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Stimați Parteneri

Politica Nuclearelectrica in domeniul achizițiilor oferă acces egal tuturor furnizorilor.
Prin acest angajament, căutăm să oferim tuturor partenerilor oportunitățile și informațiile de care au
nevoie pentru a dezvolta afaceri cu noi

Vrem să fim recunoscuți ca o companie care inspiră încredere și respect, care creează valoare atât pentru
partenerii noștri, cât și pentru ea însăsi, ținând cont pe deplin de îndeplinirea cerințelor noastre stricte de
sigurantă, sociale și de mediu pentru a menține standardele specifice industriei noastre.

Dorim să stabilim și să dezvoltăm relații strânse și pe termen lung cu furnizorii noștri, care trebuie să
împărtășească aceleași aspirații de sigurantă și profesionalism pentru a îmbunătăți performanța
operațională. Vă asigurăm că aplicăm aceleași standarde și avem procese stricte pentru a ne conforma
acestor cerințe.

Ghidul a fost conceput pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra procesului de achiziție și a
cerințelor particulare industriei noastre. Dacă aveți întrebări sau sugestii care ar putea îmbunătăți
colaborarea noastră, suntem deschiși în a le asculta și implementa de comun acord.
Vă mulțumim anticipat pentru cooperare și angajament.
Așteptăm cu nerăbdare colaborarea noastră viitoare

Cosmin Ghiță
Director General
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Scop
Prezentul document a fost întocmit în
scop pur informativ, având caracter
orientativ și exclusiv indicativ. Menirea
sa este de a îi familiariza pe potențialii
ofertanți cu noțiuni generale, concepte
și principii general aplicabile in această
materie. În consecință, documentul
acesta nu va putea fi utilizat niciodată
în cadrul vreunei proceduri de achiziție
anume iar prevederile sale nu se
substituie cerințelor specifice și
obligatorii privind condițiile de
asigurare a calității, securității
nucleare,
siguranței
nucleare,
protecției mediului, sanătății și
securității în muncă, normelor aplicabile în domeniul nuclear etc., cerințe/condiționalități obligatorii și
care se regăsesc exclusiv în legislația aplicabilă și în documentațiile descriptive și, respectiv, în
documentația de inițiere a procedurii de achiziție respectivă. În acest sens, ofertanții sunt încurajați ca
pentru cerințele specifice achiziției la care aplică, să solicite clarificări, în conditiile prevăzute de legea
achizițiilor în vigoare. Pentru evitarea oricărui dubiu, menționăm că toate cerințele unei achiziții, atât cele
generale, cât și cele specifice, care sunt, așadar, obligatorii pentru toți ofertanții participanți la respectiva
procedură, sunt exclusiv cele regelementate prin legislația generală, a achizițiilor, și prin diferitele acte
normative cu caracter punctual, special, toate aceste cerințe fiind cuprinse în documentele achiziției
respective (documentație de atribuire, caiete de sarcini, fișe de date etc.). În consecință, acest Ghid nu
poate fi invocat de către ofertanți (potențiali sau efectivi) - furnizori/prestatori de servicii și/sau lucrări
și/sau subfurnizori/suncontractanți (pe lanț) drept temei/justificare/motivare pentru adoptarea, de către
aceștia, a unui anumit comportament/a unei anumite conduite/ a unei anumite strategii și/sau pentru
efectuarea/neefectuarea unei anumite acțiuni și nici, în egală masură, pentru rezolvarea/soluționarea
unor aspecte de ordin procedural (contestații, litigii, conflicte etc.) din procedurile de achiziție și/sau de
semnare și/sau executare a contractelor.
Sistemele și procesele noastre sunt configurate pe principiile din Normele emise de Comisia Natională de
Control al Activitătilor Nucleare (CNCAN) și standardele ISO 14001, ISO 45001 (anterior OHSAS 18001),
ISO 27001, ISO 37001. Principiile și cerințele incluse în aceste norme și standarde trebuie să fie respectate
în fiecare zi, nu doar de către Nuclearelectrica, ci și de furnizorii noștri.
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Procesul de achiziție
SNN efectuează achizițiile de produse, servicii și lucrări aplicând Legea nr. 99/2016 privind achizițiile
sectoriale și derulează marea majoritate a procedurilor de achiziții pe platforma electronică SEAP.
Pentru a deveni furnizor SNN primul pas este înregistrarea pe platforma ca ofertant, și familiarizarea cu
functionalitățile acesteia. În acest sens, pe platformă este disponibil un “Manual utilizare ofertant” la
adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/manual/su/. Manualul este disponibil și în limba engleză.
Pe platforma SEAP firmele interesate pot găsi informații despre Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale
al SNN (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/acquisition-plans) sau despre licitațiile deja inițiate de SNN
până la un anumit moment (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/contract-notices/list ).
Pentru proiecte complexe SNN inițiază prin SEAP Anunturi de consultare a pieței (http://sicap-prod.elicitatie.ro/pub/mc-notices/list). În cadrul consultării de piață se pot organiza întâlniri cu furnizorii
interesați; aspectele supuse consultării pot viza potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale.
În afara criteriilor de calificare “clasice”, precum experiență similară, cifra de afaceri, lista dotărilor și
echipamentelor tehnice etc., în cadrul licitațiilor se solicită, adeseori, autorizații specifice domeniului
nuclear, care se eliberează de către Comisia Națională de Control al Activităților Nucleare (CNCAN).
Pentru a nu restricționa concurența, SNN permite ofertanților să obțină aceste autorizații și ulterior
finalizării licitației și declarării ofertantului câștigator.
Etapele derulării unei licitații sunt cele prevăzute de legislația aplicabilă (Legea 99/2016 și HG 394/2026)
și sunt, pe scurt, următoarele:
• SNN publică în SEAP anunțul de participare, la care este atașată documentația de
atribuire incluzând Caietul de sarcini;
• Până la data prevăzută în anunț, ofertanții pot solicita clarificări cu privire la documentația
de atribuire, prin SEAP;
• SNN răspunde tuturor solicitărilor, fară a dezvălui identitatea ofertanților, prin publicarea
în SEAP a răspunsurilor, de regulă cu cel putin 10 zile înainte de data limită stabilită pentru
depunerea ofertelor;
• Ofertanții încarcă în SEAP următoarele: DUAE(*), garanția de participare, oferta tehnică,
oferta financiară, și alte documente suport solicitate în documentația de atribuire.
Această operațiune se face până cel tarziu la ora 15:00 a zilei care este stabilită ca dată
limită pentru depunerea ofertelor. Toate documentele trebuie semnate cu semnatură
electronică extinsă. Valoarea totală a propunerii financiare se criptează în SEAP;
(*) DUAE – Documentul Unic de Achiziţii European, furnizat în format electronic prin
utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe
propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de
calificare şi selecție
• În prima etapă Comisia de evaluare verifică garanția de participare și clarifică cu ofertanții
eventualele neconformități. În a doua etapă, Comisia de evaluare verifică conținutul
DUAE și oferta tehnică, eventual solicită clarificări ofertanților. După finalizarea evaluării
tehnice, rezultatul se introduce în sistem sub forma “Admis” sau “Respins”. Pentru
ofertele admise, sistemul dă acces comisiei la oferta financiară. În a treia etapă se verifică
oferta financiară, se stabilesc ofertele admisibile și clasamentul. Ofertantului situat pe
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•

•
•

primul loc i se solicită documentele suport/justificative care trebuie sa susțină declarațiile
din cadrul DUAE .
Se întocmește Raportul procedurii și se înaintează directorului general în vederea
aprobării. Rezultatul procedurii de atribuire este comunicat către toți ofertanții
participanți. Ofertanții au dreptul să conteste în termen de 10 sau 6 zile, după caz de la
primirea comunicării. Legea aplicabilă în materia contestațiilor este Legea nr. 101/2016.
Contractul se poate încheia numai după 7/11 zile de la data transmiterii comunicărilor
către ofertanți și numai în cazul în care nu au fost depuse contestații.
Pentru procedurile de achiziție care au ca obiect furnizarea de produse, servicii și lucrări
care intră sub incidența Legii 111 /1996 și Normelor CNCAN contractul nu se poate încheia
decât după obținerea de către ofertantul câstigător a statutului de „furnizor calificat”
(detalii se regăsesc în cele ce urmează).

Evaluarea prestării furnizorilor se face printr-un document constatator care se emite după finalizarea
contractului, cf. art. 161 din HG 394/2016. Acest document conține informații despre modul în care
furnizorul și-a îndeplinit obligațiile contractuale, și se publică în SEAP.

Evaluarea și calificarea furnizorilor
(calificarea AQ)
Furnizorii Nuclearelectrica care realizează produse, servicii sau lucrări clasificate ca importante pentru
securitatea nucleară, destinate CNE Cernavodă și FCN Pitești, trebuie sa obțină statutul de “furnizor
calificat”, anterior încheierii contractului.
“Evaluarea și calificarea furnizorilor” (calificarea AQ) este o cerință legală impusă de legislația aplicabilă
domeniului nuclear (Legea 111/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare și Normele
CNCAN pentru Sistemele de management al calității aplicabile în domeniul nuclear – Seria NMC) și se
efectuează în scopul de a se obține încredere că furnizorul are capabilitatea tehnică și de asigurare a
calității de a realiza un produs / serviciu / lucrare conform cerințelor specificate de SNN. Activitațile de
evaluare și calificare sunt efectuate de către Compartimentele cu atribuții specifice din cadrul CNE
Cernavodă / FCN Pitești și sunt explicit cerute în documentația de achiziție.
Conform legii, organizațiile care dețin autorizație CNCAN “se asigură că furnizorii săi de produse, servicii,
sau lucrări precum și subfurnizorii acestora, în lanț, instituie și mențin propriul lor sistem controlat de
management al calității”.
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PARTICULĂRITĂȚI PRIVIND CALIFICAREA
FURNIZORILOR CNE

1.Când trebuie sa obțineți calificarea de furnizor al CNE Cernavodă?
1.1 De ce este necesară calificarea furnizorilor? Ce reprezintă „calificarea” unui furnizor?
1. Obținerea calificării de furnizor al CNE este o condiție în procesul de selecție a furnizorilor, desfășurat
în cadrul procedurilor de achiziție pentru structuri, sisteme, echipamente, componente, activități de
construcții montaj, produse şi servicii clasificate ca importante pentru securitatea nucleară, destinate CNE
Cernavodă.
2. Cerința de calificare și selecție a furnizorilor este o cerință legală care se regăsește atât în Legislația
specifică achizițiilor sectoriale (Legea 99 din 2016), cât și în Legislația aplicabilă domeniului nuclear (Norma
CNCAN NMC-06, aprobată prin Ordinul CNCAN nr. 70/2003).
-Cele doua concepte sunt însă diferite și nu trebuie confundate. Pentru domeniul nuclear, calificarea
furnizorului din punct de vedere al legislației CNCAN este obligatorie și trebuie finalizată înainte de
semnarea contractului.
- Criteriile de calificare și selecție din punct de vedere al legislatiei de achiziții sunt reglementate la art.
176 – 195 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, și
se împart în 2 mari categorii: (1) Motive de excludere; (2) Criterii privind capacitatea ofertanților. Potrivit
art. 185 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, Entitatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii
de atribuire numai criterii privind capacitatea referitoare la: a) capacitatea de exercitare a activităţii
profesionale (art. 186); b) situaţia economică şi financiară (art. 188-190); c) capacitatea tehnică şi
profesională (art. 191-192).
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3. Calificarea unui furnizor este rezultatul ACCEPTAT, obținut în urma unui proces de evaluare a
capabilității tehnice şi a sistemului de management a calităţii pentru a îndeplinii cerinţele CNE Cernavodă.
1.2 Dacă sunt distribuitor de produse sau furnizor al unui prestator de servicii sau executant de lucrări,
trebuie sa fiu calificat drept furnizor al CNE?
NU trebuie să fiți calificat, dar trebuie sa fiți distribuitor autorizat al unui fabricant cu calificare CNE.
Trebuie prezentată dovada emisă de fabricant pe numele furnizorului - în cazul în care furnizorul nu este
și fabricantul produselor- prin care acesta este recunoscut ca agent economic pentru punerea pe piață a
produselor sale sau, să existe un acord de subcontractare cu un prestator de servicii calificat sau executant
de lucrări calificat.
1.3 Când trebuie sa obțină calificarea de furnizor CNE fabricantul, prestatorul de servicii sau executantul
de lucrări ?
- Dacă participă la o procedură de achiziție în vederea prestării pentru CNE Cernavodă direct (în calitate
de furnizor) sau indirect (în calitate de subfurnizor) a unora din următoarele activități, care se încadrează
într-una din Normele CNCAN care impun autorizarea sistemelor de management:
-Proiectare, Construcții-montaj - destinate realizării, funcționării sau dezafectării CNE (cu cerințe din
NMC).
-Aprovizionare, Cercetare-dezvoltare, Fabricare a structurilor, sistemelor, echipamentelor,
componentelor clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a CNE, precum și serviciile
referitoare la acestea (cu cerințe din NMC).
IMPORTANT! Este necesar un proces de calificare din punct de vedere al Managementului Calității/
Asigurarea Calității, efectuat de CNE Cernavodă, prin evaluarea conform prevederilor Normei CNCAN NMC
06.
1.4 Când fabricantul, prestatorul de servicii sau executantul de lucrări pentru CNE NU TREBUIE sa obțină
calificarea AQ?
- În toate cazurile clasificate BEST COMERCIAL (Cu cerințe ISO 9001, fără cerințe din Normele de
Management al Calității / NMC) pentru desfășurarea următoarelor activități:
-Proiectare, Construcții-montaj - care nu presupun cerințe din NMC .
-Aprovizionare, Cercetare-dezvoltare, Fabricare a structurilor, sistemelor, echipamentelor,
componentelor care nu sunt clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a CNE, precum și
serviciile referitoare la acestea (fără cerințe din NMC).
-Dacă participați la o procedură de achiziție și desfășurati activități care NU se încadrează într-una din
Normele CNCAN și NU se impune autorizarea sistemelor de management atunci nu este necesar un proces
de calificare AQ efectuat de CNE Cernavodă, prin evaluarea conform prevederilor NMC06.
Prin documentația de atribuire se pot solicita, prezentarea unor certificări specifice, acordate de
organisme independente care atestă respectarea anumitor standarde de asigurare a calității cum ar fi cele
bazate pe seriile de standarde europene certificate de organisme acreditate (de exemplu, ISO 9001:2015
sau echivalent)
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2. Care sunt cerințele și etapele pe care trebuie sa le parcurgă furnizorii pentru a obține calificarea ?
Cât durează acest proces ?
-Cerințele de calificare sunt prevăzute în documentația de achiziție (caiet sarcini/documentație
descriptivă), vezi Anexa 2- Etapa 1.
-Dacă sunteți deja furnizor calificat pentru domeniul achiziției, sunteți acceptat din punct de vedere al
calificării AQ, și trebuie doar sa mențineți calificarea.
-Dacă sunteți furnizor calificat, dar calificarea acoperă parțial domeniul achiziției sau nu acoperă de loc,
trebuie sa faceți o extindere a domeniului de calificare pentru a fi acceptat din punct de vedere al calificării
AQ.
-Dacă nu sunteți furnizor calificat, trebuie sa obțineti calificarea AQ.
IMPORTANT ! Obținerea sau extinderea calificării pentru domeniul specific achiziției este obligatorie,
trebuie finalizată înainte de încheierea contractului și condiționează încheierea contractului, vezi Anexa 2
- Etapa 3.

2.1. Care sunt pașii de urmat pentru menținerea/ obținerea/ extinderea calificării?
Dacă sunteți deja calificat sau furnizorii societății sunt calificați, atunci pentru menținerea calificării:
-În faza de ofertare: depuneți formularul „CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE”, cod FPC 1182, completat de
fabricantul, prestatorul declarat sau executantul de lucrări declarat, la care atasați certificate, autorizații
valabile ale acestuia (conf.formular), inclusiv Raportul de calificare dat de CNE.
-În faza de derulare contract: Mențineți valabile certificatele, autorizațiile declarate la încheierea
contractului, inclusiv Raportul de calificare dat de CNE - pe toată perioada de valabilitate a contractului.
Fabricantul, prestatorul sau executantul de lucrări declarat și calificat – acceptă evaluarea periodică
efectuată de CNE, conform Normelor CNCAN și procedurilor proprii CNE aprobate de CNCAN.
Dacă NU sunteți calificat, sau furnizorii societății nu sunt calificați, atunci pentru obținerea calificării:
-Fabricantul prestatorul sau executantul de lucrări declarat trebuie să fie evaluat de CNE Cernavodă,
conform prevederilor normei NMC-06, norme aprobate prin Ordin al președintelui CNCAN nr.70/2003 cu
modificările și completările ulterioare.
-Fabricantul, prestatorul sau executantul de lucrări declarat trebuie să iși ia angajamentul că accepta
evaluarea / calificarea prin audit, dacă e cazul.
-În faza de ofertare: depuneți formularul „CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE”, cod FPC 1182, completat
de fabricantul/ prestatorul declarat, la care atașati, după caz, și copii după documentele care atestă
existența unui Sistem de Management al Calității, indicate în FPC-1182 (ex.: Certificate de autorizare ISCIR
/ ASME, Manual de Management al Calității, Certificări / Autorizări Sistem de Management al Calității),
împreună cu o Declarație prin care vă exprimați acordul de a fi evaluat de către CNE în cazul în care veți fi
declarat câștigator.
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Dacă sunteți calificat dar în alt domeniu, sau subfurnizorii sunt calificați în alt domeniu, atunci pentru
extinderea calificării:
-Urmăriți aceiași pași ca cei pentru obținerea calificării.

2.2. Care este procedura pentru obținerea calificării?
O schema simplificată cu etape și termene estimate pentru obținerea sau extinderea calificării în faza de
ofertare este prezentată în ANEXA 1. Termenele pot fi reduse în funcție de răspunsul furnizorului.
Evaluarea prin audit (vezi ANEXA 1-Etapa 3) se efectuează numai după evaluarea preliminară a achiziției
(vezi ANEXA 1-Etapa 1).
-Este obligatorie, pentru produse, servicii, lucrări cu cerințe NMC7-clasa 1-3, NMC4, NMC5, NMC6, NMC8,
NMC12.
-Sunt excepții în cazul furnizorilor auditați de CANPAC și NUPIC , unde evaluarea acestora se poate realiza
și prin analiza rapoartelor de audit emise de CANPAC sau NUPIC, vezi Anexa 2 Etapa 3. De asemenea, în
cazul produselor/serviciilor cu cerințe NMC7-clasa 4, deși nu este considerată obligatorie, dacă se
consideră necesar, calificarea poate include și evaluarea prin audit, conform deciziei de la evaluarea
preliminară.
O evaluare prin audit (având în vedere și excepțiile de mai sus) este necesară și în cazul furnizorilor cărora
le expiră calificarea, în vederea reînoirii acesteia.
Cât durează emiterea Raportului de calificare?
-Raportul de calificare se emite în cel mult o luna de la data primirii programului de măsuri de la furnizor
/ analizei raportului de audit CANPAC/NUPIC
Termenele sunt condiționate de răspunsul furnizorului și pot fi restrânse în funcție de urgența achiziției.
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PARTICULARIȚĂTI PRIVIND CALIFICAREA
AQ A FURNIZORILOR FCN

1. În ce situații trebuie sa obțină furnizorii calificarea în calitate de fabricant sau prestator pentru
produse sau servicii FCN ?
Următorii furnizori de produse și prestatori de servicii pentru FCN trebuie sa fie calificați:
1.1. Furnizorii de produse care intră în componența fasciculului combustibil:
a) cu clasă de calitate (pulbere de uraniu, bară, tuburi, tablă, sârmă de Zircaloy-4, grafit coloidal);
b) fără clasă de calitate (beriliu metalic, stearat de zinc, heliu, alcool izopropilic) ;
1.2. Furnizorii de piese de schimb, SDV-uri, echipamente cu clasă de calitate, produse care sunt destinate
Sistemelor, Structurilor, Componentelor, Echipamentelor cu funcție de securitate nucleară și
sistemului de protecție fizică.
1.3. Prestatorii de servicii (mentenanță, verificări metrologice, etalonări) pentru Sistemele, Structurile,
Componentele, Echipamentele cu funcție de securitate nucleară, pentru sistemul de protecție fizică,
cu clasă de calitate
Clasa de calitate se stabilește de către FCN pe baza clasei de securitate, determinată de proiectantul
instalației nucleare în funcție de importanța pentru securitatea nucleară (Norma CNCAN NMC-13).
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Cerința de calificare AQ se înscrie în Caietul de Sarcini/ Documentația Descriptivă la secțiunea Cerințe de
Asigurare a Calității. Tot aici i se cere ofertantului să-și exprime acordul în scris pentru derularea calificării
și sunt detaliate și etapele care urmează a fi parcurse pentru calificare.
2. În ce situații furnizorii nu trebuie sa obțină calificarea în calitate de fabricant sau prestator pentru
produse sau servicii FCN ?
2.1. În alte situații decât cele prezentate mai sus.
3. De ce este necesară calificarea furnizorilor?
3.1. Calificarea este necesară pentru furnizorii de produse importante pentru securitatea nucleară a
centralei CNE (produse care intră în componența fasciculului combustibil) și pentru furnizorii de produse/
prestatorii de servicii importante pentru securitatea nucleară a FCN.
Prin calificare furnizorii/ prestatorii fac dovada ca au capabilitatea tehnică de a livra produse/ presta
servicii conform cerințelor FCN și că au dezvoltat și implementat un sistem de asigurare/ management al
calității care satisface cerințele de reglementare (Norma CNCAN NMC07 – Norme privind cerințele
specifice pentru Sistemele de Management al Calității aplicate activităților de fabricare a produselor și de
furnizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare)
Aceasta este o cerință obligatorie pentru FCN privind menținerea autorizației CNCAN care decurge din
Legea 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 24, (3), d) - ” organizațiile
care dețin autorizație CNCAN se asigură că furnizorii săi de produse și de servicii, precum și subfurnizorii
acestora, în lanț, instituie și mențin propriul lor sistem controlat de management al calității”.
4. Care sunt cerințele și etapele pe care trebuie să le parcurgă furnizorii pentru a obține calificarea?
Cât durează acest proces ?
Cerințele și etapele de calificare sunt prevăzute în documentația de achiziție (caiet sarcini/documentatie
descriptivă).
Dacă sunteți deja furnizor/ prestator calificat pentru domeniul achiziției, sunteți acceptat din punct de
vedere al calificării AQ, și trebuie doar sa mențineți calificarea.
Dacă sunteți furnizor/ prestator calificat, dar calificarea acoperă parțial domeniul achiziției sau nu acoperă
de loc, trebuie sa faceți o extindere a domeniului de calificare pentru a fi acceptat din punct de vedere al
calificării AQ.
Dacă nu sunteți furnizor calificat, trebuie să obțineti calificarea de furnizor/ prestator al FCN, din punct de
vedere AQ. Etapele se stabilesc în funcție de importanța produsului/ serviciului pentru securitate
nucleară, astfel:
4.1.

Etape de calificare pentru produse cu clasă de calitate:

a) analiza și evaluarea informațiilor furnizate prin Raportul de prezentare furnizor (care trebuie inclus în
oferta tehnică) referitoare la standardul de management al calității aplicat și istoria de fabricație și
furnizare a produsului către alți clienti;
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b) evaluarea rezultatelor obținute la efectuarea controlului de recepție față de documentele FCN
aplicabile pentru o mostră de produs transmisă de furnizor în vederea calificării;
c) testarea în fabricație a mostrei de produs pentru a demonstra că produsul satisface cerințele tehnice
ale FCN;
d) analizarea documentelor Sistemului de Management al Calității al furnizorului cuprinzând, de regulă,
Manualul Calității și Planul Calității;
e) evaluarea detaliată a Sistemului de Management al Calității al furnizorului și a dotărilor de care dispune,
prin auditarea directă a furnizorului de către FCN sau prin acceptarea Rapoartelor de tertă parte cu care
SNN/ CNE au stabilit întelegeri în acest sens (CANPAC, NUPIC, etc.).
4.2. Etape de calificare pentru produse fără clasă de calitate, dar cu cerință în CS/DD de management al
calității conform ISO 9001/ 19443/ 17025 în care se întreprind minim acțiunile a), b), c) de mai sus și se
evaluează dovezile de certificare a Sistemului de Management al Calității al furnizorului de către un
organism de certificare.
Pentru produsele cu clasă de calitate 1, 2 sau 3 procesul de calificare a furnizorilor acestora poate dura
până la 6 luni. Duratei efective de desfășurare a acțiunilor specificate la sectiunea 4.1. de mai sus li se
adaugă timpul necesar pentru obținerea autorizațiilor CNCAN pentru importul/ transferul mostrelor de
produs, care intră în categoria materialelor de interes nuclear.
5. Când și cum se desfășoară auditul de calitate la furnizori, plan de acțiuni corective?
5.1. Auditul la furnizori este obligatoriu pentru produse cu cerințe NMC 07-clasa 1-3 și se desfășoară
înainte de încheierea contractului, după ce Comisia de calificare a FCN apreciază că toate acțiunile de
la 4.1., a-d s-au finalizat și rezultatele obținute îndeplinesc cerințele specificate.
Sunt excepții în cazul furnizorilor auditați de CANPAC și NUPIC, evaluarea prin audit a acestora
putându-se realiza și prin analiza rapoartelor de audit emise de CANPAC sau NUPIC.
O evaluare prin audit este necesară și în cazul furnizorilor cărora le expiră calificarea.
În cazul în care, în urma auditului sunt identificate neconformități majore, nu se acceptă calificarea și
implicit nici contractarea.
Dacă sunt identificate neconformități minore:
a) I se solicită furnizorului un plan de măsuri pentru corectarea deficiențelor, plan care trebuie
acceptat de FCN;
b) se acceptă calificarea furnizorului cu obiecțiuni;
c) se semnează contractul;
d) stadiul acțiunilor corective este raportat de furnizor la FCN, care poate audita furnizorul pentru
confirmarea implementării.
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AUTORIZARE CNCAN

1. De ce sunt necesare autorizațiile CNCAN?
-CNCAN înseamnă Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare și este Autoritatea
Naţională din Romania pentru autorizarea, reglementarea și controlul activităţilor din domeniul
nuclear
-Autorizarea CNCAN este obligatorie pentru sistemele de management al calității ale organizațiilor
care desfașoară oricare din următoarele activități:
-Proiectare, Construcții-montaj pentru realizarea, functionarea (sau dezafectarea) CNE Cernavodă.
-Aprovizionare, Cercetare-dezvoltare, Fabricare a structurilor, sistemelor, echipamentelor,
componentelor clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a CNE Cernavodă și FCN Pitești,
precum și serviciile referitoare la acestea.
-Autorizarea CNCAN este o cerința legală care se regăsește în Norma CNCAN NMC-01 aprobată prin
Ord.CNCAN 65/2003
2. Când trebuie obținută autorizarea CNCAN pentru Sistemul de Management al Calității ?
2.1. Dacă participați la o procedură de achiziție și desfășurati activități de fabricaţie produse sau de
prestare servicii, clasificate ca importante pentru securitatea nucleară (sunt cu clasa de calitate), destinate
CNE Cernavodă și FCN Pitești, în conformitate cu norma CNCAN NMC 07.
-Dacă un produs sau serviciu NU este încadrat într-o clasă de calitate, trebuie obținută autorizație CNCAN?
NU este necesară autorizație CNCAN. Produsele fără clasă de calitate sunt încadrate ca „BEST
COMERCIAL”.
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-De unde stiți că un produs sau serviciu este încadrat într-o clasă de calitate?
Cerințele de clasă de calitate pentru produse și servicii sunt prevăzute explicit în documentația de achiziție
(caiet sarcini/ documentație descriptivă, vezi Anexa 2 -Etapa 1).
-De unde știți când trebuie autorizat CNCAN fabricantul de produse sau furnizorul de servicii?
Cerințele de autorizare pentru fabricantul de produse sau prestatorul de servicii sunt prevăzute explicit în
documentația de achiziție (caiet sarcini/ documentație descriptivă, vezi Anexa 2 -Etapa 1).
-Sunt excepții de la cerința de autorizare pentru fabricație?
-Excepțiile de la autorizare sunt detaliate în Ordinul CNCAN nr. 236/2014 la art.II.
-Exemplu de excepții de la autorizare: situația în care se procură piese de schimb și componente, inclusiv
serviciile aferente acestora, pentru echipamentele deja instalate în instalațiile nucleare aflate în faza de
exploatare.
-Când este încadrat un produs sau serviciu într-o clasă de calitate?
-Metodologia de calcul a clasei de aplicare gradată a cerințelor normelor de management al calității este
detaliată în norma CNCAN NMC13 și procedurile specifice ale CNE și FCN.
Sunt 4 clase de calitate, numerotate de la 1 la 4.
Cea mai restrictivă este clasa 1, clasa 4 fiind cea mai puțin restrictivă
-Cum sunt considerate produsele care, în urma calculului, nu se încadrează în niciuna din clasele 1-4 ?
Sunt considerate BEST COMERCIAL sau produse fară cerințe de clasă de calitate
2.2. Dacă participați la o procedură de achiziție și desfășurati oricare din următoarele activități referitoare
la structurile, sistemele, echipamentele, produsele, componentele şi serviciile clasificate ca importante
pentru securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare, destinate CNE Cernavodă, în conformitate cu normele
CNCAN NMC04, NMC05, NMC06, NMC08, NMC12:
- activități de cercetare-dezvoltare – conf. NMC04
- activități de proiectare – conf. NMC05
- activități de aprovizionare – conf. NMC06
- activități de construcții-montaj – conf. NMC08
- activități pentru programele de calculator (proiectare, dezvoltare, întreţinere, modificare şi utilizare a
acestora) utilizate în aplicaţiile destinate instalaţiilor nucleare– conf. NMC12
-De unde aflați cerințele pentru activitatea desfășurată și cerința de autorizare CNCAN?
-Cerințele de autorizare sunt prevăzute explicit în documentația de achiziție (caiet sarcini/documentație
descriptivă, vezi Anexa 2 - Etapa 1).
-Cerința de autorizare se referă la fabricantul/ prestatorul de servicii/executantul de lucrări declarat
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Este obligatorie autorizația CNCAN în faza de ofertare?
Dacă exista cerința de autorizare CNCAN, în faza de ofertare trebuie sa depuneți fie dovada autorizării
CNCAN (copie autorizație în termen de valabilitate), fie un angajament ca veți obține autorizația până la
semnarea contractului, în cazul în care oferta este declarată câstigătoare.
3. Când NU trebuie sa obțineti autorizare CNCAN pentru Sistemul de Management al Calității ?
În toate cazurile clasificate BEST COMERCIAL (Cu cerințe ISO 9001, fară cerințe din Normele de
Management al Calității / NMC).
DACĂ participați la o procedură de achiziție pentru oricare din următoarele activități:
-Proiectare, Construcții-montaj - fară cerințe din NMC .
-Aprovizionare, Cercetare-dezvoltare, Fabricare a structurilor, sistemelor, echipamentelor,
componentelor care nu sunt clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a CNE și FCN, precum
și serviciile referitoare la acestea, fără cerințe din NMC.
DACĂ participați la o procedură de achiziție pentru activități care NU se încadrează într-una din Normele
CNCAN și NU se impune autorizarea sistemelor de management.
IMPORTANT: În documentația pentru achiziție (Caiet sarcini/ documentatie descriptiva, vezi Anexa 2 Etapa 1) se mentionează explicit dacă se cere autorizație CNCAN și Norma CNCAN de Management al
Calității aferentă (NMC)
4. Cum obții autorizarea CNCAN (pentru Sistemul de Management al Calității)?
- Detalii despre etapele autorizării CNCAN le găsești la adresa http://www.cncan.ro/managementulcalitatii/autorizarea-sistemelor-de-management-al-calitatii/
- Normele de Management al Calității - NMC01÷NMC13 aprobate prin Ordinele Președintelui CNCAN nr.
65÷76/2003 și nr.407/2004 cu modificările și actualizările ulterioare le găsești la adresa
http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniulnuclear/
Autorizarea se realizează printr-o evaluare desfășurată de personal CNCAN, după depunerea
documentației necesare și plata taxelor aferente și se acordă dacă în urma evaluarii se constată că
furnizorul are capabilitatea de a desfășura activitățile respective.
5. Alte tipuri de autorizații/avize/certificate emise de CNCAN care pot fi solicitate în cadrul procedurilor
de achiziție pentru furnizarea de produse, prestarea de servicii, executarea de lucrări:
5.1. Pentru produsele care se încadrează în categoria produselor cu impact asupra securității radiologice
- Autorizație de securitate radiologică sau Autorizație de furnizare produs emisă de CNCAN în
conformitate cu prevederile Legii 111/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale
Normelor privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 155/2018, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 bis din 9 iulie 2018. În cazul în care ofertantul nu deține o
astfel de autorizație, acesta poate depune odată cu depunerea ofertei un Angajament pe propria
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răspundere că va obține Autorizația de securitate radiologică sau Autorizația de furnizare produs până la
data livrării produselor.
5.2. Pentru serviciile/lucrările ce presupun activități în zone controlate - Certificat de acceptare pentru
lucrul în zone controlate eliberat de CNCAN, în conformitate cu Normele de securitate radiologică NSR09. În cazul în care ofertantul nu deține un astfel de certificat, acesta poate depune odată cu depunerea
ofertei un Angajament pe propria răspundere că va obține Certificatul de acceptare până la data prestării
serviciilor/lucrărilor în zone controlate.
5.3. Pentru servicii de încercări și etalonări pentru domeniul nuclear precum și pentru masurători
dozimetrice – Certificat de desemnare eliberat de CNCAN, în conformitate cu Normele privind procedura
de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN 237
din 2019, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei nr.798 din data de 2 oct. 2019. În cazul în care
ofertantul nu deține un astfel de certificat, acesta poate depune odată cu depunerea ofertei un
Angajament pe propria răspundere că va obține Certificatul de desemnare până la data prestării
serviciilor aferente.
6. De la cine pot obține furnizorii răspunsuri în legătură cu aceste autorizări
Sediul CNCAN - Str. Lt. Zalic, Nr. 4, Sector 6, Bucuresti
Directia Ciclul Combustibilului Nuclear: telefon/fax: 021 316 24 41

Garantiile de buna execuție
În conformitate cu prevederile cadrului de reglementare național, SNN solicită partenerilor de afaceri să
garanteze îndeplinirea obligațiilor contractuale. Cadrul de reglementare național în materie de achiziții
sectoriale stabilește că, garanțiile de bună execuție trebuie să se constituie în termen de 5 zile lucrătoare
de la semnarea contractului, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile
legii de o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, sau prin
depunerea la casierie a unor sume în numerar (doar în cazul garanțiilor mai mici de 5.000 lei). Dacă părțile
convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin reţineri succesive din sumele datorate pentru
facturi parţiale, cu condiţia ca entitatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentația
de atribuire.
SNN a stabilit o serie de criterii și reguli prudențiale de acceptare a emitenților de instrumente de
garantare, menționate în documentația de atribuire. Dacă emitentul instrumentului de garantare este
una dintre băncile aflate în proprietatea Statului Roman, cerințele de mai sus nu li se aplică, instrumentele
de garantare fiind acceptate fără îndeplinirea condițiilor anterioare.
Totodată, garantia de bună execuție trebuie sa fie irevocabilă și necondiționată, și sa aibă o valabilitate
egală cu durata contractului, plus 30 de zile.
Cerințele de formă și fond pentru instrumentele de garantare a bunei execuții se regăsesc în documentația
de atribuire.
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Notă: În cazul în care ofertantul declarat câștigător nu respectă termenul de 5 zile lucrătoare menționat
mai sus, entitatea contractantă are obligația legală de a reține ofertantului garanția de participare la
procedura de atribuire.
Pe parcursul derulării contractului, contractantul are obligația de a înlocui instrumentul de garantare a
bunei execuții în următoarele situații:
(i) atunci când instituţia de credit depozitară a garanției de bună execuție inițiale se află în una din
următoarele situații:
a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti;
b) scăderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a instituţiei de credit;
c) retragerea autorizaţiei de funcţionare a instituţiei de credit, potrivit prevederilor legale, ca urmare a
imposibilităţii de redresare financiară a unei instituţii de credit;
(ii) atunci când societatea de asigurare depozitară a garanției de bună execuție inițiale se află în una din
următoarele situații:
a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti;
b) retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurare, ca urmare a imposibilităţii restabilirii, în
cadrul procedurii de redresare financiară, a respectării cerinţei de capital de solvabilitate - în cazul
societăţilor supravegheate conform părţii I "Regimul de supraveghere Solvabilitate II" din Legea nr.
237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările
ulterioare, sau ca urmare a imposibilităţii restabilirii marjei de solvabilitate disponibile cel puţin la limita
minimă a marjei de solvabilitate - în cazul societăţilor supravegheate conform părţii a II-a "Regimul
naţional de supraveghere" din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare;
c) retragerea autorizaţiei în cazul asigurătorului rezidual rezultat din procesul de rezoluţie conform
prevederilor art. 71 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;
(iii) precum și în orice alte situații în care entitatea depozitară a garanției de buna execuție inițiale se află
în incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţile băneşti.

Page 16 of 22

Politica Anticorupție

Pentru a promova și consolida integritatea în desfășurarea activităților sale, Nuclearelectrica a dezvoltat
un program de conformitate cuprinzând politici și principii menite să încurajeze și faciliteze activitatea de
prevenire, detectare și combatere a faptelor de corupție, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin
aderarea la Strategia Națională Anticorupție.
Politica Anticorupție include conceptele legislației naționale în materie, codurile de conduită interne și
bunele practici generate de standardele internaționale anticorupție și anti-mită, ISO 37001.
Conducerea Nuclearelectrica și personalul acesteia respectă și mențin conceptul de toleranță zero în ceea
ce priveste corupția, luarea și darea de mită, fiind ferm angajați în respectarea legislației naționale și
cadrului normativ aplicabil.
Deschiderea și transparența crează credibilitate și încrederea între parteneri în cadrul tratativelor
comerciale. Ne așteptăm ca partenerii de afaceri să-și administreze procesele într-o maniera etică și
responsabilă acționând cu integritate. Considerăm că respectarea standardelor de conformitate este un
factor deosebit în promovarea relațiilor noastre de afaceri și insistăm, inclusiv prin clauzele contractuale,
ca partenerii să respecte normele și regulamentele în vigoare
Furnizorii vor implementa un sistem de management și o structura de guvernanță care să faciliteze
conformitatea cu legile și regulamentele, să promoveze imbunatățirea continuă a produselor, serviciilor
și proceselor sale.
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Solicităm partenerilor noștri să ne facă cunoscută orice situație care poate constitui un conflict de
interese, cum ar fi situația în care angajații Nuclearelectrica ar avea avantaje personale ca urmare a
colaborării sau deținerii de interese în afacerea acestora. Partenerii de afaceri nu vor oferi angajaților
noștri cadouri sau avantaje personale care pot fi privite drept mită.
Pentru evidențierea eforturilor comune de a crea un climat de încredere si transparență in afaceri
solicităm partenerilor completarea unui formular de autoevaluare a sistemului de management
anticorupție.
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ANEXA 1

SCHEMA SIMPLIFICATĂ A PROCESULUI DE CALIFICARE FURNIZORI
ETAPE PRINCIPALE
Calificare furnizori pentru Produse , Servicii , Lucrări cu cerințe AQ
Etape

Proces

Ieșiri Proces, Concluzii
(ofertare/ contractare)
a)Furnizorul este calificat, domeniul calificării corespunde cu
domeniul achiziției, Raportul de Calificare este valid
b) Furnizorul este calificat, domeniul calificării nu corespunde
cu domeniul achiziției
-Existent, cu potențial pentru acceptare domeniu extins dpdv
AQ

Analiza Oferta
Etapa 1
ANX.2, ETAPA 1

c) Furnizorul nu este calificat
-New Entry, cu potențial pentru acceptare domeniu dpdv AQ
-Old, calificare expirată, cu potențial pentru acceptare
domeniu dpdv AQ

Acțiuni, Pasi, Termene in urma Concluziilor
(calificare furnizor)

Inregistrari rezultate, Termene
(calificare furnizor)

Nu sunt acțiuni
Raport calificare valid
Pas1: Inițiere Calificare /Extindere domeniu / (Evaluare preliminara)
-Evaluare documente si Decizie (D)
Raport evaluare preliminară emis de CNE-DDMSM
-pentru NMC7-clasa 4
- D Acceptare preliminară furnizor pt. includere in LFC
- D Efectuare audit evaluare (decizia Sef DDMSM)
-pentru NMC7-clasa 1-3, NMC4, NMC5, NMC6, NMC8, NMC12
- D Acceptare preliminară furnizor pt. includere in LFC
- + Efectuare audit evaluare (obligatoriu)
Durata estimată =1,5 luni

Raport calificare valid existent
Raport Evaluare preliminară domeniu nou
Raport Evaluare preliminară domeniu extins
Termen estimat de la primire oferta până la
emitere rapoarte =1,5 luni
urmează
Atribuire Ofertă si finalizare calificare furnizor

NOTA: -Termenul de mai sus este condiționat de răspunsul organizației externe la clarificări
și poate fi restrâns funcție de urgența achiziției.
Ofertantul declarat castigator este Furnizor calificat, Raportul
de Calificare este valid

Nu sunt acțiuni
Raport calificare valid
Conform deciziei (D)de la Pas1, urmează:
Pas2:

Atribuire Oferta
Etapa 2

ANX.2, Oferta
Castigatoare &
ETAPA 3

Ofertantul declarat câstigator este Furnizor acceptat de CNEDDMSM prin Raport evaluare preliminară pentru domeniu
nou / domeniu extins

Calificare furnizor / Extindere domeniu
=>Raport Calificare Valid=>includere in LFC

sau
Pas3: Efectuare Audit evaluare și Calificare furnizor / Extindere domeniu
=>Raport Audit=>Program măsuri
=>Raport Calificare Valid=>includere in LFC
Durata estimată =70 zile/2,3 luni, din care : 5z pregătire audit + 5z efectuare audit + 30z de
la ședință închidere pentru emitere raport audit și transmitere la furnizor + 30z pentru
întocmire program măsuri furnizor
NOTA: Termenele de mai sus sunt conditionate de răspunsul organizatiei externe si pot fi
restrânse funcție de urgența achiziției.

Etapa 3

Semnare contract
ANX.2, ETAPA 4

IMPORTANT! Finalizarea Procesului de calificare condiționează semnarea contractului cu cerințe AQ!
IMPORTANT!!! Etapele nu pot fi reduse/eliminate, dar termenele pot fi reduse, funcție de răspunsul furnizorului.sus
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Raport calificare valid domeniu existent
Raport calificare valid domeniu nou
Raport calificare valid domeniu extins
Termen estimat de la atribuire ofertă până la
finalizare calificare / Raport calificare valid =70
zile=2,3 luni
urmează
Semnare contract

Anexa 2
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BIBLIOGRAFIE:
1.Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, cu modificările şi
completările ulterioare
2.Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
3.NMC 01 = Norme privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea,
funcționarea si dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordin CNCAN nr.65/2003, cu
modificările şi completările ulterioare
4.NMC 02 = Norme privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la
realizarea, funcționarea si dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordin CNCAN nr.66/2003
5.NMC 04 = Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate
activităților de cercetare-dezvoltare in domeniul nuclear, aprobate prin Ordin CNCAN nr.68/2003
6.NMC 05 = Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate
activităților de proiectare in domeniul nuclear, aprobate prin Ordin CNCAN nr.69/2003
7.NMC 06 = Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate
activităților de aprovizionare destinate instalatiilor nucleare, aprobate prin Ordin CNCAN nr.70/2003, cu
modificările şi completările ulterioare
8.NMC 07 = Norme privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate
activităţilor de fabricare a produselor şi de furnizare a serviciilor destinate instalaţiilor nucleare,
aprobate prin Ordin CNCAN nr.71/2003
9.NMC 08 = Norme privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate
activităţilor de construcții-montaj destinate instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordin CNCAN
nr.72/2003
10.NMC 12 = Norme privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la
producerea si utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize si calcule destinate instalaţiilor
nucleare, aprobate prin Ordin CNCAN nr.76/2003
11.NMC 13 = Norme pentru stabilirea claselor de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de
management al calității de fabricare a produselor si realizare a serviciilor destinate instalaţiilor nucleare,
aprobate prin Ordin CNCAN nr.407/2004
PRESCURTARI:
1.CNCAN = Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare
2.CNE = Centrala Nuclearo Electrica . In cuprinsul ghidului se referă la CNE Cernavodă
4.NMC = Norma de Management al Calității
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