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1. Directiva 96/29 Euratom privind standardele de bază de protecţie a sănătăţii lucrătorilor şi a 

populaţiei generale faţă de radiaţiile ionizante- art. 22, 23, 24-29, 46 (accesul la informaţie, supravegherea 

personalului medical expus profesional, inspecţia activităţilor medicale cu radiaţii nucleare, rezultate 

obţinute  si raportarea acestora). 

2. Ord. M.S. Nr. 1030/2009 revizuita in 2015, Privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară 

pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară 

activități cu risc pentru starea de sănătate a populației. 

3. Legea nr. 111/1996, privind desfãşurarea în siguranţã a activitãţilor nucleare.  

4. Legea nr. 176/2000, privind dispozitivele medicale. 

5. Directiva 96/29 Euratom privind standardele de bază de protecţie a sănătăţii lucrătorilor şi a 

populaţiei generale faţă de radiaţiile ionizante- art. 22, 23, 24-29, 46 (accesul la informaţie, supravegherea 

personalului medical expus profesional, inspecţia activităţilor medicale cu radiaţii nucleare, rezultate 

obţinute  si raportarea acestora). 

6. Ord. M.S. Nr. 431/2004, privind organizarea şi funcţionarea laboratoarelor şi compartimentelor de 

igiena radiaţiilor ionizante în reţeaua Ministerului Sănătăţii. 

7. Ord. M.S. Nr.  381/2004,  privind aprobarea normelor  sanitare de bază pentru desfăşurarea în 

siguranţă a activităţilor nucleare. 

8. Ord. M.S. Nr.  914/2006, Norme privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, art. 93÷105 şi art.113÷117. 

9. Ord. CNCAN 14/2000, Norme fundamentale de securitate radiologică. 

10. Ord. MS/CNCAN 285/79/2002, Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor 

medicale la radiaţii ionizante. 

11. Ord. CNCAN 173/2003, Norme de securitate radiologică în radiologia de diagnostic şi 

intervenţională. 

12. Ord. CNCAN 94/2004, Norme de securitate radiologică în practica de radioterapie. 

13. Ord. CNCAN 358/2005, Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară. 

14. Ord. CNCAN 155/2003, Norme de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de 

control nedistructiv cu radiaţii ionizante. 

15. Ord. MLPAT 4/N/22.01.1997, Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a 

instalaţiilor NP 015-97. 

16. Ord. M.S. Nr. 1540/2004, Reglementări specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia 

pediatrică. 

17. Ord. M.S. Nr. 1541/2006, Reglementări specifice privind expunerea la radiaţii ionizante a gravidelor. 

18. Ord. M.S. Nr. 1539/2006, Reglementări specifice referitoare la expunerea medicală a persoanelor la 

radiaţii ionizante în cazul expertizelor medico-legale. 

19. Ord. M.S. Nr. 1334/2004, Acţiuni specifice privind protecţia persoanelor fizice împotriva radiaţiilor 

ionizante în cazul expunerii medicale. 



20. Ord. M.S. Nr. 1045/2010, Pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 

1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe 

profesionale și pentru modificarea Normelor sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților 

nucleare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 381/2004. 

21. Ord. M.S. Nr. 1662/2007, Privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale. 

22. Ord. M.S. Nr. 1078/2010, Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a 

structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București. 

23. Ord. M.S. Nr. 1.255/2016, Pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi 

raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante 

24. Ord. M.S. Nr. 208/2012, Lista tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice. 

 

 


