
 

DOCUMENTAȚIA DE AMPLASARE - CONSTRUCȚIE  

LABORATOR RADIOLOGIE/RADIOLOGIE DENTARĂ/RADIOLOGIE  

INTERVENȚIONALĂ CU INSTALAȚII RADIOLOGICE FIXE  

 

 

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

Formularul nr. 4. 

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

protecţie radiologică desemnat de CNCAN. 

3. Copiile actelor care dovedesc statutul solicitantului de persoană juridică/persoană legal 

constituită. 

4. Copia actului juridic asupra spaţiului în care se amenajează Laboratorul de radiologie. 

5. Avizul sanitar de amplasare-construcție, emis de direcția de sănătate publică teritorială 

conform Normelor sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare. 

6. Documentația tehnică pentru amplasare-construcție, care cuprinde cel puțin următoarele: 

a. Destinația laboratorului de radiologie (precizarea scopului investigațiilor imagistice) 

b. Descrierea instalațiilor radiologice  

c. Descrierea spaţiilor/ camerelor Laboratorului de radiologie, cu precizarea destinaţiei 

acestora; 

d. Descrierea sistemului de ventilație; 

e. Descrierea sistemului de intercondiționare a accesului în camera pentru expuneri RX; 

f. Descrierea mijloacelor de vizualizare a pacientului și de comunicare cu acesta în 

timpul expunerii; 

g. Prezentarea activităţilor care se desfăşoară în spaţiile vecine Laboratorului de 

radiologie, aflate atât pe palierul laboratorului cât şi pe palierul de deasupra şi de 

dedesubt; 

h. Precizarea suprafețelor camerelor din zona controlată (camera de expunere RX, 

camera de comandă); 

i. Breviarul de calcul al ecranelor de radioprotecție, întocmit conform Secțiunii 5.2 din 

Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și 

radiologie intervențională;  

j. Descrierea  circuitului funcțional al personalului şi al pacienților. 

7. Planul Laboratorului de radiologie, cu reprezentarea instalațiilor radiologice și a denumirii 

acestora, a cotelor camerelor din cadrul laboratorului, a cotelor de amplasare a instalațiilor 

radiologice; se vor preciza destinația camerelor laboratorului și vecinătățile laboratorului. 

Planul se întocmește pe format A4 sau A3, conform regulilor desenului tehnic, se semnează 

de întocmitor, se avizează de expertul în radioprotecție acreditat de CNCAN și se  aprobă de 

către solicitantul de autorizaţie. Acest desen va face parte integrantă din autorizaţia care va fi 

eliberată.  

8. 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”. 

NOTĂ: Pentru instalațiile radiologice mobile cu post de grafie sau scopie/grafie nu este 

necesară eliberarea autorizației de amplasare – construcție. 


