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  Ordin nr. 181/2006 

 
din 05/07/2006 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 698 din 15/08/2006
 
privind aprovizionarea cu produse pentru care 
nu s-a obţinut autorizaţia de produs, model sau 
tip în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) 
din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în 

siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare, republicată 

 

  

 
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 
reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004,  
 
    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:  
 
   Art. 1. - Orice personală legal constituită care intenţionează să se aprovizioneze sau să 
furnizeze cele prevăzute la art. 8 alin. (6) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în 
siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, fabricate 
şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene ori care sunt fabricate 
în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European sau într-un 
stat cu care România a încheiat un acord de recunoaştere în acest sens, dacă nu a obţinut 
autorizaţia de produs, model sau tip pentru astfel de produse, trebuie să notifice această intenţie 
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu cel mult 6 luni înainte, pentru a face 
dovada că cerinţele aplicabile acestora în statul respectiv prezintă garanţii echivalente celor pe 
baza cărora se acordă autorizaţie de produs în România.  
   Art. 2. - Adresa de notificare se va completa conform formularului prevăzut în anexă şi va fi 
însoţită de documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 23 alin. (1) din 
Legea nr. 111/1996, republicată.  
   Art. 3. - Notificarea permite, după caz, deţinerea produsului până la solicitarea autorizaţiei 
corespunzătoare pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear sau a avizului preliminar 
prevăzut de art. 17 din Legea nr. 111/1996, republicată, dar nu mai mult de 30 de zile 
calendaristice.  
   Art. 4. - Pentru produsele aprovizionate în scopul dotării proprii, pentru care s-a făcut 
notificarea prevăzută la art. 1, documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea de 
activităţi în domeniul nuclear sau a avizului preliminar prevăzut de art. 17 din Legea nr. 111/1996, 
republicată, trebuie să conţină şi informaţii relevante privitoare la componenţa şi caracteristicile 
tehnice şi de radioprotecţie ale produsului, scopul pentru care a fost conceput, modalităţile de 
instalare, întreţinere, utilizare, etichetare, dezafectare sau de eliminare ca deşeu, alte informaţii 
relevante privind securitatea radiologică, necesare pentru stabilirea regimului de autorizare 
aplicabil conform prevederilor legale.  
   Art. 5. - Pentru produsele ce urmează a fi comercializate şi pentru care s-a făcut notificarea 
prevăzută la art. 1, se va solicita autorizaţia de furnizare pentru fiecare tip de produs. 
Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de furnizare trebuie să conţină informaţii 
generale privitoare la componenţa şi caracteristicile tehnice şi de radioprotecţie ale produsului, 
scopul pentru care a fost conceput, modalităţile de instalare, întreţinere, utilizare, etichetare, 



dezafectare sau de eliminare ca deşeu, alte informaţii relevante privind securitatea radiologică, 
necesare pentru stabilirea regimului de autorizare aplicabil conform prevederilor legale.  
   Art. 6. - Pentru instalaţiile radiologice aprovizionate temporar în scopul prezentării la expoziţii, 
târguri etc., pentru care s-a făcut notificarea prevăzută la art. 1, se va solicita autorizaţie de 
deţinere, dacă se depăşeşte termenul prevăzut la art. 3.  
   Art. 7. - Pentru evaluarea suplimentară a documentaţiei tehnice şi pentru controlul prevăzut de 
Legea nr. 111/1996, republicată, se vor achita taxele şi tarifele prevăzute la pct. 10 din anexa nr. 
6 la Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, 
aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 
2/2004.  
   Art. 8. - Prezentul ordin completează prevederile Normelor de securitate radiologică - Proceduri 
de autorizare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare nr. 366/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 şi 764 bis din 
30 noiembrie 2001.  
   Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
   Art. 10. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.  
 

    Preşedintele 
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, 

Vilmos Zsombori  
 
    Bucureşti, 5 iulie 2006.  
    Nr. 181.  
 

   ANEXĂ 
   

    FORMULAR-MODEL 
pentru notificarea intenţiei de aprovizionare sau de comercializare 
a produselor pentru care nu este obligatorie existenţa prealabilă a 

autorizaţiei de securitate radiologică pentru produs  
 
    Antetul solicitantului:  
    Denumirea persoanei legal constituite .......................................  
    Sediul social ...............................................................  
    Actul normativ în temeiul căruia este legal constituit ......................  
    Telefon .....................................................................  
    Fax .........................................................................  
    Număr de înregistrare/data ..................................................  
 

    Către 
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare 

Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, Bucureşti, CP 42-4  
 
   1. Vă notificăm intenţia de aprovizionare cu instalaţii radiologice, cu surse de radiaţii sau cu alt 
tip de produs1)  
   1.1. Denumirea solicitantului notificării ...................................  
   - sediul social: localitatea ..............................................., str. ..................... nr. ..............., 
sectorul/judeţul ...............  
   - telefon ....................................., fax ........................  
   - actul normativ în temeiul căruia este legal constituit 
................................................................................  
   - persoana împuternicită să reprezinte persoana legal constituită: numele şi prenumele 
....................................................................., funcţia ..................................., telefon 
...........................  
   - datele de identificare ale subunităţilor solicitantului prin care se desfăşoară activităţile 
nucleare: filială ............., sucursală ............, diviziune administrativă 



......................................................, localitatea ................................., str. ............................ nr. 

..................., sectorul/judeţul ....................................., telefon .............., fax ................  
   1.2. Instalaţii [] sau surse de radiaţii [] sau alt tip de produs1) [] (se va completa cu x căsuţa 
corespunzătoare)  
   a) denumirea instalaţiei sau a sursei sau a unui alt tip de produs1) ........  
   b) model ................................................, parametrii maximi: kV ........................................, mA 
................................ sau radionuclid ..............................................., activitatea (în Bq) 
.................................... la data ............................... sau descrierea succintă a unui alt tip de 
produs1) .............................  
   c) producător .............................................................., ţara .........................  
   d) scopul aprovizionării (se va completa cu x una din căsuţe):  
    [] comercializare  
    [] dotare proprie  
    [] prezentare la expoziţii, târguri etc.  
    ___________  
   1) Alt tip de produs dintre cele specificate în Legea nr. 111/1996, republicată, la art. 8 alin. (6).  
 
   1.3. Scopul intenţiei de utilizare: practica ................................  
   1.4. Persoana de contact din partea solicitantului notificării, pentru furnizarea informaţiilor 
suplimentare, dacă este cazul: numele şi prenumele .................................... funcţia 
.................................., telefon ............................  
   1.5. Alte informaţii, dacă este cazul .......................................  
   1.6. Documentaţia suport anexată notificării conţine ........................ pagini numerotate.  
   2. Vom solicita la Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în termen de 
maximum 15 zile de la data dobândirii produsului, autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi în 
domeniul nuclear sau avizul preliminar prevăzut de art. 17 din Legea nr. 111/1996, republicată.  
 
    Persoana împuternicită să reprezinte persoana legal constituită:  
    Numele şi prenumele ............................................  
    Funcţia ........................................................  
    Semnătura ......................................................  
    Ştampila .......................................................  


