
  

DOCUMENTAȚIA PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE LUCRU ÎN 

EXTERIORUL INCINTEI SPECIAL AMENAJATE 

 

 

1. Cerere de eliberare a avizului de lucru în exteriorul incintei special amenajate, întocmită 

conform modelului din NSR-10, Anexa nr. 2. 

2. Documentația tehnică pentru eliberarea avizului de lucru în exteriorul incintei special 

amenajate trebuie să includă cel puțin următoarele:  

a) Justificarea și optimizarea activității; 

b) Descrierea procedeelor de lucru folosite; 

c) Descrierea surselor de radiații cu indicarea pentru fiecare sursă a 

radionuclidului și activității maxime în perioada de lucru propusă; 

d) Descrierea instalațiilor utilizate; 

e) Buletinele de verificare tehnică a instalaţiilor, emise (de max. 1 an - pentru 

instalaţiile cu o vechime mai mică de 10 de ani şi respectiv de max. 6 luni - 

pentru instalaţiile cu vechime mai mare de 10 ani) de către o unitate autorizată 

de CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată în 2006, precum şi datele 

de identificare complete ale instalaţiilor pe componente, anul producerii, anul 

intrării în unitate, producătorul, ca anexă la Buletinul de verificare tehnică a 

fiecărei instalaţii; 

f) Geometria de expunere; 

g) Delimitarea exactă a zonelor sau locurilor în care se intenționează desfășurarea 

activității și prezentarea schițelor acestora cu includerea cotelor importante 

pentru evaluarea securității radiologice; 

h) Măsurile care asigură respectarea limitelor de doză prevăzute de normele în 

vigoare; 

i) Măsurile propuse și descrierea modului de aplicare a acestora pentru 

interzicerea accesului persoanelor din populație în zona delimitată pentru 

desfășurarea activității; 

j) Evaluarea tipului de expunere, a dozelor, sistemul de monitorizare a 

personalului și a mediului, indicarea organismului de dozimetrie individuală 

acreditat și copia contractului încheiat cu acesta;                                     

k) Lista cu aparatura dozimetrică utilizată și verificată metrologic; 

l) Mijloacele de radioprotecție individuală și colectivă utilizate; 

m) Măsurile luate pentru evitarea pierderii sau sustragerii surselor; 

n) Aranjamentele de transport autorizat; 

o) Planul de intervenție în caz de urgență radiologică; 

p) Lista cu personalul implicat în desfășurarea activității. 

3. Perioada propusă pentru desfășurarea lucrărilor. 

4. Persoana responsabilă cu securitatea radiologică. 

5. Declarația de expertizare și acceptare a acestei documentații, dată de către un expert în 

protecția radiologică desemnat de CNCAN. 

 

 



  

 Pentru eliberarea avizului de lucru în exteriorul incintei special amenajate  

în regim de urgență este necesară completarea documentației cu:  

6. 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. 10. 


