
DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ NECESARĂ ÎN VEDEREA ELIBERĂRII 

AUTORIZAȚIEI DE FURNIZARE FĂRĂ ASR 

 

 

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

Formularul nr. 4. 

2. Copiile actelor care demonstrează că solicitantul este persoană legal constituită (copii 

după Certificatul de Inregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Actul 

constitutiv, etc). 

3. Procedura/procedurile după care se desfășoară activitatea de furnizare a  instalațiilor 

radiologice/surselor de radiatii ca parte componentă a sistemului de management al 

calității implementat în cadrul agentului economic – care solicită autorizația. 

Compartimentul administrativ responsabil cu operațiunile de furnizare. Menținerea unor 

evidențe stricte ale livrărilor. 

4. Nominalizarea persoanei responsabile cu activitatea de furnizare; pregătirea generală și de 

specialitate a acestei persoane. 

5. Documentația tehnică privind instalațiile radiologice/sursele de radiații furnizate, fără 

ASR:  

a) Documentaţia tehnică a produsului, remisă de producător, care trebuie să cuprindă 

precizarea configurației instalației radiologice, având în vedere să fie date 

informații despre: tipul/modelul fiecărei componente în parte a instalaţiei 

radiologice și parametrii tehnici ai acestora. Perioada de garanție, durata de viață, 

perioada pentru care se asigură piese de schimb de către producător. Condiții de 

instalare-montare/ operare/ utilizare a instalației radiologice; măsuri privind 

asigurarea protecției radiologice; modalitatea de dezafectare și de eliminare ca 

deșeu radioactiv, după caz. 

b) Rezultatele testelor finale de acceptanță ale instalației radiologice, efectuate de 

producător; teste realizate conform cerințelor standardelor internaţionale, CEI. 

c) Copia Certificatului de atestare a conformității instalației radiologice cu 

prevederile Directivelor UE (ex. Directivei 93/42/EEC, …), emis de un organism 

notificat în Uniunea Europeană. 

d) Declarația producătorului privind conformitatea produsului. 

e) Manualul de utilizare, tradus integral în limba română - pe suport CD. 

f) Fotografiile color ale componentelor  instalației radiologice, în format digital (A4). 

g) Informații privind firma care va asigura service-ul în România al instalației 

radiologice. Conform prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 552 din 27.06.2006, privind desfășurarea în siguranță, 

reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, activitatea de 

manipulare (instalare-montare, verificare, întreținere, reparare) a instalațiilor 

radiologice trebuie să fie autorizată de către C.N.C.A.N. pentru fiecare tip de 

instalație radiologică. 

h) Modul de marcare-etichetare a instalaţiei radiologice; se va avea în vedere faptul 

ca pe etichetă trebuie să fie inclus numărul Autorizaţiei de Securitate Radiologică, 



emisă de C.N.C.A.N. Se vor prezenta desene lizibile ale etichetei şi se vor preciza 

locul şi modul de fixare al acesteia pe instalaţie. 

i) alte informații relevante privind securitatea radiologică, necesare pentru stabilirea 

regimului de autorizare aplicabil conform prevederilor legale. 

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”. 

 

 În cazul în care solicitantul deține un spațiu/spații de depozitare pentru instalațiile 

radiologice/sursele de radiații care se vor furniza, este necesar să fie trimise 

suplimentar: 

7. Descrierea spațiului/spațiilor de depozitare; copia titlului juridic asupra acestor spații. 

8. Informații privind asigurarea transportului specializat, după caz. 

9. Asigurarea posibilității returnării la producător a surselor radioactive ieșite din uz, după 

caz. 

 


