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Ministerul Sănătăţii - MS - Ordin nr. 1255/2016 din 07 noiembrie 2016 
 
 

Ordinul nr. 1255/2016 pentru aprobarea Normelor privind 
înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind 

expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante   
 
 

În vigoare de la 01 ianuarie 2017 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 916 din 15 noiembrie 2016. Nu există 
modificări până la 01 ianuarie 2017. 

 
 
    Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 5.729 din 4 noiembrie 2016, întocmit 
de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul 
Ministerului Sănătăţii,   
    având în vedere:   
   - art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
   - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate 
radiologică, cu completările ulterioare;   
   - Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale 
pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea 
Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la 
radiaţii ionizante, cu completările ulterioare;   
   - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în 
practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, cu modificările 
ulterioare,   
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare,   
 
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:   
 
   Art. 1. -   Se aprobă Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea 
informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 2. -   Baza de date privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii 
ionizante se organizează, funcţionează şi este administrată de către Institutul 
Naţional de Sănătate Publică, prin Laboratorul de Igiena Radiaţiilor din cadrul 
Centrului Regional de Sănătate Publică Bucureşti.   
   Art. 3. -   Transmiterea informaţiilor se face cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 
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ulterioare, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
   Art. 4. -   În toate unităţile autorizate de Comisia Naţională pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, care furnizează servicii 
medicale de radiologie de diagnostic, radiologie intervenţională, medicină 
nucleară şi radioterapie, din sistemul public şi privat, indiferent de forma de 
organizare, denumite în continuare unităţi, activitatea de înregistrare, centralizare 
şi raportare a informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii 
ionizante face parte din obligaţiile profesionale ale personalului şi va fi înscrisă în 
fişa postului fiecărui salariat, conform atribuţiilor specifice.   
   Art. 5. -   Unitatea, aşa cum este denumită la art. 4, prin managerul unităţii, 
răspunde de organizarea activităţii de înregistrare, centralizare şi raportare a 
datelor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante şi de 
asigurarea resurselor umane şi financiare necesare derulării activităţii şi 
controlează respectarea aplicării prezentelor norme la nivelul unităţii.   
   Art. 6. -   Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, prin laboratoarele de igiena radiaţiilor, denumite în continuare LIR, 
verifică respectarea prevederilor prezentului ordin, conform dispoziţiilor din 
Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la 
radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al 
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 
285/79/2002, cu completările ulterioare.   
   Art. 7. -   LIR din cadrul direcţiilor de sănătate publică trimit semestrial un 
raport către serviciile de control în sănătate publică ale direcţiilor de sănătate 
publică din teritoriul arondat pe care le deservesc cu privire la nerespectarea 
prevederilor prezentului ordin privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea 
dozelor de radiaţii primite de pacienţi.   
   Art. 8. -   Nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind înregistrarea, 
centralizarea şi raportarea dozelor de radiaţii primite de pacienţi se sancţionează 
de inspectorii sanitari ai direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, conform dispoziţiilor din Hotărârea Guvernului nr. 
857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din 
domeniul sănătăţii publice, cu completările ulterioare.   
   Art. 9. -   Furnizorii de servicii medicale de radiologie de diagnostic, radiologie 
intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie, din sistemul public şi privat, 
indiferent de forma de organizare, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti si Institutul Naţional de Sănătate Publică duc la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin.   
   Art. 10. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 
ministrului sănătăţii publice nr. 1.542/2006 privind înregistrarea şi raportarea 
dozei pacienţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 
28 decembrie 2006, şi Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.003/2008 pentru 
aprobarea utilizării formularelor de înregistrare şi raportare a datelor privind 
expunerile medicale la radiaţii ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 393 din 26 mai 2008.   
   Art. 11. -   Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.   
   Art. 12. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
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Ministrul sănătăţii, 

Vlad Vasile Voiculescu  

 
    Bucureşti, 7 noiembrie 2016.   
    Nr. 1.255.   
 

ANEXĂ    
 

NORME 
privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea 

medicală a populaţiei la radiaţii ionizante   
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