
DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE 

MANIPULARE INSTALAȚII RADIOLOGICE 

 

1. Cerere de eliberare a autorizației întocmită conform modelului din NSR-03, Anexa nr. 1, 

Formularul nr. 4. 

2. Copia actului de constituire al societății (în cazul societăților comerciale). 

3. Copia  

a) certificatului de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului (în cazul societăților 

comerciale); 

b) documentelor ce atestă personalitatea juridică / persoană legal constituită. 

4. Declaraţia de expertizare şi acceptare a documentaţiei de autorizare emisă de un expert în 

Protecţie radiologică desemnat de CNCAN, conform art. 47, 62, 105 din Normele 

Fundamentale de Securitate Radiologică, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 404 

bis din 29 august 2000. 

5. Autorizația sanitară de manipulare emisă de către DSP – Laboratorul de Igiena Radiațiilor 

Ionizante. 

6. Copia certificatelor de instruire la producător prin divizia de instruire sau divizia de 

producție/ proiectare (managerul pentru dezvoltarea produsului sau de managerul pentru 

producție) a acestuia, care să ateste școlarizarea personalului de întreținere, pentru tipul și 

modelul instalațiilor radiologice pentru care se solicită autorizația de manipulare. 

7. Precizarea perioadei de valabilitate a certificatelor de școlarizare (instruire) la producător 

transmise şi menționarea pe acestea "conform cu originalul". 

8. Copiile documentelor care fac dovada relaţiilor contractuale de muncă prevăzute de lege cu 

specialiștii titulari ale certificatelor de atestare pentru instalațiile radiologice, prevăzute mai 

sus, la punctul nr. 6 și 7. 

9. Declaraţia dvs. referitoare la existenţa la sediul societății a manualelor de montare-instalare, 

întreţinere, verificare şi service pentru instalaţiile radiologice care fac obiectul autorizaţiei de 

manipulare. 

10. Procedurile de întreținere și verificare revizuite în care se vor include și lista manualelor de 

service pentru fiecare tip de echipament pentru instalațiile radiologice. 

11. Buletinele de verificare metrologică pentru aparatura dozimetrică și inclusiv a dozimetrelor 

digitale cu prag de alarmare conform reglementărilor în vigoare. 

12. Documentația tehnica de autorizare întocmită conform Normelor de securitate radiologică - 

Proceduri de autorizare, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 764 bis/30.11.2001. 

13. Manualul Sistemului de management al calităţii (SMC), întocmit în conformitate cu un 

standard de cerinţe (de exemplu ISO 9001:2008), ediţia în vigoare, în format digital, semnat 

de către întocmitor și aprobat de reprezentantul legal al titularului de autorizație. 

14. Procedurile generale de sistem și procedurile specifice de lucru pentru activitatea de 

manipulare a instalațiilor radiologice. 

15. Lista denumirilor comerciale (tipurilor) de instalații radiologice pentru care se solicită 

autorizarea manipulării. 



16. Modele ale buletinelor de verificare tehnică ce urmează a fi emise care să conțină anexa în 

care se consemnează componența instalațiilor radiologice. 

17. Copii ale documentelor ce atestă faptul că firma dispune de cel puțin un radiodebitmetru, 

(adecvat domeniului energetic al instalațiilor pentru care se solicită autorizarea manipulării) 

ce posedă autorizație de securitate radiologică; 

 

 în cazul instalațiilor de terapie cu surse închise, acceleratoarelor și 

detectoarelor de incendiu cu cameră de ionizare este necasar cel puțin un 

contaminometru cu ASR. 

a) copii ale buletinelor de verificare metrologică a dozimetrelor/ contaminometrelor din 

dotare, emise cu cel mult un an în urmă; 

b) copii ale documentelor ce atestă dotarea personalului de service cu dozimetre digitale 

cu citire directă și prag de alarmare, adecvate domeniului energetic al instalațiilor 

pentru care se solicită autorizația de manipulare, ce posedă autorizație de securitate 

radiologică. 

 nu sunt necesare astfel de dozimetre la manipularea detectoarelor de 

incendiu cu cameră de ionizare. 

 

18. Lista sculelor și dispozitivelor necesare asigurării activității de manipulare existente la sediul 

formației de service (ex: pentru instalațiile medicale- lista fantomelor). 

19. Lista personalului încadrat cu contract de muncă care urmează a efectua service-ul 

instalațiilor. 

20. Datele contractului de monitorizare dozimetrică individuală a personalului expus profesional 

încheiat cu un organism de dozimetrie individuală desemnat de CNCAN. 

21. Tabel cu personalul expus profesional care să cuprindă: 

a) nume și prenume, data și locul nașterii, codul numeric personal; 

b) studii generale și de specialitate; 

c) calificare/ funcție; 

d) specializări, reciclări ulterioare: denumire curs, data absolvirii, organizator, nr. 

aprobare CNCAN; 

e) permis de exercitare nivel 2 valabil emis de CNCAN, domeniile GR (specialitate 

MRIVX), SI (specialitatea MRIVSI) și SD (specialitatea MRIVSD).  

f) data de început a activității în domeniul nuclear și tipul câmpului de radiații, permisul 

de exercitare: domeniu, specialitate, număr, nivel; 

g) doza înregistrată în ultimul an de supraveghere dozimetrică. 

22. Copiile după documentele de plată a taxei și tarifului de autorizare (ordine de plată, extras de 

cont), conform “Regulamentului de taxe și tarife pentru autorizarea și controlul activităților 

nucleare”, secțiunea nr. 7, poziția nr. 1.3 (pentru cei care desfășoarea activitatea de 

manipulare la sediul lor) sau poziția nr. 2 (pentru cei care desfășoară activitatea de manipulare 

la sediul beneficiarului). 


