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Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare - CNCAN - Ordin 
nr. 149/2015 din 05 august 2015 

Ordinul nr. 149/2015 privind aprobarea cerinţelor de 
autorizare a activităţii de manipulare şi extinderii limitelor 

autorizaţiilor de manipulare a instalaţiilor radiologice 

În vigoare de la 18 august 2015 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 18 august 2015. Nu există 
modificări până la 21 august 2015. 

 Luând în considerare Referatul nr. 1.557 din 27 martie 2015, 
    în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
    având în vedere art. 2 şi 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în 
siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite 
următorul ordin:   

   Art. 1. -   În vederea eliberării autorizaţiei de manipulare pentru activitatea de 
instalare-montare, întreţinere, verificare, reparare, dezmembrare la instalaţiile 
radiologice fabricate cu peste 25 de ani în urmă, faţă de momentul înregistrării 
cererii de autorizare de manipulare, pentru care solicitanţii nu pot face dovada 
pregătirii profesionale pentru activitatea de service, la producător sau la un 
organism recunoscut de acesta, este necesar ca aceştia să poată demonstra:   

a) existenţa unei cereri de autorizare/extindere a limitelor autorizaţiei de
manipulare a titularului de autorizaţie, adresată Comisiei Naţionale pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare;   

b) transmiterea documentelor care să ateste că titularul de autorizaţie dispune
de: 
   - manualele şi procedurile de întreţinere şi verificare pentru fiecare model de 
instalaţie radiologică pentru care se solicită autorizarea;   
   - instrumente, aparate, dispozitive şi fantome necesare pentru efectuarea testelor 
de acceptanţă;   
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   - capabilitatea tehnică de a efectua instalarea-montarea, întreţinerea, verificarea 
şi repararea instalaţiilor radiologice respective, prin prezentarea încadrării cu 
personal de înaltă calificare şi experienţă în activitatea de service pentru aparatura 
radiologică;   
   - modelele buletinelor de verificare a stării tehnice a instalaţiilor radiologice ce 
urmează a fi emise astfel încât să rezulte îndeplinirea criteriilor de acceptabilitate 
conform normelor în vigoare.   
   Art. 2. -   În vederea eliberării autorizaţiei de manipulare pentru activităţile de 
întreţinere şi verificare a instalaţiilor radiologice fabricate sub 25 de ani, faţă de 
momentul înregistrării cererii de autorizare de manipulare, pentru care solicitanţii 
nu pot face dovada pregătirii profesionale pentru activitatea de service, la 
producător sau la un organism recunoscut de acesta, este necesar ca aceştia să 
poată demonstra cerinţele formulate la art. 1.   
   Art. 3. -   În vederea eliberării autorizaţiei de manipulare pentru activităţile de 
instalare-montare, reparare, cât şi pentru efectuarea testelor de acceptanţă ale 
instalaţiilor radiologice fabricate sub 25 de ani, faţă de momentul înregistrării cererii 
de autorizare de manipulare, este necesar ca solicitanţii de autorizaţie să 
demonstreze asigurarea pregătirii profesionale specifice la producător sau la un 
organism recunoscut de acesta, precum şi existenţa licenţelor pentru utilizarea 
pachetelor software pentru service, furnizate de producător.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi 
intră în vigoare la data publicării.   

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare, 

Gabril Petre 

 Bucureşti, 5 august 2015. 
 Nr. 149.   
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