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AUTORIZAREA ACTIVITĂȚILOR RADIOLOGICE
CONTROLUL ȘI SUPRAVEGHEREA DE STAT A ACTIVITĂȚILOR
NUCLEARE ȘI RADIOLOGICE

Agenția Națională de Reglementare a Activităților
Nucleare și Radiologice
E-mail: agentia.nucleara@anranr.gov.md

Diagnostic

Tratament

Roentgendiagnostic

Radioterapie

Radiologie generală si
dentară, mamografie,
tomografie
computerizată
Medicina nucleară

UTILIZAREA SRI ÎN MEDICINĂ

- Asamblarea;

- Transfer

- Proiectarea;

- Deservirea tehnică;

- Import;

- Repararea;

- Transportarea;

- Conservarea;

- Montarea;

- Depozitarea
temporară;

- Exploatarea;

- Dezafectarea.

PRACTICILE

Activitatile radiologice cu surse de radiații ionizante
sunt permise prin procesul de autorizare la
solicitanții sau titularii de autorizații, conform
prevederilor Legii nr. 132/2012 și ale actelor
normative din domeniul reglementării activităților
nucleare și radiologice.

CADRUL LEGAL

Legea nr. 132 din 08 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi
radiologice;
Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător;
Hotărîrea Guvernului nr. Nr. 727 din 08 septembrie 2014 Regulamentul privind autorizarea
activităţilor nucleare şi radiologice.
Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 24 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
radioprotecţie, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie
intervenţională
.

CADRUL LEGAL

Autorizarea se efectuează de către Agenţia Naţională
la notificarea privind intenţia de a desfăşura activitate
în domeniu primită de la persoane fizice şi juridice şi în
baza evaluării condiţiilor de desfăşurare a activităţilor
nucleare şi radiologice.

AUTORIZAREA

- Demonstrarea calificării profesionale a personalului
- Utilizarea instalațiilor radiologice care dispun de
Certificat de Securitate
- Existența unui program de asigurare a calității
- Asigurarea radioprotecției
- Asigurarea securității fizice

CONDIŢIILE DE AUTORIZARE

autorizația radiologică - act permisiv
eliberat pentru activităţi neexceptate de la
regimul de autorizare, ca urmare a
evaluării corespunderii şi respectării
condiţiilor de desfăşurare a activităţilor
nucleare şi/sau radiologice

AUTORIZAȚIA RADIOLOGICĂ

Autorizaţia radiologică permite desfăşurarea
activităţilor nucleare şi radiologice numai în
domeniul pentru care a fost eliberată, cu
respectarea limitelor şi a condiţiilor stabilite în ea
şi doar cu utilizarea instalaţiilor nucleare sau
radiologice cu certificate de securitate valabile.

AUTORIZAȚIA RADIOLOGICĂ

Deţinerea altor acte permisive eliberate de alte
autorităţi din Republica Moldova (sau acte
eliberate de Agenţia Naţională cu termen de
valabilitate expirat) nu permit desfăşurarea
activităţilor nucleare sau radiologice.

AUTORIZAȚIA RADIOLOGICĂ

Drepturile dobândite pe baza actului permisiv nu
pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.

1.
2.
3.
4.
5.

Notificare;
Extras din Registrul de stat;
Contract de locaţiune (pentru încăperile arendate);
Lista instalaţiilor cu SRI;
Ordinul de numire a responsabilului de radioprotecţie;

Diploma de studii/perfecţionări pentru persona responsabilă de
radioprotecţiei;
7. Lista personalului atribuită la categorie „A”;
8. Instrucţiune de asigurare a radioprotecţiei în incinta neamenajată, după
caz;
9. Programul de asigurare a calităţii în diagnostic medical.
6.

a)
b)

Instrucţiune privind radioprotecţia personalului, pacienţilor şi populaţiei;
Instrucţiune de reacţionare în caz de incident;

LISTA DOCUMENTELOR

certificat de securitate - act permisiv care
atestă corespunderea instalaţiei (utilajului)
ce are surse de radiaţie ionizantă, cu
standardele, regulile, normele şi cu
normativele tehnice care reglementează
exploatarea în siguranţă a instalaţiilor
nucleare sau radiologice

CERTIFICAT DE SECURITATE

1.

Cerere;

2.

Planul încăperilor cu instalaţii radiologice;

3.

Autorizaţia radiologică parţială de montare eliberată de Agenţia
Naţională;

4.

Certificat de Conformitate pentru produs/instalaţie, eliberat de un
organism notificat şi publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene;

5.

Buletinul controlului calităţii pentru instalaţia de roentgendiagnostic
(valabil) sau pentru instalaţiile noi proces verbal de dare în exploatare
cu testele de acceptanţă (pe termen de garanţie), eliberat de o entitate
autorizată;

6.

Documentaţia tehnică a instalaţiei cu indicarea parametrilor tehnici şi
radiologici.

LISTA DOCUMENTELOR

autorizaţie radiologică parţială – autorizaţie
radiologică eliberată pentru realizarea unei
faze de activitate nucleară sau radiologică
în domeniul şi în intervalul de timp stabilit

AUTORIZAȚIE RADIOLOGICĂ
PARȚIALĂ

1.

Cerere;

2.

Proiect şi descrierea lui pentru solicitarea Autorizaţiei radiologice
parţiale de construire;

3.

Buletin a calculului eficienţei barierelor de radioprotecţie, eliberat de o
entitate autorizată;

4.

Procedura/măsuri de asigurare a protecţiei fizice şi radioprotecţiei
descrise distinct în proiect;

5.

Documentaţia tehnică pentru SRI;

6.

Recomandările producătorului privind amplasarea SRI.

AUTORIZAȚIE RADIOLOGICĂ
PARȚIALĂ DE PROIECTARE

1.

Cerere;

2.

Buletin a calculului eficienţei barierelor de radioprotecţie, eliberat de o
entitate autorizată/ Autorizație radiologică
parțială de proiectare;

3.

Documentaţia tehnică SRI;

4.

Recomandările producătorului privind amplasarea SRI;

AUTORIZAȚIE RADIOLOGICĂ
PARȚIALĂ DE MONTARE

1.

Cerere;

2.

Documentaţia tehnică a SRI;

3.

Аutorizaţiа radiologică de deţinere sau exploatare a destinatarului;

•

Buletin a calculului eficienţei barierelor de radioprotecţie pentru incinta
unde urmează a fi amplasată SRI, eliberat de o entitate autorizată.

AUTORIZAȚIE RADIOLOGICĂ
PARȚIALĂ DE TRANSFER

- Schimbarea datelor incluse în actul permisiv pe
care s-a bazat eliberarea acestuia;
- Modificarea limitelor şi a condiţiilor specificate.

REPERFECTAREA ACTELOR PERMISIVE

În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării actului
permisiv titularul solicită în scris un duplicat, care se
eliberează în termen de trei zile din data primirii
solicitării.
Termenul de valabilitate a duplicatului este similar
termenului actului original.

REPERFECTAREA ACTELOR PERMISIVE

În cazul în care se depistează încălcarea de către
persoana fizică sau juridică autorizată a
prevederilor legislaţiei şi a condiţiilor de
autorizare, Agenţia Naţională decide suspendarea
sau retragerea autorizaţiei radiologice.

SUSPENDAREA SAU RETRAGEREA
ACTULUI PERMISIV

În termen de trei zile lucrătoare de la data la care titularul a
luat cunoştinţă de decizia privind suspendarea sau retragerea
autorizaţiei radiologice, Agenţia Naţională se adresează în
instanţa de judecată conform procedurilor stabilite de
legislaţia în vigoare. Decizia Agenţiei Naţionale privind
suspendarea sau retragerea autorizaţiei radiologice se aplică
pînă la decizia definitivă a hotărîrii judecătoreşti.

SUSPENDAREA SAU RETRAGEREA
ACTULUI PERMISIV

CONTROLUL ȘI SUPRAVEGHEREA DE STAT A ACTIVITĂȚILOR
NUCLEARE ȘI RADIOLOGICE

„ Conform prevederilor

“Legii nr.132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea
în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice”, organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de control şi supraveghere de stat a activităţilor
nucleare şi radiologice în scopul verificării condiţiilor de securitate și
siguranţă este unda dintre misiunile și funcțiile de bază ale ANRANR.

CADRUL LEGISLATIV-NORMATIV:
„

Legea nr.132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;

„

Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;

„

Hotărîrea Guvernului nr. 153 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul şi
supravegherea de stat a activităţilor nucleare, radiologice şi a regimului de neproliferare a armelor
nucleare;

„

Hotărîrea Guvernului nr. nr. 727 din 08 septembrie 2014 Regulamentul privind autorizarea activităţilor
nucleare şi radiologice;

„

Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 24 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
radioprotecţie, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională;

„

Hotărîrii Guvernului nr. 388 din 26.06.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
managementul deşeurilor radioactive;

„

Hotărîrii Guvernului nr. 1017 din 01.09.2008 cu privire la Registrul naţional al surselor de radiaţii
ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate;

„

Normele Fundamentale de Radioprotecţie, aprobate de Medicul-şef sanitar de Stat la 27 februarie 2001.

SCOPUL CONTROLULUI ȘI SUPRAVEGHEREI DE STAT A
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE ȘI RADIOLOGICE

„ Verificarea

respectării de către persoanele supuse controlului a
prevederilor actelor legislative şi actelor normative ce reglementează
desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, precum
şi a limitelor şi condiţiilor stabilite în actele permisive eliberate de
Agenţia Naţională în vederea asigurării protecţiei persoanelor, bunurilor
şi mediului împotriva impactului negativ al radiaţiilor ionizate.

TIPURILE DE CONTROL
„ Control

planificat - se efectuează conform datelor înscrise în Registrul de stat
al controalelor. Persoana supusă controlului este notificată, cu cel puţin 5 zile
lucrătoare înainte de data desfăşurării lui, despre termenele şi scopul
controlului, volumul şi perioada pentru care se efectuează inspectarea.

„ Control

inopinat - se efectuează fără notificarea prealabilă a persoanei supuse
controlului, în cazul depistării în procesul de supraveghere a unei probabilităţi
de abatere inadmisibilă de la condiţiile de autorizare a activităţilor nucleare
şi/sau radiologice.

„ Control

repetat - se efectuează în scopul verificării dacă încălcările depistate
în urma controlului precedent (planificat sau inopinat) au fost sau nu au fost
înlăturate.

DREPTURILE INSPECTORILOR DE STAT
Inspectorul principal de stat şi adjunctul său au dreptul:
1) de a sista activităţile nucleare sau radiologice neautorizate sau cele ce pot produce
daune considerabile sănătăţii populaţiei, expuşilor profesionali sau mediului;
2) de a emite decizii privind suspendarea sau retragerea autorizaţiei radiologice,
certificatului de securitate, permisului de exercitare, în cazul încălcării de către titular a
prevederilor Legii nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor
nucleare şi radiologice şi a condiţiilor de autorizare (limitelor şi cerinţelor);
3) de a înainta organelor competente, pentru examinarea şi aplicarea sancţiunilor de
rigoare, procesele-verbale cu privire la contravenţii, întocmite de către inspectori;
4) de a sesiza organul de urmărire penală, cu anexarea materialelor doveditoare, în cazul
depistării unor încălcări ce pot constitui infracţiuni prevăzute de Codul penal.

DREPTURILE INSPECTORILOR DE STAT
„

În cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu, în baza deciziei de control, delegaţiei de
control de modelul aprobat şi a legitimaţiei, inspectorii au dreptul:
1) de acces nelimitat în orice loc unde se desfăşoară activităţi nucleare şi radiologice
supuse controlului, cu respectarea cadrului legislativ privind secretul de stat;
2) de a efectua măsurări şi a instala echipamentul de control şi supraveghere
necesar;
3) de a solicita prelevarea şi primirea de eşantioane din materialele sau produsele
supuse, direct sau indirect, controlului şi supravegherii de stat;
4) de acces la toate informaţiile, datele tehnice şi contractuale, sub orice formă,
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor controlului şi supravegherii de stat, cu
respectarea principiilor proporţionalităţii prezentării informaţiei şi confidenţialităţii, dacă
persoana supusă controlului solicită aceasta;
5) să facă copii (poze fotografice, multiplicări) de pe documentele originale, care îi
sînt prezentate sau pe care le depistează, cu efectuarea înregistrărilor
corespunzătoare, inclusiv a materialelor ce sînt atribuite la secretul de stat, cu
respectarea Legii nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat;

DREPTURILE INSPECTORILOR DE STAT
6) de a solicita persoanelor supuse controlului să prezinte rapoarte, informaţii şi
notificări în forma cerută de actele legislative şi de alte acte normative din domeniu;
7) de a solicita persoanelor fizice sau juridice autorizate cu activităţi supuse
controlului şi supravegherii de stat să ţină evidenţa materialelor radioactive şi
nucleare, a surselor de radiaţii ionizante şi a deşeurilor radioactive şi de a controla
veridicitatea acestei evidenţe;
8) de a cere solicitantului sau titularului de autorizaţie radiologică să demonstreze
prezenţa echipamentului de protecţie necesar;
9) de a participa la lucrările comisiilor de verificare a cunoştinţelor responsabililor
de radioprotecţie din cadrul obiectivelor nucleare şi radiologice;
10) de a solicita persoanelor supuse controlului să prezinte acte ce confirmă
pregătirea profesională a personalului încadrat în activităţi din domeniul supus
controlului;
11) de a se adresa organelor de drept pentru susţinere şi aplicarea măsurilor
prevăzute de legislaţie, în cazul în care persoanele supuse controlului creează
impedimente efectuării controlului şi supravegherii de stat.

OBLIGAŢIILE INSPECTORILOR DE STAT
În procesul efectuării controlului, inspectorii sînt obligaţi:

1) să respecte prevederile Legii nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în
siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind
controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, precum şi drepturile şi interesele
legitime ale persoanelor supuse controlului şi supravegherii de stat;
2) să pună la dispoziţia persoanei supuse controlului, în formă electronică ori pe
suport de hîrtie, toate documentele normative şi actele normative ce vor fi utilizate în
cadrul controlului şi în temeiul cărora se efectuează controlul;
3) să acorde suportul necesar persoanei supuse controlului pentru înţelegerea
deplină a prevederilor documentelor normative şi actelor normative în temeiul cărora se
efectuează controlul;
4) să respecte, conform prevederilor Legii nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu
privire la secretul de stat, confidenţialitatea informaţiei obţinute în procesul activităţii
lor;
5) să aprecieze obiectiv şi echidistant toate aspectele ce ţin de efectuarea
controlului;
6) să asigure integritatea bunurilor şi a documentaţiei persoanei supuse controlului;

OBLIGAŢIILE INSPECTORILOR DE STAT
7) să facă, la începutul controlului, înscrierile de rigoare în condica de înregistrare a
controalelor;
8) să prezinte legitimaţia de serviciu persoanei supuse controlului şi să-i permită să ia
cunoştinţă de aceasta;
9) să întocmească actul de control, în care sînt expuse rezultatele controlului, şi să
înmîneze persoanei supuse controlului un exemplar al acestuia;
10) să constate contravenţiile şi să încheie procese-verbale în conformitate
cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova;
11) să informeze operativ conducerea Agenţiei Naţionale şi a altor organe competente
despre încălcările depistate ce pot conduce la iradieri nejustificate ale personalului, a
populaţiei şi a mediului;
12) să acţioneze adecvat şi prompt în situaţii de urgenţe în timpul efectuării
controlului şi supravegherii de stat;
13) să respecte cerinţele interne de securitate în muncă şi radioprotecţie a persoanei
supuse controlului.

PROCEDURA DE CONTROL

„ Inițierea

procedurii de control

- decizie de control
- delegaţie de control
„

Încheierea procedurii de control
- Act de control
- Prescripție
- Proces-verbal

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

art. 155 (1) - încălcarea regulilor de desfăşurare a activităţilor
nucleare şi radiologice
art. 263 (4, 5) – desfăşurarea ilegală a activităţii de
întreprinzător
art 313 (3) – excesul de putere privind actele permisive
art. 345 (1 ,d) – încălcarea regulilor din domeniul metrologiei
art. 349 (1) – împiedicarea activităţii legitime a funcţionarului
public

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA
ARTICOLUL 1551-ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE DESFĂŞURARE A
ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE

(1) Desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice fără autorizaţie eliberată de Agenţia Naţională de
Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă
de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100
la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Împiedicarea activităţii legitime a reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de Reglementare a
Activităţilor Nucleare şi Radiologice prin neprezentarea informaţiilor relevante pentru control, prin
neadmiterea la efectuarea controlului, precum şi neexecutarea prescripţiilor sau nerespectarea condiţiilor
şi limitelor stabilite în autorizaţia pentru activităţi nucleare şi radiologice
se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă
de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150
la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(3) Încadrarea în activităţile nucleare şi radiologice a persoanelor care nu au pregătirea necesară
sau care nu dispun de permis de exercitare valabil pentru aceste activităţi
se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie
de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(4) Utilizarea instalaţiilor nucleare şi radiologice ce nu au fost verificate metrologic conform
actelor normative
se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu
amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu
amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(5) Tăinuirea cazurilor de depistare, de sustragere, de pierdere a surselor de radiaţii ionizante, a
materialelor nucleare, de distrugere a integrităţii surselor radioactive sau neinformarea, în termen
de 24 de ore, a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice despre
aceste fapte
se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu
amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu
amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice

REZULTATELE CONTROLULUI ŞI SUPRAVEGHERI DE STAT A
ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE LA OBIECTIVELE
RADIOLOGICE DIN DOMENIUL MEDICINEI PENTRU ANUL 2012

„ Pe
„ În

parcursul anului 2012 au fost efectuate - 74 controale;

urma controalelor au fost întocmite 74 acte de control şi eliberate
61 prescripţii privind înlăturarea neajunsurilor si incalcarilor depistate
in timpul controlului;

STATISTICA ÎNCĂLCĂRILOR DEPISTATE IN PROCESUL DE
INSPECTARE LA OBIECTIVELE CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE IN
DOMENIUL NUCLEAR SI RADIOLOGIC PENTRU ANUL 2012

SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE-2012

„ În

cazul a 19 agenţi economici, care desfăşurau activitate neautorizată au
fost perfectate procese-verbale.

„ Procesele-verbale

examinare şi
contravenţionale.

au fost expediate în instanţa de judecată, pentru
emiterea hotărârii privind aplicarea sancţiunii

REZULTATELE CONTROLULUI ŞI SUPRAVEGHERI DE STAT A
ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE ŞI RADIOLOGICE LA OBIECTIVELE
RADIOLOGICE DIN DOMENIUL MEDICINEI PENTRU ANUL 2013

„ Pe

parcursul anului 2013 au fost efectuate în total - 95 controale dintre care: 76
-planificate, 15-inopinate şi 4-repetate;

„ În

urma controalelor au fost întocmite 95 acte de control şi eliberat 87
prescripţii privind înlăturarea neajunsurilor depistate

STATISTICA ÎNCĂLCĂRILOR DEPISTATE IN PROCESUL DE INSPECTARE
LA OBIECTIVELE CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE IN DOMENIUL
NUCLEAR SI RADIOLOGIC PENTRU ANUL 2013

1. Instalaţiile radiologice sunt utilizate în
lipsa efectuării unui control al calităţii
periodic prin care se testează parametrii
tehnico-radiologici;
2. Activitatea nucleară şi/sau radiologică se
desfăşoară neautorizat în lipsa adeverinţelor
de înregistrare şi/sau în lipsa certificatelor de
securitate pentru instalaţiile utilizate;
3. Nu sunt înregistrate dozele efective
administrate pacienţilor în registrul de
evidenţă;
4. Nu sunt respectate condiţiile de menţinere
a parametrilor fizico-chimici de developare a
filmelor;
5. Dozele
de expunere la suprafaţă în
procesul investigaţiei depăşesc de cîteva ori

nivelele de referinţă conform Anexei C,
tab.C.1.1 din NFRP-2000;
6. Nu
corespund
parametrii
tehnici
(Tensiunea şi timpul de expunere setat în
procesul investigaţiilor) pentru instalaţiile
radiologice utilizate;
7. Nu se asigură controlul accesului in zona
controlata în procesul investigaţiei;
8. Lipsa
semnului
ce
indica
pericol
radiologic la intrarea în zona controlată;
9. Diafragma la instalaţiile radiologice nu
este centrată;
10. Neîndeplinirea prescripţiei eliberate de
ANRANR;
11. Nu s-a notificat
ANRANR despre
transferul
instalaţilor
radiologice de la

balanţa unei instituţii la balanţa altuia,
precum şi despre cazurile de decontare şi
casare a acestora;
12. Nu sunt stabilite dozele efective şi
limitele lor administrate pacienţilor in cadrul
procedurilor de radioscopie;
13. Lipsa
dozimetrelor
individuale
la
personalul atribuit la cat. A implicat în
procesul de investigaţii radiologice;
14. Nu se efectuează monitorizarea locului de
muncă;
15. Lipsa echipamentului de radioprotecţie.

SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE-2013

„În

cazul a 21 agenţi economici, care desfăşurau activitate neautorizată au fost
perfectate procese-verbale.
„Procesele-verbale

au fost expediate în instanţa de judecată, pentru examinare şi
emiterea hotărârii privind aplicarea sancţiunii contravenţionale.

Rezultatele controlului şi supravegheri de stat a activităţilor nucleare şi radiologice
la obiectivele radiologice din domeniul medicinei pentru anul 2014

—
—
—

Pentru anul 2014 a fost planificat controlul şi supravegherea de stat la
80 obiective nucleare/radiologice;
Pe parcursul anului 2014 au fost efectuate în total - 124 controale
dintre care: 107 - planificate, 17-inopinate;
În urma controalelor au fost întocmite 123 acte de control şi eliberat
93 prescripţii privind înlăturarea neajunsurilor depistate.

STATISTICA ÎNCĂLCĂRILOR DEPISTATE IN PROCESUL DE
INSPECTARE LA OBIECTIVELE CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE IN
DOMENIUL NUCLEAR/RADIOLOGIC

- Lipsa încălcărilor (%);
- Activitatea nucleară/radiologică se desfășoară neautorizat (%);
- Lipsește testarea parametrilor tehnico-radiologici în cadrul asigurării controlului calității (%);
- Nu se înregistrează valorile dozelor administrate pacienților (%);
- Dozele de expunere la suprafață depășesc nivelele de referință (%).

Sancţiunii contravenţionale 2014
„În

cazul a 32 agenţi economici, care desfăşurau activitate
neautorizată, s-au întocmit procese-verbale de constatare.
„Procesele-verbale au fost expediate în instanţa de judecată,
pentru examinare şi emiterea hotărârii privind aplicarea
sancţiunii contravenţionale.
„În

cazul a unui agent economic a fost înaitată în şedinţa de
judecată propunerea privind retragerea Adeverinţei de
Înregistrare.

CONCLUZII
Analiza statistică a rezultatelor controalelor efectuate pe parcursul ultimilor 3 ani
scoate in evidenta faptul ca la cca 90% dintre obiectivele inspectate în urma
controalelor s-au depistat încălcări ale prevederilor si cerințelor actelor
legislative și ale altor acte normative din domeniul activităţilor nucleare şi
radiologice, cele mai frecvente fiind:
„Instalaţiile

radiologice sunt utilizate în lipsa efectuării unui control al calităţii
periodic prin care se testează parametrii tehnico-radiologici ale instalatiei;
„Activitatea

nucleară şi/sau radiologică se desfăşoară neautorizat în lipsa
adeverinţelor de înregistrare şi/sau în lipsa certificatelor de securitate pentru
instalaţiile utilizate;
„Nu

sunt înregistrate dozele efective administrate pacienţilor.

Mulțumesc pentru atenție!
Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice
Tel. +37322 31 11 37
www. anranr.gov.md

ÎNTREBĂRI?

