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Cadrul legislativ :
q Legea 111/1996  modificată și completată prin Legea 63/2018  

publicată în Monitorul Oficial nr. 225/13.03.2018;
q Cerințele de bază de securitate radiologică aprobate prin Ordinul 

C.N.C.A.N.  nr. 136/12.06.2018 – publicate în Monitorul Oficial nr. 
517 bis/25.06.2018 - NBSR;

q Norme privind procedurile de autorizare aprobate prin Ordinul 
C.N.C.A.N. nr. 155/02.07.2018 - publicate în Monitorul Oficial nr. 
576/09.07.2018 ;

q Norme privind controlul regelementat al surselor radioactive și 
gestionarea în siguranță a surselor orfane aprobate prin Ordinul 
C.N.C.A.N. Nr. 144/26.06.2018 - publicate în Monitorul Oficial nr. 
550/02.07.2018 ;

q Ordinul 102/2018 privind modificarea și completarea Ordinului 
președintelui C.N.C.A.N. Pentru aprobarea Normelor privind 
eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și 
desemnarea experților acreditați în protecție radiologică - publicat 
în Monitorul Oficial nr. 449/30.05.2018 ;

q Transpunere și implementare Directiva UE 59/2013 și AIEA – BSS – 
GSR Part 3;

q Draft în concordanță cu AIEA – SSG 11 – Radiation Safety in 
Industrial Radiography.
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q Responsabilitatea generală pentru aplicarea prezentelor norme 
prin asigurarea condițiilor materiale, de personal și organizatorice, 
o are întreprinderea prin persoana împuternicită legal să-l 
reprezinte – art. 5, al. 1;

q Responsabilitățile persoanei împuternicite legal sunt specificate în 
Anexa A4;

q Principii de protecție radiologică : justificare, optimizare, limitarea 
dozelor;

q Optimizare – constrângere de doză 10 mSv/an – proiectarea 
incintelor

q Limitele dozei efective și ale dozei echivalente pentru lucrătorul 
expus  care desfășoară practica de control nedistructiv cu radiații 
ionizante în situații de expunere planificată sunt cele prevăzute la 
art. 53, 54 și 57 și 58 din NBSR;

q Expunere la urgență radiologică – valori cuprinse între 20 – 100 
mSv populație
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q Art. 12, alin. (7) - Întreprinderea trebuie să implementeze și să 
mențină o cultură de securitate radiologică. Acțiunile recomandate 
pentru menținerea unei culturi de securitate radiologică sunt 
descrise în Anexa A11 – cerințe GSR Part. 2;

q Atribuțiile și responsabilitățile proprietarului amplasamentului 
(clientul) pornesc de la premiza că cerințele de reglementare și 
cerințele de securitate prevalează asupra cerințelor comerciale – 
Anexa 4.7;

q Cap. IX - Securitatea și siguranța surselor radioactive și a 
instalațiilor radiologice – cerințe, plan pregătire răspuns urgențe;

q Cap. X - Cerințe referitoare la instalațiile radiologice;
q Cap. XI - Cerințe privind programul de întreținere și service al 

instalațiilor radiologice;
q Cap. XII - Cerințe privind amenajarea și proiectarea incintelor 

amenajate destinate desfășurării practicii de control nedistructiv 
cu radiații ionizante
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q  Art. 29, alin (5) - Proiectul unei incinte special amenajate trebuie 
să asigure ca debitul dozei să nu depășească:

 - 10 mSv/an  la locul de muncă al lucrătorilor expuși;
       - 1 mSv/an la limita exterioară a zonei supravegheate și în zonele 
unde persoanele din populație pot avea acces;
q Cap. XIII - Cerințe privind transportul instalațiilor radiologice cu 

surse radioactive;
q Cap. XIV - Cerințe privind desfășurarea practicii de control 

nedistructiv cu radiații ionizante în exteriorul incintelor amenajate;
q Cap. XV - Planificarea, pregătirea răspunsului la urgențe și 

raportarea urgențelor radiologice;
    - Întreprinderea trebuie să colaboreze cu o unitate autorizată 
CNCAN pentru manipulare  în caz de urgenţă radiologică până când 
situaţia devine situaţie de expunere existentă. Contractul trebuie să 
prevadă clar responsabilităţile celor două părţi;
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q   Situațiile de urgență se tratează conform Regulamentului privind 
gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului nuclear sau radiologic 
– Ordin comun al MAI și CNCAN 61/113/2018 publicat în Monitorul Oficial 
nr.  523 bis/26.06.2018;

q  Specific pentru practica de control nedistructiv cu radiații 
ionizante se aplică Norma specifica pentru prevenirea, pregatirea 
si raspunsul la urgente pentru activitati din CPU IV si VI transpusă 
prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 147/27.06.2018 publicat 
Monitorul Oficial nr.  523 bis/26.06.2018 din 05.07.2018;

q Practici ce implică surse de radiații și care indeplinesc criteriul:  
A/D1=∑ A/D1,i ≥0.1 sau  A/D2=∑ A/D2,i ≥0.1 – CPU IV – plan de 
răspuns la urgență;

q Practici ce implică surse de radiații și care indeplinesc criteriul:  
A/D1=∑ A/D1,i <0.1 sau  A/D2=∑ A/D2,i <0.1 – CPU VI - procedură 
de răspuns la urgență;

q Urgențele care pot surveni la instalațiile sau activitățile din CPU IV 
si CPU VI se numesc urgențe radiologice.
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qCap. XVI - 
Evidențe, anunțări 
și raportări;

qAnexa A1 – 
Definiții și 
abrevieri;

qAnexa A2 - 
Documentația 
tehnică de 
autorizare;

qAnexa A3 - 
Programul de 
protecție 
radiologică;

qAnexa A4 - 
Persoanele cu 
responsabilități

în aplicarea 
programului de 
protecție 
radiologică și 
atribuțiile 
acestora;

qAnexa A5 - 
Cerințe privind 
aparatura  
dozimetrică;

qAnexa A6 - 
Conținutul fișelor 
pentru evidența 
instalațiilor 
radiologice și a 
surselor 
radioactive;

qAnexa A7 - 
Cerințe 
suplimentare 
privind instalațiile 
radiologice;
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qAnexa A8 - 
Conținutul 
verificărilor de 
rutină și periodice 
ale instalațiilor 
radiologice;

qAnexa A9 - 
Desfășurarea 
practicii de CND-
RP în exteriorul 
incintei 
amenajate;

       - lungimea 
cablului dintre 
pupitrul de 
comandă și 
unitatea de 
expunere trebuie 
să permită 
instalarea 
pupitrului de 
comandă într-o 
zonă în care 
debitul dozei nu 
depășește 
valoarea de 60 
μSv/h pe perioada 
operațiunilor de 
scoatere/introduce
re a sursei din/în 
container (wind-
in/wind-out);

      - asigură ca 
debitul dozei în 
zone adiacente 
depozitului 
temporar, 
accesibile 
temporar pentru 
alte persoane 
decât lucrătorul 
expus profesional 
să nu depășească 
valoarea de 2,5 
μSv/h;

q Anexa A10 - 
Planuri de 
răspuns în 
situații de 
urgență;

q Anexa A11 – 
Informații 
necesare și 
acțiuni 
recomandate 

pentru promovarea 
și menținerea unei 
culturi de 
securitate 
radiologică;

q Anexa A12 - 
Evidențe, 
înregistrări și 
raportări
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Lucrul în exteriorul incintei special amenajate 

q Art. 36 (2) - Zona controlată trebuie delimitată și izolată la limita la 
care doza are o valoare maximă de 20 μSv / h;

q Art. 36 (3) - Zona controlată poate fi delimitată și izolată la limita la 
care doza are o valoare maximă de 60 μSv / h, numai cu acordul 
responsabilului cu protecția radiologică și a expertului în protecție 
radiologică;

q Art. 36 (5) - Zona supravegheată se extinde până la limita la care 
rata dozei scade la 3 μSv / h, cu condiția interzicerii accesului la 
zona monitorizată a populației din populație:
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