S.A.

Cernavoda, str. 

Medgidiei, nr. 2B, jud. 

Constanta, cod 905200

17-035 Conducere Conducerea lucrarilor de reparatii si intretinere si a lucrarilor de constructii-

montaj aferente acestora, inclusiv probe de functionare, pentru domeniile 

civile, mecanice, electrice, izolatii si protectii anticorozive in domeniul 

nuclear.

11/23/2019

17-037 Constructii-montaj Constructii – montaj, instalare, intretinere, revizii si reparatii:

- retele electrice de joasa, medie si inalta tensiune;

- instalatii de iluminat (interior si exterior);

- instalatii de legare la pamant, de protectie impotriva tensiunilor atmosferice 

si protectie catodica;

- instalatii de forta si comanda - control;

- instalatii de automatizare;

- instalatii de curenti slabi (detectie si avertizare incendiu, ceasoficare, 

control acces, televiziune cu circuit inchis);

- instalatii de telecomunicatii;

- retele structurale de voce date;

- instalatii de ridicat;

- sisteme de conducte, echipamente si constructii metalice, prefabricare si 

suporti.

11/23/2019

Monday, July 01, 2019 Pagina 8 din 42



Nume Adresa Nr. 

autorizatie
Domeniul Limite Expira ll/zz/aaaa

17-036 Fabricare si servicii 

clasa 3
Activitati de fabricare de produse si furnizare de servicii destinate instalatiilor 

nucleare:

- confectii metalice;

 - piese metalice;

 - produse tipizate si netipizate specifice montajului electric;

 - cutii de jonctiune;

 - cutii pentru tablouri electrice;

 - suporti si constructii metalice pentru conducte, accesorii pentru montaj 

mecanic si recipienti;

 - echipare dulapuri si tablouri electrice de distributie, comanda si 

automatizari;

 - reparare masini electrice;

 - reparare instalatii de instrumentatie si proces;

 - reparare instalatii stabile sub presiune;

 - reparare pompe sub presiune;

 - reparare armaturi si supape de siguranta;

 - conservare echipamente si masini electrice,

destinate instalatiilor nucleare.

11/23/2019

18-033 Utilizare a produselor 

software
Utilizare a produselor software pentru pentru activitati de proiectare sisteme, 

instalatii, echipamente si servicii aferente partii electrice a instalatiilor 

nucleare, cu tensiuni de pana la 400kV.

8/14/2020

17-018 Aprovizionare 1) materiale si echipamente electrice de inalta, medie si joasa tensiune;

2) materiale si echipamente pentru protectie si automatizare;

3) materiale si echipamente pentru instalatii de curenti slabi;

4) materiale si echipamente pentru instalatii sub presiune;

5) materiale si echipamente pentru instalatii de ridicat;

6) materiale si echipamente pentru instalatii de ventilare, climatizare, 

incalzire, sanitare;

7) confectii metalice;

8) produse metalurgice.

8/4/2019
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17-017 Proiectare Activitati de proiectare sisteme, instalatii, echipamente si servicii aferente 

partii electrice a instalatiilor nucleare, cu tensiuni de pana la 400KV inclusiv, 

destinate instalatiilor nucleare

7/30/2019

ELECTROPUTER

E S.A.

Calea Bucuresti, nr. 80, 

Craiova,  Jud Dolj

19-012 Proiectare Proiectare produse proprii: transformatoare de putere, motoare si generatoare 

electrice; elaborare tehnologii de reparare, revitalizare si retehnologizare a 

transformatoarelor de putere, a motoarelor si a generatoarelor electrice.

2/14/2021

19-013 Fabricare, clasa 4 1. Transformatoare de putere, motoare si generatoare electrice, 

2. Montaj, punere in functiune, asistenta tehnica, reparatii si service pentru 

transformatoare de putere, motoare si generatoare electrice;

3. Revizii expertizari, probe si incercari la transformatoare de putere, motoare 

si generatoare electrice;

4. Activitati de revitalizare si retehnologizare a transformatoarelor de putere, 

motoarelor si generatoarelor electrice.

2/14/2021

ENERGOMONTA

J SA

Bucureşti, sector 1, Calea 

Dorobanţilor nr. 103-105
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17-043 Constructii-montaj - instalaţii de iluminat şi prefabricarea de componente necesare montajului;

- instalaţii / reţele electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune;

- instalaţii de forţă şi comandă-control; 

- instalaţii de automatizare;

- instalaţii de telecomunicaţii;

- reţele structurale de voce date; 

- instalaţii de detecţie, avertizare şi stins incendiu;

- instalaţii de ventilaţie / climatizare aer, izolaţii termice;

- sisteme de conducte, echipamente şi construcţii metalice, prefabricate şi 

suporţi;

 - montaj echipamente termomecanice conexe;

- montaj pompe.

12/17/2019

ENERGONUCLEA

R  S.A.

Str. Vasile Lascar nr. 5-7, 

etaj 3, Sector 2, Bucuresti

18-025 Servicii, clasa 4 Furnizare de servicii suport pentru lucrările pre-proiect, aferente CNE 

Cernavodă U3 & U4:

1. Gestionarea documentaţiei de referinţă pentru CNE Cernavodă U3 & U4: 

studii, documentaţie tehnică şi de securitate nucleară, specificaţii tehnice 

pentru documentaţie şi echipamente pentru construcţia CNE Cernavodă U3 

& U4; 

2. Întocmirea şi evaluarea documentaţiei tehnice: rapoarte informative, 

rapoarte ale stării structurilor existente, analize tehnice, caiete de sarcini 

pentru achiziţia de documentaţie de specialitate şi echipamente; 

3. Monitorizarea introducerii modificărilor de la CNE Cernavodă U1 & U2 

aplicabile la CNE Cernavodă U3 & U4 in documentatie;

4. Monitorizarea stării structurilor existente aferente CNE Cernavodă U3 & 

U4.                                                                                                             5. 

Activitati legate de conservarea structurilor existente.

7/5/2020

ENERGOTECH 

S.A.

B-dul Timisoarei, nr. 

104E, Sec. 6, Bucuresti

18-036 Fabricare si servicii 

clasa 4
Activităţi de realizare de produse, asistenţă tehnică şi servicii în domeniile:

1) Mecanic: dulapuri şi confecţii metalice pentru instalaţii de automatizare şi 

control a proceselor tehnologice, dulapuri de distribuţie a energiei electrice, 

suporţi metalici aferenţi echipamentelor electricee. 2) Electric, electronic, 

electrotehnic si energetic: instalaţii si echipamente de joasa, medie si inalta 

tensiune, instalatii de automatizare si control a proceselor tehnologice precum 

si activitati de mentenanta a acestora. 3) Servicii asociate managementului 

deseurilor slab si mediu radioactive prin activitati de manipulare manuala si 

mecanizata a materialelor si deseurilor radioactive. 4) servicii de conservare 

pentru piesele de schimb si echipamantele existente in depozitele CNE 

Cernavoda. 5) Analiza si tratarea uleiurilor tehnice.

9/16/2020
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18-007 Constructii-montaj 1. echipamente electrice şi energetice de joasa, medie şi înaltă tensiune, 

baterii de acumulatori, bare de tensiune, instalaţii de legare la pământ;

2. instalaţii de protecţie împotriva incendiului, de protecţie împotriva 

tensiunilor atmosferice şi de protecţie catodică, instalaţii de forţă şi 

comandă/control, de automatizare, de curenţi slabi, de telecomunicaţii, reţele 

structurale de voce date;

3. canale de cabluri şi alte confecţii metalice destinate susţinerii 

echipamentelor.

3/25/2020

19-017 Proiectare - proiectare instalaţii electrice (staţii electrice şi partea electrică a centralelor);

- proiectare sisteme de conducere şi control procese tehnologice.

2/20/2021

Falck Fire Services 

SRL

Bucuresti, Strada 

Frumoasa nr. 30, zona A, 

et 1, modulul 1.16, sector 

1

18-022 Servvicii, clasa 4 Furnizare de servicii privind activitati de lupta impotriva incendiilor si de 

prevenire a acestora

5/20/2020

FCN PITESTI Str. Campului, nr. 1, 

Mioveni, jud. Arges
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18-035 Fabricare clasa 2 Fabricare a combustibilului nuclear CANDU 6 destinat Centralei 

Nuclearoelectrice Cernavoda

9/17/2020

FILTRE AER 

CURAT S.R.L.

Gura Vadului, Jud. 

Prahova

17-026 Fabricare si servicii, 

clasa 3
- Prefiltre din clasele de filtrare G3-G4;

- Filtre fine plan plisate cu saci şi compacte (saci rigizi) din clasele de filtrare 

M5 - M6 şi F7 - F9;

- Filtre ultrafine de tip HEPA pentru temperaturi până la 80ºC (minipleat) şi 

până la 300 ºC (cu plăci separatoare) din clasele de filtrare E10 - E12, H13 - 

H14, ULPA 15, componente ale instalaţiei de ventilaţie tehnologică.

10/21/2019

Framatome 1, Place Jean Millier, 

Tour AREVA, 92400, 

Courbevoie, France - 

Headquarter; (Cite du 

Moulin a papier BP 18 

27250 Rugles, France - 

flat product shop

Route de Nantes BP 21 

44560 Paimboeuf, 

France - tubing shop)

18-024 Fabricare, clasa 3 Produse finite şi semifinite din aliaj de Zr (tuburi, bare, table) pentru 

fabricarea combustibilului nuclear, destinate instalaţiilor nucleare din 

România.

6/19/2020
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Framatome 

Canada Ltd.

925 Brock Road, 

Pickering, Ontario, 

Canada L1W 2X9

18-014 Proiectare, inginerie 

si aprovizionare
Proiectare, aprovizionare, inginerie, suport tehnic pentru detinator 4/5/2020

GENERAL 

CONCRETE 

CERNAVODA 

S.R.L.

STR. UNIRII, BL. P3B, 

CERNAVODA,  JUD. 

CONSTANTA cod 905200

17-020 Aprovizionare Aprovizionare materiale de constructii destinate instalatiilor nucleare 8/9/2019

18-042 Fabricare si servicii 

clasa 4
1. Realizare de constructii metalice, constructii metalice prefabricate;

2. Realizare de structuri metalice si parti ale acestora;

3. Servicii de reparatii si intretinere a structurilor metalice;

4. Confectii metalice;

5. Furnizare servicii de intretinere si conservare echipamente, instalatii 

electrice si termomecanice;

6. Decontaminare, manipulare si depozitare produse, transport bunuri in 

incinta, la CNE Cernavoda.

11/24/2020
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18-041 Constructii-montaj 1. Constructii de cladiri sau parti ale acestora;

2. Constructii drumuri;

3. Constructii hidrotehnice si industriale;

4. Lucrari de instalatii tehnico – sanitare, incalzire si ventilatie;

5. Lucrari de finisare;

6. Reparatii si conservare constructii industriale si hidroenergetice;

7. Lucrari de foraje si injectii, lucrari de hidroizolatii, termoizolatii, finisare si 

protectii betoane;

8. Lucrari de executare elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

9. Retele apa si canalizare.

10/20/2020

GENERAL 

ELECTRIC 

Energy 

Switzerland GmbH

Baden, 5400, 

Switzerland, Brown 

Boveri St. no. 7

19-030 Proiectare Furnizarea de servicii de inginerie, evaluarea stării pentru: turbină, generator 
ș

i auxiliare destinate instalaţiilor nucleare.

6/30/2021

GENERAL 

TURBO S.A.

SOS. BERCENI, NR. 104, 

BUCURESTI-4

18-039 Aprovizionare Aprovizionare componente si piese de schimb pentru turbogeneratoare, 

motoare electrice, pompe.

10/11/2020
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19-023 Fabricare, clasa 3 Activităţi de fabricare şi asamblare: 

- Turbogeneratoare 700 Mw;

- Motoare electrice;

- Pompe.

4/14/2021

18-038 Proiectare Proiectare destinata activitatii proprii de fabricare in domeniul: pompe sub 

presiune, clasa nucleara si nenucleara; componente mecanice pentru pompe.

10/9/2020

18-040 Constructii-montaj - Montaj mecanic 

ș

i mentenan

ț

ă echipamente rotative – turbină, generator, 

sala ma

ș

inilor;

- Activită

ț

i de repara

ț

ii, între

ț

inere, modernizări, probe 

ș

i verificări, 

participare la punerea în func

ț

iune, destinate grupurilor turboagregat 

ș

i 

instala

ț

iilor auxiliare ale acestora;

- Montaj mecanic 

ș

i mentenan

ț

ă echipamente 

ș

i sisteme de conducte pentru 

sisteme nenucleare;

- Montaj trasee electrice 

ș

i re

ț

ele, echipamente 

ș

i aparataj electric, linii de 

impuls pentru instrumenta

ț

ie 

ș

i verificări instala

ț

ii pentru partea clasică 

ș

i 

nucleară;

- Lucrari de izola

ț

ii, protec

ț

ii anticorozive pentru sisteme electrice 

ș

i 

repararea acestora;

- Sablare echipamente mecanice turbogenerator 

ș

i auxiliare

10/9/2020

GRIRO  S.A. Str. Calea Grivitei, nr. 

355-357, Sec. 1, Bucuresti
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18-034 Proiectare Proiectare conducte si elemente de conducte, echipamente sub presiune 

(recipiente, schimbatoare de caldura, coloane, vase, rezervoare, filtre, vase cu 

agitator), constructii metalice diverse, pentru produse din fabricatia proprie.

8/12/2020

17-024 Fabricare, clasa 1 - fabricare conducte şi elemente de conducte, echipamente sub presiune 

(recipiente, schimbătoare de caldură, coloane, vase, rezervoare, filtre, vase cu 

agitator – în limitele de: diametru max.: 8m, lungime max.: 60m, grosime 

perete 5 ÷ 300mm, greutate max.: 320t), construcţii metalice diverse;

-	 servicii aferente fabricării şi instalării produselor fabricate

9/20/2019

I.S. TECH  S.R.L. Timisoara, Str. 

Timocului, bl. T21, ap. 2, 

cod postal 300107, jud. 

Timis

18-011 Cercetare-deavoltare 

si proiectare
Activitati de cercetare – dezvoltare, proiectare si asistenta pentru componente 

si subsisteme destinate domeniului separarii izotopice si distilarii criogenice.

4/3/2020

IDOM Consulting, 

Engineering and 

Arhitecture SAU

Avenida Zarandoa, 23, 

48015 Bilbao, Spain
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18-006 Proiectare Activitati suport de proiectare si inginerie pentru structuri, sisteme si 

componente in domeniile: civil, mecanic, electric, instrumentatie si control

2/25/2020

IFIN-HH STR. Reactorului, NR. 30, 

MAGURELE, JUD. 

ILFOV; C.P. MG-6, cod 

077125

19-006 Dezafectare 1. dezafectare a reactorului de cercetare VVR-S – stadiul 3;

2. dezafectare a Depozitului de Combustibil Nuclear Uzat (DCNU) – stadiul 

1.

1/28/2021

IMSAT S.A. Bdul. Iuliu Maniu, nr. 7, 

corp B, Sec. 6, Bucuresti

17-025 Constructii-montaj - instalatii electrice de joasa si medie tensiune, automatizari, telecomunicatii 

si prefabricarea de componente necesare montajului;

- utilaje mecanice, recipienti, vase, rezervoare, conducte tehnologice si 

suporti pentru acestea, nenucleare.

10/22/2019

INETEC - 

INSTITUTE FOR 

NUCLEAR 

TEEHNOLOGY

Dolenica 28, Zagreb, 

Croatia
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19-010 Cercetare-dezvoltare 

şi proiectare
 Activităţi de mapare/cartografiere, evaluarea riscului, inspectare şi asistenţă 

tehnică pentru conducte şi recipiente îngropate;

 Proiectarea sistemelor destinate activităţilor de control nedistructiv;

 Evaluarea duratei de viaţă,.

2/13/2021

19-009 Fabricare şi servicii, 

clasa 1
fabricare sonde şi dispozitive de împingere a acestora destinate activităţilor 

de control nedistructiv prin metoda curenţilor turbionari;

 fabricare, întreţinere, calibrare şi certificare instrumente fabricate de 

INETEC pentru control nedistructiv;

 testarea şi calificarea (confirmarea performanţelor) a tehnologiilor şi 

tehnicilor de control nedistructiv;

 tuburi, îmbinări sudate din metal şi componente;

 activităţi de control nedistructiv prin metoda curenţilor turbionari pentru 

ţevile generatorilor de abur, ale condensatoarelor şi ale schimbătoarelor de 

căldură;

 activităţi de control nedistructiv prin metodele ultrasunete, lichide 

penetrante, pulberi magnetice şi prin examinare vizuală;

 servicii de mapare/cartografiere;

 evaluarea riscului, inspectare şi asistenţă tehnică pentru conducte şi 

recipiente îngropate;

 pregătirea şi calificarea personalului care efectuează activităţi de control 

nedistructiv.

2/13/2021

19-011 Dezvoltarea şi 

utilizarea softurilor
 Utilizarea softurilor pentru mapare/cartografiere; 

 Utilizarea softurilor pentru evaluarea duratei de viaţă; 

 Dezvoltarea şi utilizarea softurilor pentru sistemele destinate activităţilor de 

control nedistructiv.

2/13/2021

INSTITUTUL DE 

CRIOGENIE SI 

SEPARARI 

IZOTOPICE (INC-

DTCI-ICSI 

RAMNICU 

VALCEA)

Str Uzinei, Nr. 4,OP 4, 

CP 10, JUD. VALCEA, 

240050
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18-026 Contructii-montaj Activitati de constructii-montaj pentru instalatia Pilot experimental de 

separare a tritiului si deuteriului din cadrul ICSI-Rm Valcea

7/5/2020

18-047 Fabricare si servicii 

clasa 4
1. Activităţi de fabricare de produse: etaloane de apă grea; umpluturi 

ordonate 

ș

i catalizatori pentru schimb termic 

ș

i de masă; catalizatori tip 

KA005 platina

ț

i; containere de apă grea; tronsoane de coloană; coloane 

pentru schimb izotopic 

ș

i echipamente interioare pentru acestea; instala

ț

ii de 

detritiere apă grea; instala

ț

ii de reconcentrare apă grea; etaloane, gaze 

ș

i 

amestecuri speciale de gaze, destinate instalaţiilor nucleare.

2. Furnizare de servicii destinate instalaţiilor nucleare constând din: analize 

gaze 

ș

i amestecuri de gaze utilizate în centrale nucelare; aisten

ț

ă tehnică 

pentru punerea în func

ț

iune a echipamentelor executate 

ș

i livrate; cură

ț

irea 

tronsoanelor instala

ț

iei de reconcentrare a apei grele; activarea 

ș

i montarea 

umpluturilor de bronz fosforos 

ș

i a echipamentelor în tronsoane; decapare-

pasivare componente 

ș

i echipamente ale instala

ț

iilor; conservarea coloanelor 

cu umpluturi prin inertizare; recertificare umpluturi ordonate pentru schimb 

termic 

ș

i de masă; certificare apă grea; certificare metrologică etaloane de apă 

grea; teste hidraulice 

ș

i de enten

ș

eitate pentru componente, sisteme, 

echipamente ale instala

ț

iilor nucleare; servicii de inginerie constând în 

simulări pe calculator 

ș

i experimentări ale procesului de separare izotopică  a 

apei grele, pentru ob

ț

inerea datelor cerute prin documenta

ț

ia tehnică a 

beneficiarului; servicii de inginerie, solu

ț

ii tehnologice, expertize, asisten

ț

ă 

tehnică, procurare 

ș

i implementare pentru instala

ț

ii de reconcentrare apă grea 
ș

i instala

ț

ii de detritiere apă grea; monitorizarea factorilor de mediu: apă, aer, 

sol, a florei 

ș

i faunei, evaluarea impactului 

ș

i elaborarea rapoartelor de 

impact de mediu; analize fizice, chimice 

ș

i izotopice în zona de influen

ț

ă a 

instala

ț

iilor nucleare; transfer tehnologic pentru sisteme, echipamente, 

tehnologii destinate instala

ț

iilor de detritiere.

11/23/2020

17-039 Cercetare-dezvoltare 

si proiectare
Cercetare – dezvoltare si proiectare privind realizarea instalatiilor de 

procesare apa grea si tritiu, destinate instalatiilor nucleare.

12/5/2019
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LI 01_ICSI/2019 Laborator Notificat 

de Incercari
Laborator Notificat de Incercari 1/17/2022

18-008 Conducere Conducerea activităţilor de realizare a instalaţiei „Pilot experimental pentru 

separarea tritiului şi deuteriului” şi conducerea activităţilor de realizare a 

instalaţiilor de detritiere apă grea utilizate pentru reactori de tip CANDU

3/25/2020

IPA S.A. Calea Floreasca nr. 169, 

Bucuresti, sector 1

18-018 Proiectare Proiectare echipamente, instalatii si servicii pentru: automatizari de procese 

industriale si SCADA; statii electrice si partea electrica a centralei; instalatii 

de curenti slabi: efractie, prevenire si stingere incendii, control acces, TVCI, 

cablare structurata si comunicatii; instalatii electrice de joasa tensiune, 

asistenta tehnica si consultanta pentru acestea.

4/22/2020

ISPE Proiectare şi 

Consultanţă S.A.

Bdul Lacul tei, nr. 1-3, 

Bucuresti, sector 2
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19-038, rev. 1 Proiectare Activitati de proiectare si asistenta tehnica, consultanta, studii, pentru 

structuri, sisteme, echipamante, produse si servicii din partea conventionala a 

instalatiilor nucleare.

12/5/2019

KINECTRICS  

INC

Kipling Avenue, Toronto, 

Ontario, Canada

18-028 Fabricare si furnizare 

de servicii clasa 3
Calificarea produselor comerciale ca produse nucleare, 

Calificare 

ș

i furnizare produse re-proiectate, 

Fabricare de echipamente pentru inspec

ț

ii în serviciu,

Scanări gama pe fe

ț

ele reactorului, inspec

ț

ia canalelor de combustibil, 

planificare pentru retehnologizare,  / repara

ț

ii capitale, monitorizare hidrogen 
ș

i D2O,

Analiza chimică  a probelor,

Calificări la condi

ț

ii de mediu, analize 

ș

i calificări seismice,  analiza stării 

structurilor, sistemelor 

ș

i componentelor, precum 

ș

i managementul duratei de 

via

ț

ă pentru componente, 

Furnizare de sisteme de monitorizare a eficien

ț

ei filtrelor 

ș

i asisten

ț

ă tehnică 

pentru acestea, 

Sisteme de montare.

8/2/2020

18-027 Cercetare-dezvoltare 

si Proiectare si 

Utilizare a softurilor

Activitati de operare si dezafectare: managementul deseurilor radioactive: 

proiecte de detritiere, activitati si echipamente; structuri, sisteme si 

componente destinate instalatiilor nucleare; analize de securitate, analize de 

risc si suport pentru operare; managementul duratei de viata si managementul 

extinderii duratei de viata; suport tehnic.

8/2/2020

KINECTRICS NSS 4th floor, 393 University 

Avenue, Toronto, 

Ontario, Canada, M5G 

1E6
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18-010 Dezvoltare si 

utilizare a softurilor
Activitati de dezvoltare si utilizare a softurilor, destinate instalatiilor nucleare 4/15/2020

18-009 Proiectare Activitati de proiectare, suport pentru proiectare si inginerie pentru structuri, 

sisteme si componente

4/15/2020

KINECTRICS 

NUCLEAR 

ROMANIA S.R.L.

Str. Grigore 

Alexandrescu, Nr. 59, etaj 

2, Sector 1,  Bucuresti.

18-029 Utilizare a produselor 

software
Utilizare a produselor software pentru cercetare, proiectare, analize de risc. 8/3/2020
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19-004 Cercetare-dezvoltare 

şi proiectare
•	 activităţi de cercetare – dezvoltare; 

•	 activităţi şi servicii de proiectare, inginerie, consultan

ț

ă tehnică, evaluare 

ș

i 

analiză pentru structuri, componente, sisteme, echipamente din instala

ț

ii 

nucleare; 

•	 elaborare, actualizare, verificare planuri, programe şi activită

ț

i de 

monitorizare, supraveghere, mentenan

ț

ă, inspec

ț

ie, exploatare; 

•	 evaluări de securitate nucleară şi elaborare documentaţii securitate nucleară 

pentru autorizarea instalaţiilor nucleare; 

• 	studii 

ș

i analize de tensiuni pentru echipamente, sisteme mecanice 

ș

i 

structuri;

•	 servicii de verificare, evaluare, analiză, inspec

ț

ie a proceselor, activită

ț

ilor, 

documentelor 

ș

i a rapoartelor tehnice;

•	 servicii de proiectare 

ș

i consultan

ț

ă în prevenirea, protectia 

ș

i controlul 

incendiilor; 

•	 servicii de proiectare 

ș

i consultan

ț

ă privind echipamentele ce func

ț

ionează 

în mediu exploziv; 

•	 asistenţă tehnică pentru cele de mai sus, destinate instalaţiilor nucleare.

1/26/2021

L-3 

Communications 

MAPPS Inc.

8565 Côte-de-Liesse, 

Montreal, Québec H4T 

1G5, Canada

17-030 Fabricare si furnizare 

de servicii, clasa 1
Fabricarea şi furnizarea de servicii pentru Computere Digitale de Control 

(Digital Control Computers - DCC) şi scanere de contact destinate 

instalaţiilor nucleare din România

11/6/2019

LUDAN 

ENGINEERING 

S.R.L.

Bucureşti, sector 5, Bd. 

Tudor Vladimirescu, nr. 

29A, Clădire AFI_TECH 

PARK 1

Monday, July 01, 2019 Pagina 24 din 42



Nume Adresa Nr. 

autorizatie
Domeniul Limite Expira ll/zz/aaaa

19-029 Proiectare  Pproiectare inginerie multidisciplinară; 

 Management de proiecte;

 Studii de fezabilitate;

 Expertize tehnice şi dirigenţie de şantier;

 Consultanţă şi asistenţă tehnică pentru activităţile de mai sus

6/18/2021

Maira Montaj SRL Bucureşti, strada Ştirbei 

Vodă, nr. 166, bl. 20C, 

sc. A, et. 1, ap. 3, sector 1

17-015 Fabricare si furnizare 

de servicii, clasa 4
a) fabricare de piese de schimb, subansamble, echipamente pentru aparate şi 

maşini electrice pentru toata gama de putere, la tensiuni de până la 400KV;

b)	 reparaţii, revizii, verificări şi încercări pentru echipamente, aparate şi 

maşini electrice pentru toată gama de putere, la tensiuni de până la 400KV,

destinate instalaţiilor nucleare.

7/20/2019

17-016 Constructii-Montaj Activităţi de construcţii – montaj pentru echipamente, aparate şi maşini 

electrice cu tensiuni de până la 400KV (transformatoare de putere, 

transformatoare de măsură, comutatoare de reglaj sub sarcină, întrerupătoare 

şi separatoare, inclusiv dispozitivele de acţionare aferente acestora, celule 

electrice, motoare electrice), destinate instalaţiilor nucleare.

7/20/2019

MATE-FIN SRL Calea Rahovei, Nr. 321, 

Bl. 28, Sc. C,  Ap. 103, 

Sector 5.punct de lucru : 

Intrarea Difuzorului, nr. 

10, sector 1, Bucuresti
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19-003 Construcţii-montaj - Asamblarea echipamentelor pentru monitorizarea radiaţiilor nucleare şi 

montarea echipamentelor în instalaţii;

- Punerea în funcţiune a instalaţiilor de monitorizare a radiaţiilor nucleare;

- Asigurarea calibrării echipamentelor montate;

- Amenajări interioare şi conectarea la utilităţi a echipamentelor instalate;

- Instalaţii electrice de joasă tensiune şi curenţi slabi;

- Instalaţii de automatizare, telecomunicaţii, IT şi detecţie, aferente 

echipamentelor de monitorizare a radiaţiilor.

1/15/2021

19-002 Fabricare şi servicii, 

clasa 3
1. Fabricare şi service:

- echipamente şi subansamble de echipamente, de serie mică sau unicate 

pentru monitorizarea radioactivităţii;

- interfeţe şi sisteme de adaptare pentru echipamentele de monitorizare a 

radioactivităţii;

- module electronice pentru modernizarea echipamentelelor de monitorizare a 

radioactivităţii;

2. Servicii:

- mentenanţă preventivă şi corectivă pentru sistemele şi echipamentele de 

radioprotecţie;

- managementul deşeurilor radioactive de activitate joasă şi medie, provenite 

de la centrale nucleare energetice de tip CANDU;

- condiţionarea şi caracterizarea deşeurilor radioactive lichide şi solide de la 

instalaţii nucleare;

- pretratarea şi tratarea deşeurilor radioactive lichide şi solide de activitate 

joasă şi medie; 

- servicii de decontaminare / spalare, igienizare si intretinere echipamente 

radioprotectie reutilizabile, efectuate in zona controlata a intreprinderilor 

operatoare;

- servicii de monitorizare si supraveghere a campurilor gamma la nivelul 

sistemelor active  (radioactive) ale CNE Cernavoda.

1/15/2021

19-001 Proiectare 1. Echipamente pentru monitorizarea radiaţiilor nucleare;

2. Interfeţe şi sisteme de adaptare pentru echipamentele de monitorizare a 

radioactivităţii si conectarea la utilitati a echipamentelor instalate;

3. Componente pentru instalaţii, subansamble şi servicii pentru instalaţii 

tehnologice auxiliare .

1/15/2021

NIMB 

CONSMETAL 

S.R.L.

Cernavoda, strada Valea 

Cismelei, nr. 5, judetul 

Constanta
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18-049 Aprovizionare - table, ţevi, profile, conducte, alte materiale metalice;

- materiale si echipamente pentru instalaţii sub presiune, de ridicat, de 

ventilaţie, climatizare, încălzire, sanitare, gaze, stins incendiu;

- organe de asamblare, materiale de sudură.

12/8/2020

18-050 Fabricare si servicii 

clasa 3
Activităţi de fabricare şi servicii pentru: 

- conducte, elemente de conducte, confecţii metalice şi prefabricate pentru 

instalaţii de ventilaţie, climatizare, încălzire, sanitare, gaze, stins incendiu;

- elemente metalice de rezistenţă din componenţa instalaţiilor de ridicat, 

dispozitive auxiliare de ridicat;

- confecţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice de rezistenţă 

pentru clădiri, hale industriale;

- structuri metalice de rezistenţă pentru susţinere şi depozitare,

- activităţi de mentenanţă, revizii şi reparaţii echipamente, utilaje şi instalaţii 

tehnologice;

- servicii de control nedistructiv cu ultrasunete, cu lichide penetrante, cu 

radiaţii penetrante, control vizual.

12/8/2020

18-051 Constructii-Montaj 1. Structuri metalice – stâlpi, grinzi, contravântuiri verticale, contravântuiri 

orizontale, grinzi secundare pentru planşee, pane de acoperiş, platforme, 

suporţi pentru echipamente şi conducte tehnologice, podeste şi scări de acces 

cu balustrăzi, grinzi şi cai de rulare pentru poduri rulante;

2. Instalaţii – prefabricare şi montaj suporţi şi conducte, sisteme de conducte 

tehnologice, de gaze, sanitare, încălziri, de stins incendiu, ventilaţie, 

climatizare, montaj şi reparaţii instalaţii de ridicat, montaj şi reparare utilaje, 

cazane, recipiente şi rezervoare, pompe, armături, echipamente mecano-

electrice statice şi dinamice, cămine de vane şi hidranţi,

12/8/2020

NUCLEAR NDT 

RESEARCH&SER

VICES S.R.L.

Bucuresti, sector 4, Sos. 

Berceni nr.104
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17-034 Servicii, clasa 3 Furnizare de servicii pentru: 

- examinări nedistructive prin metodele: ultrasunete (inclusiv grosimi), 

radiaţii penetrante, lichide penetrante, pulberi magnetice, curenţi turbionari, 

verificarea etanşeităţii, examinare vizuală, emisie acustică, determinarea 

stratului nemagnetic depus pe suport magnetic;

- încercări mecanice: încercarea la tracţiune (la temperatura ambiantă şi 

ridicată), încercarea la încovoiere prin şoc şi impact prin cădere libera (la 

temperatură ambiantă şi scazută), încercarea la fluaj, încercarea la îndoire, 

încercarea tehnologică la rupere, determinarea temperaturii de tranziţie ductil 

– fragil, determinarea tenacităţii la rupere, încercarea la duritate (inclusiv 

microduritate);

- analize metalografice: analize microscopice şi determinarea constituenţilor 

metalografici, analize macroscopice şi fractografice, determinarea mărimii de 

grăunte, determinarea conţinutului de incluziuni, analiza şi determinarea 

grosimii straturilor, încercări la coroziune;

- analize chimice: determinarea conţinutului de carbon şi sulf, determinarea 

conţinutului de azot, determinarea conţinutului de hidrogen, analiza spectrală 

de emisie optică, identificarea materialelor prin fluorescenţă de raze X;

- expertize tehnice pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei de 

funcţionare remanente şi a cauzelor degradării componentelor şi materialelor 

din instalaţiile nucleare; verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii / 

examinări cu caracter tehnic la recipiente stabile sub presiune, cisterne, 

cazane şi conducte metalice sub presiune; elaborarea documentaţiilor de 

reparare pentru echipamente sub presiune, pe baza serviciilor realizate;

- etalonări echipamente pentru măsurare şi monitorizare pentru domeniul 

industrial: lungime, duritate, intensitate curent electric, temperatura, forta, 

energie de rupere, luminanta.

11/29/2019

RAAN - 

SUCURSALA 

ROMAG PROD

Calea Tg. Jiului, km. 7, 

judeţul Mehedinţi, cu 

sediul in Drobeta Turnu 

Severin

LI 02_ROMAG-

PROD/2019

Laborator notificat de 

încercări
Laborator notificat de încercări 4/7/2022

RATEN - ICN 

PITESTI

Str. Campului 1, Mioveni, 

Pitesti,  jud. Arges
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LI 07_ESCALAB 

2017

Laboratorul de 

analiza suprafetelor
Laborator notificat de incercari 10/20/2020

17-040 Cercetare-dezvoltare 

si proiectare
1 Activităţi de cercetare – dezvoltare destinate instalaţiilor nucleare;

2 Activităţi de proiectare destinate instalaţiilor nucleare:

a) Proiectarea echipamentelor şi componentelor din cadrul instalaţiilor 

nucleare de tipul:

- Dispozitive de iradiere în reactor şi staţii gama;

- Dispozitive de testare în afara reactorului;

- Instalaţii şi echipamente pentru fabricarea combustibilului nuclear, pentru 

identificarea combustibilului defect, transportul şi examinarea sa postiradiere;

- Echipamente şi instalaţii de transport, tratare, condiţionare şi stocare deşeuri 

radioactive şi combustibil nuclear ars;

- Instalaţii experimentale destinate cercetării ştiinţifice;

- Instalaţii sub presiune, conducte şi elemente de conducte sub presiune, 

instalaţii de ridicat şi dispozitive auxiliare din cadrul instalaţiilor nucleare, în 

gama şi limitele autorizaţiilor ISCIR obţinute;

b) Proiectare echipamente, instalaţii, sisteme aferente centralei nucleare pe 

baza capabilităţii demonstrate anterior;

c) Proiectare aferentă retehnologizărilor şi modernizărilor instalaţiilor 

nucleare;

d) Proiectare construcţii de beton, beton armat, zidărie, lemn, aluminiu pentru 

instalaţii nucleare;

e) Elaborare proiecte pentru investiţii pe faze de proiectare (studii de 

prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, proiecte de execuţie, 

documentatie de licitaţie);

f) Proiectare instalaţii prelevare probe, detectori şi echipamente de 

monitorizare a radiaţiilor şi sisteme electronice de achiziţie şi prelucrare a 

datelor rezultate din monitorizarea radiaţiilor;

g) Proiectare elemente combustibile CANDU standard, elemente 

combustibile CANDU avansate, elemente combustibile TRIGA-LEU, 

elemente combustibile experimentale pentru încercări la iradiere şi în afara 

reactorului;

h) Proiectare dispozitive, scule şi verificatoare pentru fabricarea elementelor 

combustibile TRIGA-LEU;

i) Proiectare instalaţii şi dispozitive pentru producerea radioizotopilor în 

cadrul instalaţiilor nucleare.

12/8/2019
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17-042 Proiectare, 

dezvoltare, 

intretinere, 

modificare si 

utilizare a produselor 

software

Activitati de utilizare a produselor software pentru activitati de cercetare-

dezvoltare si proiectare destinate instalatiilor nucleare. Activitati de 

proiectate, dezvoltare, intretinere, modificare si utilizare a produselor 

software de proces aferente echipamentelor mecanice, electrice si electronice 

destinate instalatiilor nucelare.

12/8/2019

17-041 Fabricare si servicii 

clasa 1
 Fabricare echipamente mecanice, electrice, electronice specifice funcţionarii 

instalaţiilor nucleare;

- Fabricare elemente combustibile TRIGA – LEU şi elemente combustibile 

experimentale;

- Încercari de iradiere pe probe din aliaje de materiale nucleare şi pe elemente 

combustibile nucleare experimentale;

- Teste de coroziune;

- Teste în afara reactorului;

- Testare capete MID;

- Testare închideri canal;

- Montaj echipamente, circuite specifice în instalaţii nucleare proprii;

- Servicii în domeniul nuclear.

12/8/2019

19-008 Exploatare Exploatare a:

- Secţiei 2 – Reactorul TRIGA (incluzând Staţia de Iradiere Gama de Mare 

Activitate);

- Secţiei 10 – Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive;

- Laboratorului 4 – Examinări Post - Iradiere.

1/31/2021

LE 

05_LMTI/2018

Laborator de 

etalonari notificat
Laboratorul de metrologia si tehnologia informatiei 5/17/2021
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LI 01_LIF/2018 Laborator Notificat 

de Incercari
Laboratorul de incercari si fiabilitate 1/21/2021

ROSEAL S.A. Odorheiu Secuiesc, Str. 

Nicolae Balcescu, nr. 5/A, 

cod 535600, JUD. 

HARGHITA

18-001 Fabricare si servicii, 

clasa 1
Activitati de fabricare: etansari mecanice, piese de schimb in domeniul 

etansarilor mecanice, componente de conducta, servicii destinate acestora, 

pentru instalatiile nucleare

2/6/2020

18-002 Proiectare Proiectare pentru fabricatia proprie: etansari mecanice, piese de schimb in 

domeniul etansarilor mecanice, componente de conducta.

2/6/2020

Schenker Logistics 

Romania SA

Bucuresti Calea Rahovei 

nr. 196C, sector 5; 

SucursalaMol 1 

Constanta Sud din 

Agigea, Incinta Port Mol 

1, Constanta Sud
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17-023 Furnizare de servicii, 

clasa 3
Furnizare de servicii de manipulare in transbord direct de la nava maritima la 

barja fluviala si invers a containereleor speciale, goale sau pline cu 

combustibil nuclear uzat

9/14/2019

SMART POWER 

R&D S.R.L.

Bucureşti, Sectorul 6, 

Strada Ghirlandei, Nr. 

32, Bloc 78, Scara 1, 

Parter, Ap. 4

19-014 Aprovizionare Echipamente destinate instalaţiilor tehnologice, criogenice şi de laborator. 2/17/2021

19-015 Construcţii-montaj - realizarea instalaţiilor tehnologice, montaj şi testare în instalaţii a 

echipamentelor tehnologice, criogenice şi de laborator;

- lucrări de construcţii şi finisaje, instalaţii aferente construcţiilor, utilităţi.

2/17/2021

SMART S.A. Bdul. Magheru, Nr. 33, 

Sec. 1 Bucuresti,  E -
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17-027 Servicii, clasa 4 Furnizare de servicii complete la echipamentele de medie si inalta tensiune:

- Revizii, reparatii, verificari, incercari profilactice, demontare / montare 

echipamente, evaluare tehnica, inspectii, pentru transformatoare, 

descarcatoare, separatoare, intrerupatoare, sisteme de comanda, protectii si 

automatizari, bare conductoare, remedierea incidentelor la instalatii electrice, 

repararea si revitalizarea izolatiei la transformatoare / autotransformatoare si 

bobine, analize fizico – chimice si incercari ale materialelor electroizolante, 

transport de echipamente agabaritice, 

prin sucursalele S.C. SMART S.A. Sibiu si Constanta, destinate instalatiilor 

nucleare.

11/3/2019

17-028 Constructii-montaj 1. Instalatii electrice;

2. Transformatoare de putere si transformatoare de masura;

3. Linii electrice aeriene;

4. Intrerupatoare si separatoare;

5. Panouri si pupitre de comanda si control;

6. Trasee si cabluri electrice de energie;

7. Instalatii de iluminat;

8. Baterii de acumulatori, redresoare, invertoare, generatoare Diesel;

9. Instalatii de punere la pamant, instalatii de avertizare, semnalizare si stins 

incendiu;

10. Automatizari si protectii;

11. Probe si incercari functionale;

12. Telecomunicatii, calculatoare (conducere proces tehnologic, supraveghere 

si semnalizare);

13. Ventilatie, climatizare;

14. Incercari profilactice dupa montaj,

prin sucursalele S.C. SMART S.A. Sibiu si Constanta, destinate instalatiilor 

nucleare.

11/3/2019

SNC-LAVALIN 

Nuclear Inc.

2251 Speakman Drive, 

Mississauga, Ontario, 

Canada L5K 1B2

18-015 Proiectare, inginerie, 

aprovizonare
Proiectare, aprovizionare, inginerie, destinate instalatiilor nucleare din 

Romania

4/21/2020

SNN SA Str. Polona nr. 65, sector 

1, Bucuresti
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SNN EX-01/2019 Conducere Conducerea de către Societatea Naţională „Nuclearelectrica” S.A. a 

următoarelor activităţi: 

A) Exploatarea în condiţii de securitate nucleara a Centralei 

Nuclearoelectrice Cernavodă, Unităţile 1 şi 2, în vederea producerii de 

energie electrică şi termică prin sucursala „CNE Cernavodă”;

B) Exploatarea şi extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars 

„DICA”, prin sucursala „CNE Cernavodă”;

C) Coordonarea activităţilor de conservare şi a activităţilor suport pentru 

„Iucrările pre-proiect” destinate proiectului de realizare a Unităţilor 3 şi 4 de 

la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă;

D) Coordonarea proiectului de retehnologizare a CNE Cernavodă, unitatea 

1;                                                      E)Fabricarea combustibilului nuclear tip 

CANDU 6 prin Sucursala „FCN Piteşti”.

4/30/2021

STIZO NUCLEAR 

S.A.

Cernavoda. Str. Cismelei 

nr. 3, jud Constanta

19-005 Construcţii-montaj - Structuri şi elemente structurale din beton, beton armat sau zidărie, inclusiv 

consolidări şi reparaţii;

- Compartimentări, închideri laterale, finisaje, ornamentări şi elemente 

nestructurale;

- Structuri şi elemente structurale şi nestructurale din metal, asamblări prin 

diverse metode;

- Învelitori la acoperişuri;

- Lucrări de hidroizolaţii şi termoizolaţii;

- Torcretare pentru consolidări, etanşări, protecţii şi placări anticorozive pe 

suprafeţe de beton şi metal;

- Protecţii anticorozive şi vopsitorii speciale la structuri şi elemente 

structurale şi nestructurale;

- Protecţii la foc, ignifugări, la structuri şi elemente structurale şi 

nestructurale;

- Captuşeli epoxidice, elastice şi etanşări decontaminabile speciale;

- Izolaţii fonice la instalaţii şi construcţii;                                       - 

Etanşeizări la conducte cu produse compozite şi răşini epoxidice;

- Procese adiacente realizarii acestora şi produsele aferente,

destinate instalaţiilor nucleare.

1/22/2021

TECNATOM S.A. Avda. Montes de Oca, 1, 

28703 - San Sebastian de 

Los Reyes, Madrid, Spain
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19-025 Proiectare Calcularea duratei de viaţă rămase pentru amortizori de şoc antiseismici, 

calculul de oboseala şi analiza elementelor finite.

5/5/2021

19-026 Utilizare a softurilor Utilizare a softurilor în activităţile proprii de proiectare, destinate instalaţiilor 

nucleare.

5/5/2021

19-024 Servicii, clasa 2 1. Servicii de inginerie şi managementul duratei de viaţă pentru componente 

şi amortizori de şoc antiseismici; 

2. Examinări nedistructive folosind următoarele metode de examinare: curenţi 

turbionari, ultrasonic, lichide penetrante, particule magnetice şi examinare 

vizuală; 

3. Calificarea la mediu şi dedicarea comercială a echipamentelor;  

4. Testare de componente (diagnostic al vanelor, HVAC şi echipamente 

electrice).

5/5/2021

TEN SA  (TITAN 

ECHIPAMENTE 

NUCLEARE)

BDUL. BASARABIA, NR. 

250, sector 3, Bucuresti

18-052 Aprovizionare 1. echipamente ale sistemului de manipulare combustibil;

2. componente ale circuitului primar, suporţi, amortizori de şoc antiseismici;

3. recipiente, containere şi produse similare din oţel.

12/15/2020
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19-016 Fabricare clasa1, 

servicii clasa 3
1. Fabricarea de echipamente ale sistemului de manipulare combustibil, 

componente ale circuitului primar (suporţi, amortizori de şoc antiseismici), 

recipiente, containere şi alte produse similare din oţel, dispozitive auxiliare 

pentru instalaţii de ridicat, clasa 1 de aplicare gradată a cerinţelor sistemului 

de management al calităţii;

2. Servicii clasa 3 de aplicare gradată a cerinţelor sistemului de management 

al calităţii: 

a. service, servicii de tratamente termice, acoperiri galvanice, sudură; analize 

fizico-chimice, încercări mecanice şi control nedistructiv, pentru produsele 

fabricate; 

b. servicii privind testarea pe stand a funcţionalităţii amortizorilor de şoc 

antiseismici, mentenanţă, rapoarte de evaluare a stării amortizorilor de şoc 

antiseismici şi investigarea cauzelor defectării acestora.

2/19/2021

Thorburn Flex Inc 173 Oneida, Pointe-

Claire, Quebec, Canada, 

H9R 1A9

18-032 Proiectare Activităţi de proiectare fitinguri şi piese de legătură a ţevilor de clasă 

nucleară 1, 2, 3 şi 6 precum şi componente ale acestora: articulaţii şi 

compensatori metalici şi din elestomeri; furtunuri flexibile metalice şi din 

elastomeri; fitinguri, cuplaje şi conectori;

analize de proiectare şi evaluare independentă,

destinate instalaţiilor nucleare din Romania

8/21/2020

17-029 Fabricare, clasa 1 Fabricarea de fitinguri si piese de legatura a tevilor precum si componente ale 

acestora:

• Articulatii si compensatori metalici si din elastomeri; 

•  Furtunuri flexibile metalice si din elastomeri

• Fitinguri cuplaje si conectori;

destinate instalatiilor nucleare din Romania

11/6/2019

TIAB S.A. STR. PICTOR VERONA, 

NR. 17, SECTOR 1, 

BUCURESTI
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17-022 Constructii-montaj Activităţi de construcţii – montaj: execuţie, montaj şi încercări pentru 

punerea în funcţiune pentru instalaţii electrice, de automatizare, antiefracţie, 

de încălzire, de ventilaţie / climatizare, sanitare, securitate la incendiu, în 

domeniul nuclear, desfăşurate prin TIAB S.A. – Agenţia TIAB Piteşti, TIAB 

S.A. – Agenţia TIAB Constanţa şi TIAB S.A. – Agenţia TIAB INFRA.

8/23/2019

TRACTEBEL  

ENGINEERING 

S.A.

Str. Alexandru 

Constantinescu, Nr. 6, 

Sec. 1, Bucuresti

18-048 Proiectare Proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică şi expertizare pentru:

- Instalaţii electrice 1-750kV;

- Instalaţii de automatizare, control şi protecţie;

- Instalaţii termomecanice;

- Centrale electrice;

- Echipamente energetice pentru partea clasică a instalaţiilor nucleare;

- Sisteme energetice;

- Sisteme informatice;

- Drumuri;

- Construcţii hidrotehnice, civile şi industriale, instalaţii aferente 

construcţiilor, staţii de pompare.

11/28/2020

TUV AUSTRIA 

ROMANIA S.R.L.

Bucureşti, sector 6, calea 

Plevnei, nr. 139B, corp A

19-021 Servicii, clasa 3 Examinări nedistructive: vizuale, cu lichide penetrante, particule magnetice, 

ultrasunete, radia

ț

ii penetrante (X 

ș

i gamma) 

ș

i verificarea etan

ș

eită

ț

ii.

3/17/2021

UNIFY CO. LTD 

S.R.L.

STR. VALEA CISMELEI, 

NR. 6, JUD. CONSTANTA
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19-027 Servicii, clasa 4 Furnizare de servicii de remedieri, reparaţii, finisaje şi protecţii anticorozive 

pentru: elemente, suporturi sau structuri din metal, beton, zidărie, lemn, mase 

plastice, învelişuri izolatoare.

5/8/2021

19-028 Construcţii- montaj - Pardoseli epoxidice şi poliuretanice;

- Injecţii cu răşini epoxidice şi poliuretanice în fisurile din structuri de beton 

simplu, beton armat şi zidărie;

- Protecţii pasive la foc prin vopsire pe structuri din metal, lemn, mase 

plastice, invelişuri izolatoare pentru cabluri;

- Protecţii anticorosive prin vopsire pe structuri metalice;

- Finisaje interioare şi exterioare.

5/8/2021

UTI GRUP SA Bucuresti, str. Cernauti, 

Nr.27 C, cod  020961, 

sector 2; adresa 

corespondenta Soseaua 

O;tenitei Nr. 107-111, 

sec. 4, Bucuresti

18-031 Punere in functiune Sisteme complexe de securitate, instalaţii de curenţi slabi;

Sisteme de detecţie şi alarmare la efracţie;

Sisteme de detecţie, semnalizare şi stingere incendii;

Sisteme de supraveghere prin TV în circuit închis şi control acces personal;

Sisteme de comunicaţii;

Sisteme de automatizare şi monitorizare de date;

Sisteme de detecţie şi analize gaze;

Instalaţii de joasă şi medie tensiune, instalaţii de încălzire, ventilaţie şi 

climatizare, instalaţii sanitare;

sisteme informatice, sisteme de comunicaţii şi de aplicaţii software pentru 

implementare, testare şi suport;

integrare de sisteme şi reţele, instalare, suport tehnic şi service pentru 

echipamente hardware de tehnică de calcul, software şi comunicaţii;

lucrări în domeniul construcţiilor

8/15/2020
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17-033 Aprovizionare Aprovizionare cu produse şi servicii pentru:

- sisteme de securitate, comunicaţii, automatizări;

- sisteme informatice complexe, software şi soluţii IT, sisteme de securitate 

cibernetică;

- sisteme de detecţie, alarmare la efracţie, semnalizare şi stingere incendiu;

- sisteme de supraveghere prin TV în circuit închis şi control acces personal;

- sisteme de automatizare şi monitorizare date;

- sisteme şi instalaţii de curenţi slabi, instalaţii electrice de joasă şi medie 

tensiune;

- sisteme de detecţie şi analize gaze;

- sisteme instalaţii de încălzire, ventilaţie şi climatizare, sanitare;

- echipamente de control cu raze X, echipamente de detecţie explozibili şi 

narcotice;

- sisteme de detecţie şi protecţie CBRN (chimice, biologice, radiologice şi 

nucleare);

- echipamente şi sisteme de protecţie electromagnetică;

- echipamente şi sisteme pentru protecţie antibalistică şi antiexplozie;

- autovehicule şi echipamente speciale, roboţi de intervenţie;

- aparate şi sisteme de zbor fără pilot, autonome sau cu control de la distanţa;

- echipamente electrice şi automatizări;

- echipamente pentru tehnică de calcul;

- sisteme şi instalaţii de radiolocaţii;

- sisteme de eficienţă energetică şi management energetic;

- izolaţii şi protecţii anticorozive;

- lucrări de construcţii – montaj,

11/20/2019

18-005 Constructii-montaj - Montaj sisteme complexe de securitate, sisteme de comunicatii, sisteme de 

detectie si alarmare la efractie, sisteme de detectie, semnalizare si stingere 

incendii, sisteme de supraveghere prin TV in circuit inchis si control acces 

personal, sisteme de automatizare si monitorizare de date, sisteme informatice 

complexe, sisteme de detectie si analize gaze, sisteme GIS, sisteme de 

securitate informatice, instalatii de curenti slabi; instalatii de joasa si medie 

tensiune, instalatii de incalzire, ventilatie si climatizare, instalatii sanitare;

- Executie lucrari in domeniul constructiilor: demolari, terasamente, 

organizari de santier, izolatii si protectii anticorozive, constructii cladiri.

3/18/2020
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18-030 Servicii clasa 4

1. Instalare şi service pentru:

• Sisteme complexe de securitate, instalaţii de curenţi slabi;

• Sisteme de detecţie şi alarmare la efracţie;

• Sisteme de detecţie, semnalizare şi stingere incendii;

•  Sisteme de supraveghere prin TV în circuit închis şi control acces personal;

• Sisteme de comunicaţii;

• Sisteme de automatizare şi monitorizare de date;

•  Ssteme de detecţie şi analize gaze;

• Instalaţii de joasă şi medie tensiune, instalaţii de încălzire, ventilaţie şi 

climatizare, instalaţii sanitare;

2. Analiză, implementare, testare şi suport de sisteme informatice, de sisteme 

de comunicaţii şi de aplicaţii software;

3. Integrare de sisteme şi reţele, instalare, suport tehnic şi service pentru 

echipamente hardware de tehnică de calcul, software şi comunicaţii;

4. Servicii pentru lucrări în domeniul construcţiilor: demolări, terasamente, 

organizări de şantier, izolaţii şi protecţii anticorozive, construcţii clădiri;

5. Execuţie şi mentenanţă: linii electrice pentru medie/joasă tensiune inclusiv 

posturi de transformare (PT), balizaj, iluminat public şi de interior, instalaţii 

electrice interioare, prize de pământ, reclame luminoase, UPS-uri, sisteme de 

securitate şi curenţi slabi, control acces, televiziune în circuit inchis (TVCI), 

ceasoficare, detecţie CO, efracţie, incendiu, perimetrală; EAS – Electronic 

Article Surveillance, Interfonie, RAIL – cameră mobilă, sisteme de afişare, 

sonorizare;

6. Mentenanţă pentru:

• sisteme de comunicaţii, echipamente hardware, produse software, Security 

Management Systems – SMS/GFMS, Vehicle tracking systems – VTS;

• HVAC, termice, gaze;

• sisteme electromecanice: ascensoare, benzi transportatoare, elevatoare, 

evacuare fum, grupuri electrogene, poşta pneumatică, stingere cu gaz inert, 

uşi automate;

• sisteme sanitare;

• sisteme informatice, automatizări: Building Management Systems – BMS, 

Parcaje, Sisteme gestiune combustibil,

8/15/2020
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18-020 Proiectare Proiectare sisteme complexe de securitate, instalatii de curenti slabi; Sisteme 

de detectie si alarmare la efractie; sisteme de detectie, semnalizare si stingere 

incendii; sisteme de supraveghere prin TV in circuit inchis si control acces 

personal, sisteme de comunicatii; sisteme de automatizare si monitorizare de 

date, sisteme de detectie si analize gaze; instalatii de joasa si medie tensiune, 

instalatii de climatizare, instalatii sanitare; autovehicule si echipamente 

speciale, roboti de interventie, echipamente electrice si automatizari.

5/16/2020

18-021 Proiectare, 

dezvoltare, 

intretinere, 

modificare si 

utilizare a produselor 

software

Activitati de proiectare, dezvoltare, intretinere, modificare si utilizare a 

produselor software pentru: analiza, proiectare, dezvoltare, furnizare, 

implementare, testare si suport de sisteme informatice,  sisteme de 

comunicatii si  aplicatii software  destinare sistemelor de protectie fizica; 

integrare de sisteme de retele, livrare si instalare, suport tehnic si servicii, 

pentru echipamente hardware de tehnica de calcul, software si comunicatii; 

asistenta tehnica de specialitate pentru domeniile specificate, destinate 

instalatiilor nucleare.

5/16/2020

UTI Servicii si 

Mentenanta SA

Bucuresti, Sos Oltenitei 

nr. 107A, Corpul C1, etaj 

4, Camera 11, sector 4

18-004 Constructii-montaj 1. Sisteme complexe de securitate, sisteme de comunicaţii, sisteme de 

detecţie şi alarmare la efracţie, sisteme de detecţie, semnalizare şi stingere 

incendii, sisteme de supraveghere TV în circuit închis şi control acces 

personal, sisteme de automatizare şi monitorizare de date, sisteme informatice 

complexe, sisteme de analize şi detecţie gaze, sisteme GIS, sisteme de 

securitate informatice, instalaţii de curenţi slabi, instalaţii de joasă şi medie 

tensiune, instalaţii de încălzire, ventilaţie şi climatizare, instalaţii sanitare;

2. Pregătire şi organizare de şantier pentru construcţii civile şi industriale.

2/25/2020
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18-003 Servicii, clasa 4 1. Instalare, service şi mentenan

ț

ă pentru: 

- sisteme complexe de securitate, instalaţii de curenţi slabi;

- sisteme de detecţie şi alarmare la efracţie;

- sisteme de detecţie perimetrală;

- sisteme de detecţie, semnalizare şi stingere incendii;

- sisteme de supraveghere prin TV în circuit închis şi control acces personal; 

- sisteme de comunicaţii; 

- sisteme de automatizare şi monitorizare date;

- instalaţii de joasă şi medie tensiune, linii electrice pentru medie/joasă 

tensiune, inclusiv posturi de transformare (PT), iluminat public şi de interior, 

instalaţii electrice interioare, prize de pământ, reclame luminoase, UPS-uri;

- sisteme de ceasoficare, detecţie CO, EAS-Electronic Article Surveillance, 

Interfonie, RAIL - camera mobilă, sisteme de afişare, sonorizare;

- echipamente hardware, produse software, Security Management Systems - 

SMS/GFMS, Vehicle tracking systems-VTS;

- sisteme informatice, automatizări, Building Management Systems - BMS, 

parcaje, sisteme gestiune combustibil.

2. Analiză, implementare, testare şi suport de sisteme informatice, de 

comunicaţii şi de aplicaţii software.

3. Integrare de sisteme şi reţele, instalare, suport tehnic şi service pentru 

echipamentele hardware de tehnică de calcul, software şi comunicaţii.

4. Asistenţă tehnică de specialitate pentru domeniile specificate mai sus.

2/25/2020

VEOLIA 

ENERGIE 

ROMANIA S.A.

Bucure

ș

ti Sectorul 2, 

Strada Tunari, nr. 60A, 

Clădirea 

Ș

tefan ce Mare, 

birourile 9.14 

ș

i 9.02, 

etaj 9

19-020 Servicii, clasa 3 Activită

ț

i de între

ț

inere, repara

ț

ii 

ș

i furnizare de produse 

ș

i piese de schimb a 

unită

ț

ilor de refrigerare.
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