


 

CALIFICAREA SI CERTIFICAREA 

PERSONALULUI NDT 

RO-NANDTB 02 

Ed. /Rev.: 1Δ4 
Data: 17.05.2019 

Pag.: 2 / 39 

 
 

© RO-NANDTB Reproducerea şi difuzarea acestui document, divulgarea sau utilizarea neautorizată a informaţiilor pe care le conţine în exteriorul  
RO-NANDTB, sunt interzise. 

 

F
or

m
 1

, R
O

-N
A

N
D

T
B

 0
1,

 e
d.

/r
ev

.:1
Δ

2  

 
CUPRINS 
Nr.Crt. DENUMIRE 
1 Domeniu 
2 Scop 
3 Documente de referință 
4 Definiții și prescurtări 
4.1 Definiții 
4.2 Prescurtări 
5 Cererea de calificare 
6 Cerințe generale 
6.1 Procedura scrisă 
6.2 Metode de examinare nedistructivă 
7 Niveluri de calificare şi competenţe 
7.1 Personal în formare 
7.2 Nivel 1 
7.3 Nivel 2 
7.4 Nivel 3 
7.5 Nivel 3 Responsabil 
7.6 Auditor 
8. Instruire 
8.1 Număul minim de ore de instruire 
8.2 Instruire anterioara 
8.3 Instruire echivalentă 
8.4 Securitate și sănătatea muncii 
9 Experienţa 
9.1 Experiența acumulată 
9.2 Experienţă anterioară 
9.3 Experiență echivalentă 
10 Examinare 
10.1 Cerinte 
10.2 Examinare oftalmologică 
10.3 Examinare generală 
10.4 Examinare specifică 
10.5 Examinare practică 
10.6 Administrarea examinărilor la CIE conform Ro-NANDTB 04 
10.7 Certificare 
10.8 Echivalare 
10.9 Mentenanţa anuală 
11 Înregistrări 
  
ANEXA 1 Cerere de calificare personal NDT - FORM 1 
ANEXA 2A Credite Acordate Pentru Activitatea Nivelului 3 



 

CALIFICAREA SI CERTIFICAREA 

PERSONALULUI NDT 

RO-NANDTB 02 

Ed. /Rev.: 1Δ4 
Data: 17.05.2019 

Pag.: 3 / 39 

 
 

© RO-NANDTB Reproducerea şi difuzarea acestui document, divulgarea sau utilizarea neautorizată a informaţiilor pe care le conţine în exteriorul  
RO-NANDTB, sunt interzise. 

 

F
or

m
 1

, R
O

-N
A

N
D

T
B

 0
1,

 e
d.

/r
ev

.:1
Δ

2  

ANEXA 2B Interpretarea punctelor de credit acordate pentru activitatea Nivelului 3 
ANEXA 3A Ghid de verificare a examinării practice 
ANEXA 3B Ghid de verificare a instrucțiunii/procedurii 
ANEXA 4 Registru evidenta personal calificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDENTA MODIFICĂRILOR 
NR. 

CRT. 
Ediție/ Revizie 

Nume, semnătura 
DATA 

Modificat de: 
    
    
    

 
 



 

CALIFICAREA SI CERTIFICAREA 

PERSONALULUI NDT 

RO-NANDTB 02 

Ed. /Rev.: 1Δ4 
Data: 17.05.2019 

Pag.: 4 / 39 

 
 

© RO-NANDTB Reproducerea şi difuzarea acestui document, divulgarea sau utilizarea neautorizată a informaţiilor pe care le conţine în exteriorul  
RO-NANDTB, sunt interzise. 

 

F
or

m
 1

, R
O

-N
A

N
D

T
B

 0
1,

 e
d.

/r
ev

.:1
Δ

2  

1. DOMENIU 

Prezenta procedură este aplicabilă pentru calificarea în CIE autorizate, a personalului care 
efectuează examinări nedistructive în industria aeronautică, pe niveluri de competență 
(Nivel 1, 2 sau 3).  

2. SCOP 

2.1 Conform acestei proceduri RO-NANDTB în calitate de organizație care reprezintă industria 
națională aeronautica în domeniul NDT:  

-organizează și conduce sesiuni de examinare a personalului NDT Nivel 3 în centre 
autorizate; 

-autorizează Centrele de Instruire şi Examinare personal NDT; 
-poate participa în calitate de observator la sesiunile de instruire și examinare pentru 
personalul NDT Nivel 1, 2 organizate de CIE autorizate; 

-recunoaște calificările/ autorizarile personalului NDT Nivel 1, 2 și 3, efectuate în 
centre de instruire recunoscute de Aerospace NDT Forum. 

2.2 Personalul NDT care efectuează examinări nedistructive în industria aeronautică şi care, la 
data intrării în vigoare a prezentei proceduri deţine un certificat de autorizare în termen de 
valabilitate, emis de către AACR în conformitate RACR-NDT, îşi menţine autorizarea 
respectivă până la data expirării acesteia. 

2.3 Prezenta procedură se aplică personalului care foloseşte metode NDT pentru a testa şi/ sau     
accepta materiale, produse, componente, ansambluri sau subansambluri, atât pentru 
activitatea de producție cât și pentru mentenență. Procedura se aplică personalului direct 
responsabil pentru adecvarea tehnică a metodelor NDT folosite, a personalului care aprobă 
instrucţiuni şi/ sau proceduri de lucru, care auditează facilităţi sau care asigură suport tehnic 
NDT sau instruire. 

2.4 Procedura nu se aplică persoanelor care au doar autoritate administrativă, autoritate de 
supraveghere a personalului NDT sau personalului NDT care lucrează la dezvoltarea unor  
tehnologii NDT în vederea implementării ulterioare şi care urmează să fie aprobate de 
personal Nivel 3 autorizat. 

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

EN 4179 Aerospaces series. Qualification and approval of personnel for non-
destructive testing 

NAS 410 NAS certification and qualification of non-destructive test personnel, 
standard practice 

ANDTBF_08 Organisation, Duties and Responsibilities of NANDTB’s as 
members of ANDTBF 

ANDTBF_10 General Knowledge of other methods as required by EN4179 
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RACR-NDT Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive 
(NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire personal NDT 

RO-NANDTB 01 Controlul documentelor 

RO-NANDTB 03 Arhivare documente 

RO-NANDTB 04 Autorizarea centrelor de instruire şi examinare personal NDT 

RO-NANDTB 05 Auditarea CIE 

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI 

4.1. DEFINIȚII 

Angajator: organizaţie care angajează sau contractează serviciile uneia sau mai multor 
persoane care execută examinări nedistructive. Persoanele fizice sunt incluse în această 
definiţie. 

Calificare: abilitatea dovedită a personalului NDT de a îndeplini cerințele prezentei 
proceduri cu privire la pregătirea, cunoștințele, experiența și capacitatea vizuală necesare 
pentru o anumită metodă NDT. 

Candidat:  persoană  care  solicită  autorizarea  în  conformitate  cu   prezenta  procedură  
şi care lucrează în domeniul examinărilor nedistructive sub supravegherea unui personal 
NDT certificat, pentru a acumula experienţa necesară în vederea susţinerii examenului de 
autorizare. 

Centru de instruire şi examinare personal NDT (CIE): organizaţie internă sau externă 
care are capabilitatea de a instrui şi examina personalul NDT din aeronautică în 
conformitate cu cerinţele din prezenta procedură. CIE trebuie să fie aprobat de RO-
NANDTB. Certificare: declaraţie scrisă dată de angajator că o persoană a îndeplinit 
cerinţele EN 4179/ NAS 410. 

Evaluare: analiză constând în interpretarea indicațiilor notate pe parcursul examinării 
nedistructive, privind determinarea acestora în raport cu criterii specifice de acceptare sau 
determinare a importanței indicațiilor. 

Examinare: testare formală, controlată şi documentată facută în conformitate cu o practică 
scrisă, pentru a verifica capacitatea vizuală a candidatului, cunoştinţele sau îndemânarea 
într-o metodă NDT. 

Examinare cu cartea deschisă: o examinare administrată cu acces la anumite materiale de 
referinţă care sunt asigurate sau referenţiate. 

Examinare cu cartea închisă: o examinare administrată fără acces la materiale de referinţă 
de orice fel. 
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Examen de bază: o examinare scrisă în vederea autorizării pe Nivelul 3, care 
demonstrează cunoştinţele candidatului în materie de ştiinta materialelor, tehnologia 
elaborării şi prelucrării materialelor, tipurile de discontinuităţi ale materialelor,  precum şi a 
principiilor de bază ale metodelor NDT. 

Examen general: o examinare scrisă care se referă la principiile de bază şi teoria unei 
metode NDT. 

Examen specific:  examinare  scrisă  care  să  demonstreze  că un candidat cunoaşte şi 
înţelege  procedurile, codurile, standardele, tehnologiile de produs tehnicile de testare, 
echipamentele şi specificaţiile aplicabile pentru o anumită metodă aşa cum este folosită la 
locul de muncă al candidatului. 

Examen practic: examinare care demonstrează abilitaţile candidatului pentru a aplica o 
metoda NDT aşa cum este folosită de angajator. Întrebările şi răspunsurile nu trebuie să fie 
scrise dar rezultatele şi observaţiile examinării trebuie să fie documentate. 

Examinator: o persoană certificată pe Nivelul 3 pentru metoda în care devine examinator.  
Examinatorul este desemnat de Responsabilul Nivel 3 (RL 3) pentru a administra în 
totalitate sau parţial procesul de calificare şi autorizare în metoda/ metodele în care este 
certificat. 

Experienţă: performanţă realizată într-o metodă NDT la locul de muncă, având drept 
rezultat acumularea de cunoştinţe teroretice şi practice. Aceasta nu include  instruirea 
formală la clasă dar poate să includă instruirea în laborator şi la locul de muncă, aşa cum 
este definită de procedura scrisă a angajatorului. 

Instrucţiune de lucru scrisă: un document care detaliază tehnica NDT şi parametrii de 
testare care să fie folosiţi pentru inspecţia unui anumit component sau pentru o familie de  
piese (de exemplu, „extrudate din aluminiu” sau „suporţi din oţel”) sau ansamblu. 
Instrucţiunile de  lucru sunt cunoscute sub numele de „fişe tehnologice” sau „fişe de date”. 

Instruire formală: un program de activităţi de învăţare documentat şi organizat care are 
scopul de a împărtăşi cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a fi calificat în 
conformitate cu EN 4179/NAS 410. Instruirea formală poate fi compusă din instruire la 
clasă, instruire practică şi auto-instruire programată după cum este aprobată de RL3 sau 
Examinator. 

Instruire la locul de muncă („on-the-job”):  instruire la locul de muncă pentru 
acumularea de experienţă în ce priveşte setarea aparatului, operarea echipamentului,  
aplicarea procesului, recunoaşterea, interpretarea şi evaluarea indicaţiilor sub îndrumare 
adecvată. 

Metodă NDT: una din disciplinele examinărilor nedistructive (ex: metoda de examinare cu 
ultrasunete, radiografie, etc.) în cadrul căreia pot exista mai multe tehnici. 
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RO-NANDTB: organism naţional independent care reprezintă industria aerospaţială 
naţională în domeniul NDT, care este constituită de principalele organizații care efectuează 
examinări nedistructive și care este acceptată de AACR și/sau AAMN, pentru a furniza 
servicii de calificare și/ sau examinare NDT. 

Observare directă: situaţie în care observatorul este capabil să vină în ajutor imediat 
candidatului şi să rămână la o distanţă care să permită contactul neîntrerupt verbal şi vizual, 
fără ajutor, cu candidatul. 

Procedura scrisă: o procedură care descrie metodologia şi cerinţele angajatorului pentru 
controlarea şi administrarea proceselor de calificare şi certificare a personalului NDT. 

Personal/ Operator NDT: personal care efectuează examinări nedistructive în domeniul 
aeronautic. 

Probă test: piesă/ component conţinând defecte cunoscute folosită la examinarea practică, 
pentru demonstrarea competenţei candidaţilor în aplicarea unei metode NDT. Ca 
alternativă, se pot considera probe test şi imaginile cum ar fi radiografii, diagrame de 
examinare ultrasonică etc. pentru demonstrarea competenţei candidaţilor în interpretarea 
indicaţiilor. 

Procedură: instrucţiune scrisă despre cum se realizează un anumit proces. Procedurile sunt 
apoi folosite la întocmirea instrucţiunilor de lucru.  

Tehnică NDT: o modalitate specifică de utilizare a unei metode NDT (ex: tehnica de 
examinare cu ultrasunete prin imersie). 

 
4.2  PRESCURTĂRI 
 

AACR Autoritatea Aeronautică Civilă Română  
AAMN Autoritatea Aeronautică Militară Națională 
CA Certificat de Autorizare 
CIE Centru de Instruire şi Examinare Personal pentru Examinări 

Nedistructive 
RO-NANDTB Organism naţional aeronautic independent din România 
NDT Examinări nedistructive 
RL 3 Responsabil Nivel 3 

5. CEREREA DE CALIFICARE 

Cererea de calificare în vederea certificării inițiale, de extindere a domeniului de calificare 
sau de recalificare pentru personalul NDT de Nivel 1, 2 sau 3, va fi înaintată la CIE 
autorizat prin formularul cod: FORM 1 (Anexa 1) împreună cu următoarele documente 
suport, necesare în scopul  calificării: 
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-dovada experienţei practice acumulate conform Tabelului 1; 
-dovada examinării oftalmologice; 
-procedura scrisă a organizației din care face parte candidatul/ sau standardul aplicabil 
EN4179 / NAS 410; 

-dovada indeplinirii cerintelor prezentate la punctul 12.1.4.3, în cazul  recalificării prin 
sistem de credite pentru Nivelul 3 (Anexa 2A); 

-procedura specifica metodei pentru care se solicita calificarea. 
În cazul în care nu sunt furnizate procedura scrisă sau procedurile specifice ale metodei,  
examinarea poate fi făcută în conformitate cu standardele internaționale aplicabile. 

6. CERINȚE GENERALE 

6.1. PROCEDURA SCRISĂ  

Angajatorul trebuie să întocmească și să menţină o procedură scrisă pentru calificarea şi 
certificarea personalului NDT, care să îndeplinească cerinţele EN 4179/ NAS 410. 
Procedura trebuie să ofere detaliile necesare pentru ca angajatorul să implementeze 
programul de calificare şi certificare a personalului NDT şi trebuie să includă fie direct fie 
prin referinţă, detaliile procesului de calificare şi certificare, incluzând: 

-Identificarea nivelurilor de calificare şi certificare folosite în cadrul organizației; 
-Identificarea atribuțiilor şi responsabilităţile personalului NDT pentru diferitele 
niveluri de calificare; 

-Identificarea cerințelor privind instruirea și experiența candidatului; 
-Identificarea cerințelor privind certificarea și recertificarea personalului; 
-Identificarea cerințelor privind înregistrările și arhivarea acestora; 
-Cerinţe privind expirarea, suspendarea, revocarea şi redobândirea certificărilor; 
-Procesul de evaluare anuală. 

6.1.1. Procedura scrisă trebuie să fie aprobată de RL3 al organizației.  

6.1.2. Procedura scrisă şi procedurile RO-NANDTB aplicabile, trebuie sa fie disponibile pentru 
verificare de către agenţiile de reglementare şi clienţii angajatorului.  

6.2. METODE DE EXAMINARE NEDISTRUCTIVĂ 

Procedura conţine cerinţe detaliate pentru următoarele metode comune: 

-Examinarea nedistructivă cu lichide penetrante – Simbol PT 
-Examinarea nedistructivă cu particule magnetice – Simbol MT 
-Examinarea nedistructivă prin termografiere cu radiaţii infraroşii – Simbol IRT 
-Examinarea nedistructivă cu curenţi turbionari – Simbol ET 
-Examinarea nedistructivă cu ultrasunete – Simbol UT   
-Examinarea nedistructivă cu radiaţii penetrante (radiografică) – Simbol RT 

Pentru metodele comune cerințele minime privind instruirea, experiența și examinarea sunt 
detaliate în capitolele 5 și 6 din prezenta procedură și servesc drept ghid pentru metodele 
curente sau metodele în curs de dezvoltare. 
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6.2.1. Alte metode 

Dacă există cerințe pentru calificarea personalului NDT pentru alte metode NDT care se  
folosesc pentru a determina acceptarea sau adecvarea pentru o anumită utilizare a unor 
materiale, piese, componente, sub-ansambluri sau ansambluri, RO-NANDTB poate aproba 
CIE care dețin facilități corespunzătoare (RO-NANDTB 04). 

6.2.2. Cerinţele privind experienţa, instruirea şi examinarea personalului pentru aceste alte metode 
trebuie trebuie să fie documentate de angajator în procedura scrisă. 

7. NIVELURI DE CALIFICARE ŞI COMPETENŢE 

Personalul NDT din industria aeronautică, trebuie să fie calificat în conformitate cu 
prezenta procedură, în funcţie de studii, de pregătirea profesională, de aptitudinile fizice şi 
de experienţa practică.  

Independent de calificarea obținută în CIE autorizat, personalul NDT din industria 
aeronautică, trebuie să fie certificat de angajator. 

În funcţie de calificarea sa, personalul NDT va fi clasificat pe unul dintre următoarele  
niveluri : 

7.1. PERSONAL ÎN FORMARE 

7.1.1. Personalul în formare participă la un program de instruire documentat pentru o metodă 
NDT în vederea calificării şi certificării pentru Nivel 1, Nivel 2 sau direct pentru Nivel 2. În 
tehnica/metoda în care se pregăteşte, acesta trebuie: 

-să se documenteze şi să participle activ la programul de instruire pentru o anumită 
metodă NDT, o perioadă determinată şi specificată de timp; 
-să obţină experienţă sub directa observare a personalului Nivel 2 sau 3 în metodă; 
-să nu ia decizii în ce priveşte acceptarea sau respingerea produselor; 
-să nu efectueze teste independent; 
-să nu realizeze independent nici o altă funcţie NDT. 

7.2. NIVEL 1 

7.2.1. Pentru metoda de testare în care este autorizat, personalul Nivel 1 trebuie să fie capabil: 

-să urmeze instrucţiuni de lucru; 
-să aibă abilităţi şi cunoştinţe pentru a procesa piese, a documenta rezultate şi a 
efectua standardizarea echipamentului în conformitate cu instrucţiunile de lucru 
aprobate; 
-să aiba abilităţi şi cunoştinţe pentru a efectua orice pregatire a pieselor, atunci când 
este necesar, înainte şi după testare, în conformitate cu instrucţiunile de lucru 
aprobate; 
-să aibă abilităţi şi cunoştinţe pentru a efectua verificările performanţei procesului în 
conformitate cu standardul de proces aplicabil; 
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-să primească îndrumare şi/sau supraveghere de la personal autorizat Nivel 2 sau 3 în 
metodă, atunci când este necesar; 
-în cazul în care este specificat în procedura scrisă a organizaţiei şi când este aprobat 
de RL 3, să poată face interpretări şi evaluări ale unui anumit produs(e) sau 
caracteristică a produsului în vederea admiterii /respingerii conformitate cu 
instrucţiunile de lucru aprobate. 

7.3. NIVEL 2 

7.3.1. Pentru metoda de testare în care este autorizat, personalul Nivel 2 trebuie: 

-să aibă abilităţi şi cunoştinţe pentru setarea şi standardizarea echipamentului, 
procesarea pieselor, interpretarea şi evaluarea în vederea admiterii / respingerii şi 
documentarea rezultatelor; 
-să fie familiarizat în întregime cu scopul şi limitările metodei/tehnicii; 
-să aibă abilităţi şi cunoştinţe pentru a efectua verificările performanţei sistemului în 
conformitate cu standardul de proces aplicabil; 
-să fie capabil să ofere îndrumarea şi/sau supravegherea necesară candidaţilor şi 
personalului de Nivel 1; 
-să fie familiarizat cu codurile, standardele şi alte documente contractuale care 
controlează metoda aşa cum este folosită la angajator; 
-în cazul în care este specificat în procedura scrisă a organizaţiei, să fie capabil să 
întocmească instrucţiuni de lucru din procedurile generale aprobate. Astfel de 
instrucţiuni trebuie să fie aprobate în final de personalul Nivel 3 certificat în metodă; 
-să aibă cunoştinţe de bază despre fabricarea produselor relevante şi tehnologia 
inspecţiei; 
-dacă este specificat în procedura scrisă a organizaţiei, să aibă cunoştinţe de bază 
privind avioanele şi mentenanţa acestora. 

7.4. NIVEL 3 

7.4.1. Pentru metoda NDT în care este autorizat, personalul Nivel 3 trebuie: 

-să aibă abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru a interpreta codurile, standardele şi 
alte documente contractuale care controlează metoda(ele) NDT; 

-să poată să-şi asume responsabilitatea tehnică pentru facilitatea NDT şi personal; 
-să poată alege metoda şi tehnica pentru o anumită inspecţie; 
-să poată să pregătească şi să verifice adecvarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru; 
-să aprobe proceduri NDT şi instrucţiuni de lucru din punct de vedere al adecvării 
tehnice; 

-să aibă cunoştinţe generale despre alte metode NDT şi fabricarea produsului şi 
tehnologii de inspectare folosite de angajator; 

-atunci când este specificat în procedura scrisă a organizaţiei, să aibă cunoştinţe de bază 
privind echipamentele de zbor şi mentenanţa acestora; 

-să poată asigura sau să facă în mod direct instruirea, examinarea şi certificarea 
personalului; 
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-să poată face examinări nedistructive în vederea acceptării pieselor şi să documenteze 
rezultatele, dacă demonstrarea competenţei practice este inclusă în procedura scrisă a 
organizaţiei; 

-atunci când se cere în procedura scrisă a organizaţiei, să poată audita CIE  pentru a se 
asigura că sunt îndeplinite condiţiile procedurii scrise. 

 

7.5. NIVEL 3 RESPONSABIL 

Persoană desemnată în scris de angajator, care acţionează în numele angajatorului în 
chestiunile legate de procesul de calificare şi certificare a personalului NDT. RL3 trebuie să 
fie autorizat Nivel 3 în conformitate cu prezenta procedură pentru în una sau mai multe 
metode NDT şi trebuie să aibă cunoştinţe aprofundate dspre instrucţinile scrise, codurile, 
specificaţiile şi standardele folosite de angajator. RL3 trebuie sa aibă cunoştinţe temeinice 
despre materialele, componentele, tehnologiile de produs, metodele NDT şi tehnicile NDT 
folosite de angajator. RL3 este responsabil pentru implementarea prezentei proceduri şi 
pentru administrarea în intregime a programului de calificare şi certificare. 

7.6. AUDITOR 

Personalul care efectuează audituri tehnice NDT, supraveghează sau evaluează  zonele 
NDT, trebuie să fie instruit şi să aibă abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru a înţelege 
procesele şi procedurile folosite în aplicarea proceselor NDT. Auditorii trebuie să fie 
familiarizaţi cu codurile, standardele şi alte documente contractual aplicabile, care 
controlează metoda(ele) aplicabile. 

8. INSTRUIRE 

Candidatii pentru calificare pe toate nivelurile trebuie să parcurgă un număr suficient de ore 
de instruire formală pentru a deveni cunoscători în ce priveşte principiile şi practicile 
metodelor şi tehnicilor de examinare aplicabile şi pentru a fi capabili să îndeplineacă 
sarcinile prevăzute la par. 7.1.1. Instruirea formală poate fi făcută înainte sau odată cu 
instruirea la locul de muncă. 

8.1. NUMĂRUL MIMIN DE ORE DE INSTRUIRE  

Ppentru personalul de Nivel 1 şi 2 sunt indicate în Tabelul 1 şi Tabelul 1A. Instruirea 
trebuie să fie documentată. Pentru metodele NDT neacoperite de Tabelul 1, cerinţele 
minime privind instruirea sunt stabilite de către RL 3 
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TABELUL 1 – Numărul minim de ore de instruire pentru personalul Nivel 1 şi 2 
Metodă Nivel 1 Nivel 2 cu certificare 

anterioară Nivel 1 
Nivel 2 fără certificare 

anterioară Nivel 1 

PT 16 16 32 

MT 16 16 32 

IRT 20 40 60 

ET 40 40 80 

UT 40 40 80 

RT film sau non-film 40 40 80 

RT film şi non-film  60 60 120 

 
 

 
 

TABELUL 1A – Numărul minim de ore de instruire formală RT  
pentru  tranziţia la film şi nonfilm 

Ore suplimentare de instruire forrmală 
Nivel 1 curent Nivel 2 curent Nivel 1 curent la Nivel 2 film 

şi non-film 

20 40 80 
 

Notă:  Orele suplimentare de instruire trebuie să fie făcute în modalitatea corespunzătoare. 

 

8.1.1. Instruirea trebuie să fie făcută în conformitate cu un program de instruire detaliat, aprobat 
de RL3. Programul trebuie să includă documentaţia de referinţă folosită pentru materialul 
de instruire. Instruirea trebuie să cuprindă cel puţin:  

-Teorie de bază; 
-Principiul testării, inclusiv alegerea metodelor NDT, relevanţa pentru diferite 
materiale, piese şi variabile de testare; 
-Materiale şi forme de produse; formarea şi caracterizarea defectelor; 
-Operarea şi calibrarea (standardizarea) echipamentului; 
-Importanţa verificărilor procesului; 
-Importanţa paşilor şi a parametrilor corespunzători de procesare; 
-Sanatate şi securitate în muncă ; 
-Tehnici aplicabile, avantajele şi dezavantajele; 
-Limitările şi capabilităţile fiecărei metode şi tehnici; 
-Specificaţii, coduri, proceduri de operare şi instrucţiuni de lucru aplicabile; 
-Dacă este aplicabil, evaluarea, interpretarea şi documentarea rezultatelor. 

Dacă se foloseşte pentru  asigurarea instruirii un CIE, RL3 trebuie să verifice faptul că 
instruirea îndeplineşte cerinţele angajatorului. Un ghid pentru conținutul minim al instruirii 
se găsește în Anexa 5. 
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8.2. INSTRUIRE ANTERIOARĂ .  

Pentru personalul creditat cu instruire anterioară sau personalul care nu a fost autorizat în 
interval de 12 luni de la instruire, trebuie sa prezinte dovada unei instruiri de 
reîmprospătare. Instruirea anterioară trebuie să fie documentată şi să fie acceptată de 
angajator. Instruirea de reîmprospătare trebuie să acopere cel puţin produsele, setarea 
echipamentului, operarea şi calibrarea (standardizarea), proceduri specifice de operare, 
tehnici aplicabile, interpretarea şi evaluarea rezultatelor examinării NDT, sănătate şi 
securitatea muncii, codurile, standardele şi specificaţiile aplicabile. Pentru documentarea 
instruirii anterioare, înregistrările, altele decât cele originale, pot fi acceptate dacă 
adecvarea şi echivalenţa acestora a fost determinată ca fiind acceptabilă de RL3 sau 
Examinator. 

8.3. INSTRUIRE ECHIVALENTĂ.  

Pentru personalul autorizat anterior în conformitate cu EN 4179, NAS410 sau alte 
programe de calificare NDT recunoscute, adecvarea şi echivalarea instruirii anterioare cu 
cerinţele din Tabelul 1 si Tabelul 1A trebuie să fie determinată şi documentată de RL3 sau 
Examinator. Se pot accepta o parte din orele de instruire anterioară sau se poate accepta 
instruirea anterioară în întregime. 

8.4. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ.  

8.4.1. Toate reglementările privind substanţele periculoase, prevenirea accidentelor şi practicile 
de lucru sigure trebuie să fie strict respectate. Cerinţele privind instruirea pentru sănătate şi 
securitate în muncă trebuie să fie determinate în conformitate cu legislaţia aplicabilă în 
România. 

8.4.2. Toţi candidaţii care doresc să se califice în domeniul RT, trebuie să fie instruiţi cu privire la 
cerinţele privind securitatea şi sănătatea în muncă specifice lucrului cu radiaţii ionizante, să 
cunoască şi să respecte reglementările şi legile aplicabile.  

9. EXPERIENȚA 

9.1. EXPERIENȚA ACUMULATĂ 

9.1.1. Un candidat pentru autorizare Nivel 1, 2 sau 3, trebuie să aibă suficientă experienţă pentru a 
fi capabil să îndeplinească toate atribuţiile corespunzătoare nivelului de autorizare solicitat. 
Candidatul trebuie să furnizeze la RO-NANDTB dovada acumulării experienţei cerute de 
prezenta procedura, înainte de prezentarea la examen. Aceste cerinţe trebuie să fie stabilite 
şi documentate de RL3 din cadrul organizației sau Examinator. 

9.1.2. Cerinţele minime privind experienţa unui candidat pentru autorizarea pe Nivel 1, Nivel 2 
fără certificare anterioară pe Nivel 1și Nivel 2 sunt prezentate în Tabelul 2 şi Tabelul 2A. 
Cerinţele pentru Nivelul 3 sunt prezentate în Tabelul 3.  
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9.1.3. Instruirea la locul de muncă (“on- the- job”) pentru acumularea experienţei, trebuie să fie 
supervizată de personal certificat Nivel 2 în conformitate cu EN 4179/NAS410. Pentru 
candidaţii care obţin experienţă, documentaţia trebuie să fie disponibilă pentru a fi 
verificată în ce priveşte persoana, data, sarcina, şi personalul care a facut observarea 
directă. 

9.1.4. Accesul direct pe nivelul 2 este posibil numai dacă durata experienţei candidatului 
reprezintă suma duratelor cerute pentru nivelul 1 şi 2. 

 
TABELUL 2 – Cerinte minime privind experienţa pentru Nivelul 1 şi Nivelul 2 

 Durata experienţei în ore 

Metoda Nivel 1 (experienţă 
candidat) 

Nivel 2 cu certificare 
anterioară pe Nivel 1 

Nivel 2 fără certificare 
anterioară pe Nivel 1 

PT 130 270 400 

MT 130 400 530 

IRT 200 600 800 

ET 200 600 800 

UT 200 600 800 

RT film sau non-film 200 600 800 

RT film şi non-film 220 780 1000 

 
 

TABELUL 2A – Cerinţe privind experienţa pentru tranziţia la film şi non-film 
Cerinţe minime privind experienţa în domeniul RT  

pentru tranziţia la film şi non-film în ore 

Nivel 1 actual Nivel 2 actual Nivel 1 actual la Nivel 2 film  
si non-film 

20 200 800 

 
Nota : Orele de experienţă anterioară trebuie să fie în tehnica aplicabilă. 

 
 

TABELUL 3– Cerinte minime privind experienţa pentru Nivelul 3 în metodele comune 
Colegiu sau universitate Experientă ca Nivel 2 
Fără 4 ani 

Absolvent al unei şcoli tehnice sau a cel puţin doi ani de studii 
inginereşti sau tehnico-ştiinţifice în cadrul unui colegiu sau universităţi 

2 ani 

Absolvent (cu diplomă) al unei universităţi acreditate, cu durata 
cursurilor de minimum 3 ani, cu profil tehnico-ştiinţific sau ingineresc 

1 an 

 
Note: 

1. Experienţa suplimentară necesară pentru personalul Nivel 3 în domeniul RT, care trece de 
la film la non-film sau invers, este 240 de ore cu îndrumare sau supervizare de la un 
Examinator, Instructor sau C.I.E. 
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2. Experienţa cerută pentru autorizarea pe Nivelul 3 se referă la activitatea desfăşurată ca 
operator NDT autorizat pe Nivelul 2. 

9.2. EXPERIENŢĂ ANTERIOARĂ 

9.2.1. Experienţa anterioară a unui candidat la un alt angajator poate fi acceptată numai dacă 
experienţa este documentată şi aprobată de RL3 al organizatiei. După caz, se poate accepta 
fie întreaga experienţă fie o parte din orele de experienţă. Pentru documentarea experienţei 
anterioare, înregistrările, altele decât cele originale, pot fi acceptate dacă echivalenţa şi 
adecvarea lor au fost acceptate de RL3 

9.3. EXPERIENŢĂ ECHIVALENTĂ 

9.3.1. Pentru personalul care a fost certificat anterior în conformitate cu EN 4179/ NAS410 sau alt 
program de calificare NDT recunoscut, adecvarea şi echivalenţa experienţei anterioare cu 
cerinţele din Tabelele 2, 2A sau tabelul 3 trebuie să fie determinată şi documentată de RL3 
al organizației. 

10. EXAMINARE 

10.1. CERINȚE 

10.1.1. Examinarea în vederea calificării personalului NDT trebuie să conţină o examinare 
oftalmologică, o examinare generală, o examinare specifică şi una practică pentru fiecare 
metodă în care personalul NDT urmează să fie autorizat. 

10.1.2. Chestionarele şi probele test trebuie să fie disponibile pentru personalul NDT numai în 
timpul administrării examinărilor, în limba română/engleza. Nu este permisă o traducere 
orală a examinărilor scrise, pe parcursul examinării. 

10.1.3. Materialul de examinare se compune din materiale scrise pe suport hârtie, precum şi din 
piesele test pentru examinare. 

10.1.4. Pachetul de examinare cuprinde: 

-chestionare cu caracter general privind metoda solicitată; 
-chestionare cu caracter specific privind metoda solicitată;  
-materiale de referinţă dacă este cazul (tabele, specificaţii, standarde, etc.)  
-liste de verificare a examinării practice; 

10.1.5. Întrebările pentru examinarea teoretică, valabile în momentul examenului, se aleg aleator de 
către examinator din colecția de întrebări a CIE. 
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10.2. EXAMINARE OFTALMOLOGICĂ 

10.2.1. Examinarea oftalmologică a personalului, trebuie să asigure îndeplinirea cerinţelor din 
Tabelul 3. 

TABELUL 3 – Cerinţe privind examinarea oftalmologică 
Cerinţe privind examinarea oftalmologică 

Opţiuni pentru vederea 
de aproape 

• E răsturnat în conformitate cu SR EN ISO 18490 
• 20/25 (Snellen) la 40.64 cm ± 21,54 cm* 
• Jaeger No. 1 la nu mai puţin de 30,48 cm* 

Percepţia culorilor Personalul trebuie să poată distinge şi să diferenţieze adecvat 
culorile folosite în procesul implicat  

* Cu cel puţin un ochi, natural sau corectat. 
 

10.2.2. Cerinţele pentru vederea de aproape trebuie administrate anual, iar cele privind percepţia 
culorilor trebuie administrate la interval de maxim 5 ani. 

10.2.3. Formularul folosit pentru examinarea oftalmologică este stabilit de oganizația din care face 
parte candidatul și trebuie să conțină cerinţele din Tabelul 3. 

10.2.4. Examinarea oftalmologică trebuie să fie administrată de personal instruit, desemnat de RL3 
al organizației sau de personal medical calificat. 

10.2.5. Dacă pentru trecerea examenului de acuitate vizuală este necesară o corecţie, atunci această 
corecţie trebuie să fie aplicată în timpul tuturor testărilor/ inspecţiilor. 

10.2.6. Orice limitări privind percepţia culorilor trebuie să fie evaluate de RL3 al organizației 
înainte de certificare şi trebuie să fie aprobate în scris, dacă este cazul. 

10.3. EXAMINARE GENERALĂ 

10.3.1. Examinarea generală pentru toate nivelurile trebuie să fie “cu cartea închisă”. 

10.3.2. Pentru Nivelul 1 şi 2, la examenul general trebuie să fie administrate minim 40 întrebări. 

10.3.3. Examinarea generala a unui candidat pentru calificare inițială pe Nivelul 3 cuprinde un 
examen de bază şi un examen referitor la metoda NDT pentru care se solicită 
calificarea. Întrebările de la examenul general trebuie să se adreseze cunoştinţelor generale 
despre alte metode definite în această procedură precum şi despre metoda pentru care se 
cere  calificarea. Promovarea examenului "de bază", care acoperă celelalte metode NDT 
utilizate înainte de a trece la orice examinare a metodei NDT trebuie să fie considerată 
dovada că celelalte metode NDT au fost acoperite în mod satisfăcător.  

Examenul de bază pentru Nivel 3 se dă din cel puțin patru metode corespunzător nivelului 
2, alese de candidat din metodele prevazute la paragraful 6.2, din care cel puțin o metodă 
trebuie să fie volumetrică (UT sau RT). Pentru fiecare din aceste metode se administrează 
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minim 15 întrebări cu cartea închisă, adică minim 60 de întrebări în total. Nota minimă este 
de 80%. Această notă nu intră în calculul mediei finale. 

La examenul referitor la metoda NDT pentru care se solicita autorizarea trebuie să fie 
administrate minim 40 întrebări. 

10.4. EXAMINARE SPECIFICĂ 

10.4.1. Examinarea specifică pentru toate nivelurile trebuie să fie cu „cartea deschisă”, şi trebuie 
să cuprindă specificaţiile, codurile, echipamentul, procedurile de operare şi tehnicile de 
testare pe care un candidat le poate folosi la realizarea sarcinilor sale la angajator.  

10.4.2. Numărul de întrebări: La examenul specific trebuie să fie administrate minim 30 întrebări. 

10.4.3. Materialele de referinţă cum ar fi specificaţii, tabele, formule, etc., trebuie să fie asigurate 
aşa cum este determinat de examinator. Întrebările care presupun folosirea unor astfel de 
materiale de referinţă trebuie să ceară înţelegerea informaţiilor conţinute în acestea, mai 
degrabă decât localizarea unor informaţii.  

10.4.4. Materialele de referinţă puse la dispoziţie în cadrul examenului vor fi clar indicate pe 
chestionarul de examinare specifică. 

10.5. EXAMINARE PRACTICĂ 

10.5.1. Examinarea practică trebuie să cuprindă o demonstraţie a competenţei în realizarea 
sarcinilor pe care un candidat trebuie să le îndeplinească în activitatea sa la angajator. 

10.5.2. În cazul în care candidatului i se cere să demonstreze atât competenţa în aplicarea 
procesului cat şi interpretarea rezultatelor, trebuie să fie folosite piese test. Candidatul nu 
trebuie să cunoască aceste piese test şi localizarea defectelor acestora; 

10.5.3. În cazul în care unui candidat i se cere numai interpretarea rezultatelor şi nu aplică procesul 
care generează o imagine, probele test pot fi imagini, cum ar fi radiografii sau alte date 
rezultate în urma testării. 

10.5.4. RL3 sau Examinatorul trebuie să întocmească şi să completeze o listă de verificare practică. 
Această listă trebuie să asigure o acoperire adecvată a examinării practice şi să ajute la 
administrarea si notarea examinării. Suplimentar faţă de lista de verificare practică, RL3 
sau Examinatorul trebuie să determine şi să stabilească modul în care urmează să fie 
documentate rezultatele obţinute de candidat (de exemplu: desene ale piesei, schiţe, 
descriere scrisă, etc.) Toate acestea trebuie să devină parte a examenului şi trebuie să fie 
îndosariate ca atare. 

Notă :  Un ghid pentru întocmirea listei de verificare la examinarea practică a 
personalului Nivel 1, 2 şi 3 este prezentat în Anexa 3A și 3B. 

 



 

CALIFICAREA SI CERTIFICAREA 

PERSONALULUI NDT 

RO-NANDTB 02 

Ed. /Rev.: 1Δ4 
Data: 17.05.2019 

Pag.: 18 / 39 

 
 

© RO-NANDTB Reproducerea şi difuzarea acestui document, divulgarea sau utilizarea neautorizată a informaţiilor pe care le conţine în exteriorul  
RO-NANDTB, sunt interzise. 

 

F
or

m
 1

, R
O

-N
A

N
D

T
B

 0
1,

 e
d.

/r
ev

.:1
Δ

2  

10.5.5. Nivel 1 

10.5.5.1. Candidatul trebuie să-şi demonstreze competenţa folosind o instrucţiune de lucru pentru a 
procesa cel puţin 2 piese test cu configuraţii diferite pentru fiecare metodă, (cel puţin o piesă 
test pentru fiecare tehnică) pentru care se cere calificare. Când după calificare se va inspecta 
un singur tip de piese, ambele piese test pot avea aceeaşi configuraţie. 

10.5.5.2. Piesele test trebuie să fie reprezentative pentru produsele pe care candidatul le poate întâlni 
în realizarea sarcinilor sale la angajator. 

10.5.5.3. Lista de verificare a examinării practice trebuie să cuprindă cel puţin:  competenţa în 
folosirea şi standardizarea echipamentului şi materialelor, respectarea detaliilor procedurale, 
conform Anexei 3A.  

10.5.6. Nivel 2 

10.5.6.1. Candidatul trebuie să-şi demonstreze competenţa folosind o instrucţiune de lucru pentru a 
procesa cel puţin 2 piese test cu configuraţii diferite pentru fiecare metodă, (cel puţin o piesă 
test pentru fiecare tehnică) pentru care se cere calificarea. Când după calificare se va 
inspecta un singur tip de piese, ambele piese test pot avea aceeaşi configuraţie. 

10.5.6.2. Piesele test trebuie să fie reprezentative pentru produsele pe care candidatul le poate întâlni 
în realizarea sarcinilor sale la angajator. Pe lângă cele 2 piese test cu discontinuităţi, se pot 
adăuga suplimentar piese test fără discontinuităţi. 

10.5.6.3. Candidatul trebuie să documenteze rezultatele examinărilor nedistructive în conformitate cu 
criteriile de acceptare aplicabile. 

10.5.6.4. Lista de verificare a examinării practice trebuie să cuprindă cel puţin competenţa în 
folosirea şi standardizarea echipamentului şi materialelor, respectarea detaliilor procedurale, 
competenţa în interpretarea şi evaluarea indicaţiilor, conform Anexei 3A. 

10.5.7. Nivel 3 

10.5.7.1. Candidatul trebuie să-şi demonstreze competenţa de a întocmi o procedură NDT sau o 
instrucţiune de lucru adecvată cerinţelor curente ale angajatorului, în metodă. 

10.5.7.2. Rezultatele examinării practice trebuie să fie documentate şi trebuie să se folosească o listă 
de verificare care să cuprindă acurateţea tehnică, conţinutul tehnic şi claritatea procedurii 
sau instrucţiunii de lucru pregătită de candidat, conform Anexei 3B.  

10.5.7.3. Atunci când sarcinile candidatului vor include procesarea şi/ sau acceptarea/ respingerea 
produselor, competenţa în realizarea unor astfel de sarcini trebuie să fie demonstrată printr-
un examen practic echivalent cu cel pentru Nivelul 2. 
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11. ADMINISTRAREA EXAMINĂRILOR LA CIE 

11.1.1. Examinările în vederea calificării pe toate nivelurile (Nivel 1, 2 și 3) sunt organizate 
conform cerințelor prezentei proceduri. Fluxurile logice ale acestor activități sunt prezentate 
la paragraful 11.1.3. 

11.1.2. La prezentarea la examen fiecare candidat trebuie să posede o dovadă valabilă a identității 
sale. Aceasta trebuie să fie arătată, la cerere, examinatorului sau comisiei de examinare. 
Orice candidat care, în timpul examenului, nu se conformează regulilor sau comite un act  
fraudulos sau este complice la un astfel de act, este exclus de la continuarea examenului.  
Candidatul trebuie să aștepte cel puțin un an înainte de a putea să se prezinte la o 
reexaminare. 

11.1.3. Pentru administrarea examinărilor RO-NANDTB va folosi un CIE extern sau intern. 
Acesta trebuie să fie autorizat de RO-NANDTB în conformitate cu procedura RO-
NANDTB 04.  

A. Examinare administrată la CIE autorizat 
1. Angajatorul trimite la CIE autorizat o scrisoare de solicitare pentru calificare (Anexa 

1) şi dosarul suport pentru calificare, care constă în dovada că persoana care 
candidează a fost examinată oftalmologic în conformitate cu paragrafului 10.2 și a 
acumulat experiența corespunzătoare fiecărui Nivel de calificare,  conform 
paragrafului 9. 

2. În cazul în care consideră necesar CIE autorizat poate solicita clarificări sau 
completări la dosar. 

3. Cand dosarul este complet, CIE autorizat întocmește Programul de instruire și 
informează Ro-NANDTB cu privire la perioada instruirii și data examinării. Ro-
NANDTB înregistrează și arhivează informarea. 
Dacă se consideră necesar Ro-NANDTB  poate trimite observatori. 

4. CIE administrează instruirea și examinările de teorie generală, teorie specifică şi 
practică cu toate cerinţele specifice ale clienţilor. Examinatorii sunt personal de Nivel 
3 

5. Pentru candidații care promovează examenele CIE autorizat emite documentul de  
calificare (diplomă) cu sigla RO-NANDTB. 

6. Toate documentele privind instruirea și examinarea sunt arhivate de CIE autorizat 
pentru o perioadă de 10 ani. 

7. În urma examinării CIE autorizat transmite la RO-NANDTB procesul verbal al 
finalizării procesului de calificare care conține numele operatorilor, metoda, nivelul, 
rezultatele obținute la examene, numele și calificările celor din comisia de examinare 
precum și numele observatorilor dacă este cazul. 

8. RO-NANDTB înregistrează și arhivează procesul verbal. 
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B.       Administrare examinare personal de Nivel 3  
1. Pentru personalul de nivel 2 care candidează pentru accederea iniţială pe nivelul 3, 

angajatorul trimite la RO-NANDTB o scrisoare de solicitare pentru autorizare (Anexa 
1) şi dosarul suport al calificării care constă în dovada că persoana care candidează are 
certificare anterioară de Nivel 2 şi îndeplineşte condiţiile de experienţă prezentate la 
Tabelul 3. 
Pentru personalul de Nivel 3 pentru care angajatorul solicită prelungirea certificării, 
angajatorul transmite la RO-NANDTB scrisoarea de solicitare pentru examinare care 
trebuie să contină referire la certificatul de nivel 3 deţinut. 
Angajatorul transmite documentele specifice de lucru în metodele de testare 
nedistructivă pentru care este solicitată examinarea. Este clar specificat daca 
angajatorul doreşte şi examinare practică “on the job”. Sunt indicate cerinţele 
specifice ale angajatorului. 

2. În cazul în care consideră necesar RO-NANDTB poate solicita clarificări sau 
completări la dosar. 

3. Cand dosarul este complet, RO-NANDTB aprobă examinarea şi anunţă AACR. 
4. În cazul în care există o singură cerere pentru examinarea personalului de nivel 3,  

examinarea va fi administrată la CIE Intern al angajatorului. În cazul în care sunt  
cereri de examinare de la mai mulţi angajatori pentru aceeaşi perioada, RO-NANDTB 
va analiza capabilităţile de examinare practică de la CIE ale angajatorilor solicitanţi şi 
alege ca loc de desfăşurare al examinării, acel CIE care deţine cele mai multe metode 
de examinare nedistructivă active. Vor prevala acele metode unde sunt disponibile 
echipamente de examinare staţionare (ex.MPI, linii FPI, RX sau instalaţii de 
ultrasunete prin imersie). 

5. RO-NANDTB poate solicita pentru pregatirea examinării practice de la fiecare dintre 
angajatorii solicitanţi colecţia de piese cu defecte cunoscute reprezentativă pentru 
domeniul său de activitate. Piesele trebuie să ajungă la CIE unde va fi efectuată 
examinarea.  

6. RO-NANDTB desemnează un Examinator pentru fiecare dintre metodele de testare 
nedistructivă pentru care se administrează examen. 

7. Examinatorul primeşte documentaţia specifică şi întocmeste pe baza acesteia setul de 
întrebări specifice care vor fi administrate fiecărui candidat în parte. Alege din 
colecţia de piese cu defecte cunoscute piesele pentru examinarea practică, şi 
intocmeşte check-list-urile pentru evaluarea procesării aplicabile la examinarea 
practică „on the job” sau pentru evaluarea completitudinii specificaţiilor/procedurilor 
întocmite. 

8. Examinatorul RO-NANDTB administrează examinarea de teorie generală, teorie 
specifică şi examinarea practică cu toate cerinţele specifice ale clienţilor. 

9. Procesele Verbale cu rezultatele examenelor sunt trimise la RO-NANDTB. 
10. Procesele Verbale de examinare se arhivează la RO-NANDTB, conform în RO-

NANDTB-03. 
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11.1.4. Nu se admite în nici un caz, ca un candidat să se examineze pe el însuși sau de către 
subordonați. 

11.1.5. Examinatori 

Examinatorii trebuie să fie calificați Nivel 3 în conformitate cu prezenta procedură pentru 
metoda in care se solicita examinarea. Un examinator poate pregăti, administra şi nota, 
examinările NDT scrise sau practice şi poate administra procesul de calificare în metoda în 
care este calificat. 
Examinatorii vor fi desemnaţi în scris de RL3 sau RO-NANDTB. 

11.1.6. Notare 

Candidații trebuie să obţină o notă de minim 70% la fiecare din părtile examenului. În plus, 
la examinarea practică dacă este aplicabil, trebuie să detecteze toate discontinuităţile sau 
stările specificate la examenul practic şi să obţină o notă de minim 70%.  

11.1.7. Media notelor obţinute la examene (general, specific şi practic) trebuie să fie de minim 
80%.  

11.1.8. La determinarea scorului final, notele obţinute la fiecare dintre exemenele general, specific 
și practic vor avea ponderi egale. 

11.1.9. Reexaminare.  

Candidatii care nu trec de oricare dintre examenele NDT general, specific sau practic 
trebuie să fie instruiţi suplimentar înainte de a încerca din nou să dea examenul pe care nu l-
au promovat. Instruirea după examenul eşuat trebuie să se adreseze acelor zone găsite 
deficitare în ce priveşte abilităţile sau cunoştinţele candidatului. După eşecul examinării, re-
examinarea trebuie: 

 -să nu folosească aceleaşi teste scrise sau probe test care au fost folosite la examinarea 
iniţială; 
 -la reexaminare testele să conţină cel putin 25% întrebări noi 

12. CERTIFICARE 

12.1.1. Acordarea certificării 

Pentru candidații admiși la examenul în vederea calificării,  CIE autorizat, emite Diploma 
de calificare  în care se precizează nivelul de calificare si metodele calificate.  
În baza Diplomei de calificare și a procedurii de calificare și certificare a organizației, 
angajatorul certifică personalul. 
Valabilitatea Diplomei de calificare și a certificării este de maxim 5 ani. Evidenta 
diplomelor de calificare și a documentelor de certificare se face de către angajator conform 
procedurii de calificare și certificare a organizației.  
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12.1.2. Pierderea certificării  

Certificările pot expira, pot fi suspendate sau pot fi revocate. 

12.1.2.1. Expirare.  

Certificările își încetează valabilitatea atunci când intervalul de certificare a expirat fără a fi 
emise  recertificări.  

12.1.2.2. Suspendare.  

Certificările sunt suspendate atunci când: 

-Examinarea oftalmologică a expirat; 
-Persoana  nu mai efectuează examinari în metoda certificată cel puțin 12 luni 
consecutive 

-Persoana nu trece examinarea pentru recertificare. 
-Evaluarea anuală este expirata 
-Performanța individuală se constată a fi deficitară în orice mod. 

Examinarea oftalmologică și evaluarea anuală se consideră expirate la sfârșitul lunii în care 
acestea au fost efectuate. 

12.1.2.3. Revocare.  

Angajatorul trebuie să revoce o certificare în cazul în care: 
 -persoana nu efectuează examinări în metoda pentru care deține certificare cel puțin 
24 luni consecutive; 
 -contractul cu angajatorul s-a încheiat; 
 -s-a dovedit ca persoana este incompetentă sau are un comportament lipsit de etică.  
Atunci când o persoană este re-angajată de către același angajator în termen de 24 de luni,  
certificarea poate fi considerată ca fiind suspendată. 

12.1.3. Reacordarea certificării Pentru a reacorda o certificare care a fost suspendată angajatorul 
trebuie să se asigure că motivele suspendării au fost corectate. Certificările care au expirat 
sau care au fost revocate se pot restabili numai printr-o examinare specifică si practică 
echivalentă cu cea de la calificarea iniţială. 

12.1.4. Recertificare  

12.1.4.1     Personalul certificat pentru Nivel 1 și 2 trebuie să fie recertificat la intervale care să nu  
depășească 5 ani. Recertificarea se face prin trecerea cu succes a unor examene (specific și 
practic) echivalente cu cele susținute la calificarea inițială. 
Dacă la recertificare se dă și un examen general, rezultatul acestuia va fi introdus cu 
pondere egală în calculul scorului final. 
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12.1.4.2  Personalul Nivel 3  certificat în conformitate cu EN4179/ NAS410 trebuie să fie   
recertificat la intervale de maxim 5 ani.  Recertificarea Nivelului 3 poate fi făcută: 

-Prin sistem de credite în conformitate cu Anexa 2A; 
-Prin examinare specifica si practica echivalentă cu cea de la  certificarea inițială. 

Dacă din sarcinile personalului Nivel 3 fac parte operarea echipamentului sau acceptarea/ 
respingerea pieselor, atunci se cere un examen practic suplimentar, echivalent cu cel pentru 
Nivelul 2. 

12.1.4.3   Recertificarea Nivelului 3 prin sistem de credite 

Se aplica personalului NDT Nivel 3 care deține o certificare valabilă și care nu are atribuții 
de acceptare/ respingere piese.  

La recertificarea Nivelului 3 cu atribuții de acceptare/ respingere piese, folosind sistemul de 
credite candidatul  trebuie să susțină  un examen practic conform para. 10.5. Nota obţinută 
la examenul practic (“hands-on”) va fi folosita drept notă finală.  

(a) Candidatul trebuie să fi fost angajat într-o funcție de Nivel 3 pentru un minim de 36 de 
luni (din care cel puțin 12 sunt în ultimele 24 de luni), în decursul celor cinci ani precedenți, 
în metoda (ele) pentru care se solicita recertificarea. Numărul de luni este cumulativ și nu 
trebuie să fie luni consecutive pentru scopul validării. 

(b) Candidatul trebuie să furnizeze o listă de 8 activitati specifice Nivel 3 verificabile în 
fiecare metodă NDT pentru care se solicită recertificarea, care acoperă perioada de 5 ani. 

(c) Candidații trebuie să furnizeze dovezi obiective că sunt la curent cu tehnologia NDT în 
metoda(ele) pentru care solicită  recertificarea, prin obținerea unui minim de 24 de puncte 
pe parcursul perioadei de cinci ani de certificare, indiferent de numărul de  certificări 
(metode) obținute, prin angajarea într-o combinație de activități enumerate în Anexa 2A.  

(d) Activitatea personalului Nivel 3 va fi raportată conform Anexei 2A, prezentându-se și 
dovezile obiective activităților desfășurate. 

(e) Aprobarea activităților desfășurate conform Anexei 2A trebuie să fie detaliata si 
documentată  conform procedurii scrise a organizatiei din care face parte candidatul.  

12.2. ECHIVALARE 

Echivalarea calificărilor dobândite anterior la alți angajatori se va face în urmatoarele 
situatii: 

-Candidatul a fost  calificat de un alt NANDTB acreditat recunoscut de ANDTBF, 
conform cerintelor EN 4179 sau NAS 410, caz în care echivalarea este automată. 

-Candidatul a fost  calificat de o organizatie din domeniul aeronautic conform EN 4179 
sau NAS 410, caz în care sunt recunoscute calificarile (instruiri, experienta) si se 
sustine un examen. în vederea certificării în conformitate cu procedura organizației. 
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-Candidatul a fost  calificat conform SNT-TC-1A sau ISO 9712, caz in care sunt 
recunoscute calificarile iar candidatul va sustine un examen  în vederea certificării în 
conformitate cu procedura organizației, conditionat de demonstarea acumularii 
experientei in domeniul aeronautic. 

Dacă experiența nu este conformă cu cerințele EN 4179 / NAS 410, candidatul va fi 
admis la examen doar după efectuarea unui stagiu de practică de completare decis de 
RL3 al organizației.   

12.3. MENTENANŢA ANUALĂ  

Mentenanța anuală se face la angajator în conformitate cu procedura de calificare și 
certificare a organizației pentru toate nivelurile prin promovarea unui examen practic de 
procesare și/ sau inspectare a produselor specifice organizației. 

               Rezultatele acestor examene practice trebuie să fie documentate și păstrate de angajator. 

13. ÎNREGISTRĂRI   

RO-NANDTB trebuie să menţină înregistrări privind examinarea personalului conform  
RO-NANDTB 03. 

13.1.1. Înregistrările pe care RO-NANDTB le păstrează sunt: 

- Informarea pe care CIE autorizat o transmite privind perioada instruirii, instructorii, 
operatorii, metodele, nivelurile precum și data examinării; 

- Procesul verbal al finalizării instruirii cu rezultatele examinării. 

13.1.2. Disponibilitatea înregistrărilor. Toate înregistrările trebuie să fie menţinute şi arhivate 
conform RO-NANDTB 03, și să poată fi prezentate la cerere, agenţiilor de reglementare şi 
clienţilor organizaţiilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CALIFICAREA SI CERTIFICAREA 

PERSONALULUI NDT 

RO-NANDTB 02 

Ed. /Rev.: 1Δ4 
Data: 17.05.2019 

Pag.: 25 / 39 

 
 

© RO-NANDTB Reproducerea şi difuzarea acestui document, divulgarea sau utilizarea neautorizată a informaţiilor pe care le conţine în exteriorul  
RO-NANDTB, sunt interzise. 

 

F
or

m
 1

, R
O

-N
A

N
D

T
B

 0
1,

 e
d.

/r
ev

.:1
Δ

2  

ANEXA 1 
 
 

CERERE DE  CALIFICARE PERSONAL NDT 
 

                                                            [    ]  CALIFICARE INIȚIALĂ 
                                          [    ]  EXTINDEREA DOMENIULUI DE CALIFICARE 

                                                            [    ]   PRELUNGIRE 
                                                            [    ]   RECALIFICARE 
 
 
1.Organizația solicitantă: ________________________________________________________________ 
 
2.Reprezentant legal:_____________________________________________________________________ 
 
3.Telefon: _________________ Fax:___________________Adresă mail: __________________________ 
 
4.Adresa organizației :_______________________________________________________ 
 
5.Numele și prenumele operatorului NDT:___________________________________________________ 
 
6.Certificat de  calificare deținut:___________________________________________________ 
 
7.Domeniile pentru care se solicită autorizarea: 
 
               PT                         UT                   RT   
 
               MT                        ET                   IRT 
 
               Alte metode                     
 
 
8. Semnătura reprezentantului legal și ștampila organizației solicitante: 
 
10. Data completării: 
 
11. Documente suport pentru calificare: 
- Fișa de examinare oftalmologică 
- Dovada acumulării experienței 
- Procedura de calificare și certificare a organizației 
- Procedurile/ specificațiile necesare pentru examenul specific (dacă este posibil) 
 
 
 

FORM 1/RO-NANDTB 02 ed./amd. 1Δ4/0 
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ANEXA 2A 
 

CREDITE ACORDATE PENTRU ACTIVITATEA NIVELULUI 3 
Punctele de credit cumulate pentru perioada de 5 ani intre anul …..…. și anul ........... 

 

Activitatea Criterii Pct. Max
5 ani An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Total Max. 

total 

Autor sau co-autor al lucrărilor si 
prezentărilor din domeniul NDT 

Autor unic 8 
8 

       
Co-autor>30%) 4        
Co-autor <30%) 2        

Autor, co-autor sau custodian al 
specificaţiilor sau standardelor 
NDT ale companiilor sau 
industriei 

Pentru fiecare 
standard/ 
specificație 

2 8        

Participarea la sesiuni tehnice, 
seminarii, comitete sau reuniuni 
ale: 

1 zi sau 1 
sedință 

1 

8 

       

a. societăților sau instituțiilor 
tehnice NDT interne 

2 zile 2        

b. echipelor NDT din mai multe 
companii, formate din membri 
din locatii diferite 

3 sau mai multe 
zile 

4        

Instruirea tehnică a personalului 
NDT prin cursuri de pregătire a 
studenţilor pentru calificarea 
NDT sau alte calificări 
academice. 

Fiecare 8 ore de 
instruire 

4 8        

Participarea la cursuri si 
seminarii tehnice 

Fiecare 8 ore de 
instruire 
documentată 

2 8        

Participarea la cursuri si 
seminare tehnice, pentru care 
este oferit credit academic 

Pentru credite 
academice 
cîştigate 

Nr. de 
credite 8        

Obținerea unei certificarea 
inițială nivel 3 de la un centru 
recunoscut (aplicabil numai la 
certificarea inițială) 
Nu se aplică în cazul 
recertificării 

Pentru fiecare 
metodă obținută 

4 4        

Examinator NDT 
Pentru fiecare 
sesiune de 
examinare 

1 6        

Publicații tehnice si/sau 
stiințifice legate de NDT, 
publicate intern sau extern 

Pentru fiecare 
lucrare publicată 

4 8        

Contribuții documentate NDT la 
proiecte ale companiei, 
institutului tehnic sau ale 
comitetului industrial 

Pentru fiecare 
contribuție 
documentată  

4 8        

Participarea documentată la 
studii legate de NDT, dezvoltări 
sau investigații 

Pentru fiecare 
contribuție 
documentată 

4 
 
8 

 
       

Performanța continuă, 
satisfăcătoare, documentată, ca 
Nivel 3 

Declarație scrisă 
a angajatorului 
pe fiecare 
metodă în 
perioada de 

1 4        
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certificare 
Participarea la expoziții de sau  
târguri  

Pentru fiecare 
participare 

1 4        

Efectuarea de audituri externe 
NDT 

Pentru fiecare 
audit 

2 6        

Dezvoltarea de noi procese 
NDT, facilități sau susteme 

Pentru fiecare 
contribuție 
documentată 

4 8        

Înscrierea și/ sau obținerea unui 
brevet pentru un produs/ proces 
NDT 

Inventator unic 8 
8 

       

Co-inventator 4        

           
Total anual           
Total cumulat pe 5 ani (minim 24 puncte)          

 
FORM 2/RO-NANDTB 02 ed. 1Δ4/0 
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ANEXA 2B 
 

INTERPRETAREA PUNCTELOR DE CREDIT ACORDATE PENTRU ACTIVITATEA 
NIVELULUI 3 

 
1. Autor sau co-autor al lucrărilor și prezentărilor din domeniul NDT 

Explicație: auto-explicativ, dar lucrarea trebuie să fie publicată sau prezentată la o conferință 

sau un seminar recunoscut.  
 

2. Autor, co-autor sau custodian al specificaţiilor sau standardelor NDT ale companiilor 
sau industriilor. 

Explicație: Persoana va fi responsabilă pentru gestiunea dezvoltării sau a modificării 

specificațiilor NDT. Aceasta categorie poate fi reprezentată de participarea la un comitet de 

standarde sau altă activitate similară. O dovadă acceptabilă este o scrisoare de la organizație 
care indică standardul sau specificația NDT, data și autorul/autorii. 
 

3. Participarea la sesiuni tehnice, seminarii, comitete sau reuniuni ale societăților sau 
instituțiilor tehnice NDT interne sau externe, echipe NDT din mai multe companii, 
formate din membri din locații diferite. 

Explicație: Auto-explicativ. “Din mai multe companii” înseamnă participarea a mai mult de o 

companie, și nu numai implicarea persoanelor din locații diferite sau din departamente diferite 

ale aceleiasi companii. Dovadă acceptabilă: Procesul verbal al reuniunilor, cu pagina care 
demonstrează participarea. 
 

4. Instruirea tehnică personalului NDT prin cursuri de pregătire a studenţilor pentru 
calificarea NDT sau alte calificări academice. 

Explicație: Instruirea specială a personalului in metode si tehnici NDT. Instruirea poate fi 

facuta intern sau extern angajatorului. Dovadă acceptabilă este sumarul cursurilor ținute, care 
include titlul cursului, numele clientului și durata, sau coperta cursului cu informațiile 
menționate mai sus. 
 

5. Participarea la cursuri și seminarii tehnice 
Explicație: Participarea la cursuri și seminarii pentru a obtine cunostinte asupra unui subiect 

NDT, sau participarea la prezentarea cursului sau a seminarului. Dovadă acceptabilă este 
certificatul de participare. 
 

6. Participarea la cursuri și seminarii tehnice, pentru care este oferit credit academic.  
Explicație: Instruire identificată intr-un cadru național ca parte dintr-o calificare. Dovadă 
acceptabilă este copia rezultatului de la institutul care acordă calificarea. 
 

7. Examinator NDT 
Explicație: Dezvoltarea și notarea unui examen scris sau dezvoltarea, administrarea și notarea 

unui examen practic. O dovadă acceptabilă poate fi o declarație de la organizatia examinatoare, 
cu detalii asupra subiectului, nivelului și datei sesiunii de examinare.  
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8. Publicații tehnice și/ sau stiințifice legate de NDT, publicate intern sau extern.  

Explicație: Producerea unei lucrări NDT pentru publicarea la angajatorul Nivelului 3 sau 

extern. Dovada acceptabilă: copia lucrării, cu titlul, autorii, locul publicării (revistă, carte, etc), 
data publicării și numărul de pagini. 
 

9. Contribuții documentate NDT la proiecte ale companiei, institutului tehnic sau ale 
comitetului industrial 

Explicație: Contribuții la dezvoltarea de standarde NDT sau de alte proiecte în legătură cu 

NDT, care rezultă din contribuția a diferite persoane sau departamente.  
 

10. Participarea documentată la studii legate de NDT, dezvoltări sau anchete. 
Explicație: Producerea de anchete, evaluări sau rapoarte NDT pentru scopuri tehnice sau de 

gestiune. Nu include rapoarte NDT de rutină. Ar putea include evaluarea unui nou echipament 

NDT. Dovadă acceptabilă: copia coperții cu numele proiectului, participanții, data și sumarul 
lucrării făcute. 
 

11. Performanța continuă, satisfăcătoare, documentată ca Nivel 3.  
Explicație: Revalidarea anuală cu succes a autorizației de nivel 3 de către companie. Acest 

lucru se bazează în special pe obținerea de suficiente puncte conform detaliilor de mai sus. Prin 

urmare, orice punctaj alocat pentru aceasta va fi considerat extra pentru agregatul de 24 de 

puncte cerut.  
 

12. Efectuarea de audituri externe NDT. 
Explicație: Auditul facilităților externe companiei. Dovada acceptabilă este coperta auditului, 

cu numele companiei auditate și standardul dupa care s-a facut auditul. 

  
13. Participarea la tîrguri de profil sau de echipamente 

Explicație: Auto-explicativ. Dacă un tîrg de profil este asociat unui seminar, unei conferințe sau 

a altei reuniuni tehnice NDT, numai punctele pentru reuniune vor fi creditate. Dovezi 
acceptabile: copii ale biletelor de intrare la targul de profil sau o notă de la compania care 
expune echipamentele.  
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ANEXA 3A 
 

GHID VERIFICARE A EXAMINĂRII PRACTICE 
Nivel  _________ , METODA:__________ 

 
 

Nume şi prenume operator:                             Data : ................................. 
Punctaj 
posibil  

Cod piesa test Etape urmărite de examinator Obs. 

  

Punctaj obţinut 

CUNOAŞTEREA ECHIPAMENTULUI NDT 
5   Controlul sistemului şi verificări funcţionale  

5   Verificarea reglajelor  

APLICAREA METODEI NDT 
5   Pregătirea probei (ex: starea suprafeţei), inclusiv 

examinarea vizuală 
 

10   Alegerea tehnicii NDT şi determinarea condiţiilor de 
funcţionare 

 

10   Reglarea echipamentului NDT  

20   Efectuarea examinării  

5   Proceduri aplicate după examinare (ex: demagnetizare, 
curăţare, etc.) 

 

DETECTAREA ŞI RAPORTAREA DISCONTINUITĂŢILOR/ EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR 
10   Detectarea discontinuităţilor obligatoriu de raportat  

10   Caracterizare (tip, poziţie, orientare, dimensiuni 
aparente, etc.) 

 

10   Evaluarea de nivel 2 în raport cu criteriile din 
specificaţiile aplicabile 

 

10   Redactarea raportului/ buletinului de examinare  

Media   
Total 

posibil 100  
% 

Realizat: 
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ANEXA 3B 
 

GHID VERIFICARE A INSTRUCȚIUNII/PROCEDURII 
Nivel  _________  METODA:__________ 

 
 

Nume şi prenume operator:                             Data : ................................. 
Punctaj 
posibil  

Cod piesa test Etape urmărite de examinator Obs. 

  

Punctaj obţinut 

REDACTAREA INSTRUCŢIUNII NDT 
5  Preambul (domeniu de aplicare, documente de referinţă)  

5  Personal   

10  Echipament utilizat inclusiv reglaje  

10 
 

 
 

Produsul (descriere sau desen, inclusiv zona de interes şi 
obiectul examinării) 

 
 

10  Condiţii de examinare, inclusiv pregătirea pentru 
examinare 

 

20  Verificari de proces  

20  Instrucţiuni detaliate pentru aplicarea examinării  

10  Înregistrarea şi clasificarea rezultatelor examinării  

5  Raportarea rezultatelor  

5  Cerințe de securitatea muncii  

Total posibil 
100  % 

Realizat: 
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ANEXA 4 

 
 
 
 
 

REGISTRU EVIDENTA PERSONAL CALIFICAT 
(MODEL) 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. CA Nume operator 
Data 

emitere 
CA 

Metoda/  
nivel 

Tip 
înregistrare 

Data 
acordării 

Data 
expirării 

   
MT3 

AI   

P   

P   

P   

P   
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                        ANEXA 5 

 
TEMATICA MINIMĂ RECOMANDATĂ PENTRU CURSURILE DE INSTRUIRE  

 
EXAMINAREA RADIOGRAFICĂ 
 
1. Examinarea radiografică (principii fizice)  
2. Echipament, surse de radiaţie 
3. Radiografia 
3.1 Imaginea radiantă 
3.2 Radiaţia împrăştiată. Verificarea obligatorie a nivelului radiaţiei retroîmprăştiate folosind litera “B”  
             din Pb. 
3.3 Ecrane intensificatoare din plumb 
3.4 Filtrarea radiaţiei 
3.5 Factori geometrici ce influenţează expunerea /unghiul de incidenţă al fascicolului 
3.6 Neclaritatea geometrică / cerinţe  
3.7 Sensitometrie, Contrast, Sensibilitatea radiografică / nivele de sensibilitate cerute în  
3.9 Diagrame de expunere 
3.10 Factori de care depinde densitatea de înegrire 
3.11 Utilizarea diagramelor de expunere (calculul expunerii, factorii expunerii) 
3.12 Difracţia razelor X (limitarea efectelor ei) 
3.13 Pregătirea suprafeţelor pentru examinarea radiografică 
4. Filmul  
5. Interpretarea filmelor radiografice, facilităţi 
6. Radioprotecţie  
7. Glosar de termeni folosiţi în radiografie  
8. Tehnici de inspecţie   
9. Penetrametre/ IQI 
10. Verificări 
 
 
EXAMINAREA CU LICHIDE PENETRANTE FLUORESCENTE 
1. Introducere în controlul cu lichide penetrante, principii fizice 
1.1 Discontinuităţi de material şi originea lor 
1.2 Principiile de bază la controlului penetrant 
1.3 Scopul şi domeniul de aplicare al controlului penetrant 
1.4 Comparaţie cu alte metode de CND 
1.5 Avantaje şi limitări 
2. Proprietăţi fizice ale materialelor utilizat 
2.1 Mărimi fizice ale proprietăţilor fizico-chimice ale materialelor utilizate în controlul penetrant 
2.1.1 Vîscozitate, tensiuni de suprafaţă, penetrabilitate, udabilitate, solubilitate, toxicitate, vizibilitate, 

stabilitate, volatilitate, etc. 
3. Materiale folosite la controlul penetrant 
3.1 Penetranţi.  
3.2 Materiale folosite pentru eliminarea excesului de penetrant 
3.3 Developanţi 
3.4 Simbolurile materialelor utilizate în examinarea cu lichide penetrante 
3.5 Sistemele de penetranţi şi nivelele de sensibilitate aplicabile . 
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3.6 Liniile de control penetrant  
4. Fazele examinării cu lichide penetrante 
4.1 Pregătirea suprafeţei de examinat. Metode fizice şi mecanice de curăţire. Răcirea   
              pieselor. Pregătirea suprafetelor prin atac acid. Metode de aplicare ale atacanţilor acizi. Atacul acid  
              local  
4.2 Aplicarea pentranţilor, timp de penetrare. parametrii 
4.3 Îndepărtarea excesului de penetrant. Utilizarea emulgatorilor. Utilaje, timpi, temperaturi, presiuni  
              specifice organizației. 
4.4 Uscarea. Temperaturi 
4.5 Aplicarea developanţilor 
4.6 Examinarea şi evaluarea. Adaptarea la întuneric, condiţie esenţială pentru o inspecţie de încredere.  
              Condiţii de observare: lumina albă şi UV. Spaţii de inspecţie, mijloace auxiliare de vizualizare,  
              condiţii de manipulare şiu curăţenie. 
4.7 Postcurăţire şi protecţia contra coroziunii. 
5. Metode de examinare 
5.1 Grupe de materiale, produse de bază, compabilitatea materialelor. 
5.2 Metode de examinare. Metode speciale. 
5.3 Avantaje şi dezavantaje 
6. Echipamente pentru examinarea cu lichide penetrante  
6.1 Metode convenţionale 
6.2 Echipamente semiautomate şi automate 
6.3 Echipamente speciale 
6.4 Condiţii de iluminare: lumină albă şi UV 
6.5 Materiale: tipuri şi controlul calităţii produselor 
6.6 Protecţie, toxicitatea produselor. 
7. Indicaţii obţinute la controlul penetrant  
7.1 Generalităţi 
7.1.1 Indicaţii forme şi dimensiuni 
7.1.2 Timpul de developare 
7.1.3 Persistenţa indicaţiilor 
7.1.4 Fisuri, suprapuneri, porozităţi, lipsa de aderenţă 
7.1.6 Factori ce afectează apariţia indicaţiilor nerelevante 
9. Verificări 
9.1 Verificarea materialelor de procesare: penetranţi / emulsifianţi / developant / PSM 5 
9.2 Verificarea echipamentelor: cuve de uscare / cabina de inspecţie / lămpi UV şi de lumină albă 
9.3 Calibrarea periodică a echipamentelor: radiometre / termometre / manometre / regulatoare de  
              temperatură / uniformitatea cuvelor de uscare / instrumente pentru determinarea mărimii indicaţiilor. 
10. Protecţia muncii 
 
 
EXAMINAREA CU PARTICULE MAGNETICE 
1. Introducere 
1.1 Generalităţi – Natura defectelor 
1.2 Principii generale – materiale feromagnetice 
   -examinare cu particule magnetice 
1.3 Comparaţii cu celelalte metode NDT 
2. Clasificarea materialelor 
2.1 Materiale feromagnetice, diamagnetice, paramagnetice 
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3. Defecte 
3.1 Defecte de material tipice detectate cu examinarea cu particule magnetice 
3.1 Defecte de suprafaţă şi subsuprafaţă 
3.2 Forjate, prelucrate, turnate, matriţate 
4. Magneţi, câmpuri magnetice teoria electrică 
4.1 Natura câmpurilor, linii de forţă, densitate de flux 
4.2 Teoria magnetismului, atomi, domenii 
4.3 Tăria câmpului, forţa de magnetizare. 
5. Câmpuri de scăpări 
5.1 Cauze, natura 
5.2 Densitate, direcţie, poziţionare 
5.3 Măsurare 
6. Câmpuri magnetice create 
6.1 Curenţi, magnetism circular, câmpuri în şi în jurul unui conductor 
6.2 Magnetism longitudinal 
6.3 Regula mâinii drepte, efectul asupra compasului magnetic 
6.4 Tăria câmpului magnetic pentru o magnetizare efectivă. 
7. Hysteresis 
7.1 Descriere completă, raportul B/H 
7.2 Permeabilitate, retentivitate, reluctanţă 
7.3 Forţă coercitivă 
8. Tipuri de curent  
8.1 Curenţi şi modul de producere, curenţi indicaţi, valori  
8.2 Penetrare, influenţa tipului de undă, efect peliculular. 
9. Orientarea defectului 
9.1 Sensibilitate maximă, unghi, mărime, formă, adâncime 
9.2 Liniile fluxului de scăpări, analogie cu teoria curgerii 
10. Metode de magnetizare 
10.1 Flux de curent, flux de curent, bobină, bară conducătoare 
10.2 Inducţie, bobină aplicată, conductor flexibil 
10.3 Direcţia de magnetizare pentru fiecare metodă, orientarea preferată pentru defect pentru obţinerea  
             unei sensibilităţi maxime 
11. Echipamentul de magnetizare 
11.1 Instalaţii utilizând AC/CC, pulsatoriu, complet rectificat 
11.2 Surse de alimentare 
11.3 Echipament portabil 
11.4 Suprafeţe de contact, arcuri electrice 
11.5 Bare conducătoare, izolarea barelor 
11.6 Impulsul de magnetizare 
11.7 Echipamente de magnetizare  
12. Suspensii magnetice 
12.1 Tipuri / materiale aplicabile  
12.2 Metode umede / uscate / metoda continuă 
12.3 Metode fluorescente 
12.4 Agitare, vizibilitate, mobilitate, concentraţie 
12.5 Lichide purtătoare, puncte de aprindere 
12.6 Metode de aplicare 
13. Fazele de operare 
13.1 Principiile de bază 
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13.2 Alegerea corectă a valorii densităţii de flux 
13.3 Declanşarea curentului 
14. Pregătirea pieselor 
14.1 Degresare, demagnetizare, finisarea suprafeţei 
14.2 Culori, fond, spray-uri 
14.3 Curăţire cu jet de alice/nisip, decapare. 
15. Inspecţie 
15.1 Condiţii de iluminare în camera obscură. Adaptarea la întuneric, condiţie esenţială pentru o inspecţie 
de încredere. 
15.2 Instrumente/dispozitive ajutătoare pentru vizualizare, nivele de lumină 
15.3 Protecţie contra coroziunii 
15.4 Numărul şi frecvenţa examinărilor 
16. Interpretarea indicaţiilor  
16.1 Indicaţii relevante şi irelevante 
16.2 Rectificare, oboseală, tratamente termice, fisuri, incluziuni 
17. Demagnetizare 
17.1 Descreşerea CA, juguri de CC/CA 
17.2 Metode de bază 
17.3 Materialul obiect, geometrie, omogenitate, duritate 
17.4 Întensitatea câmpului pe timpul demagnetizării, forţă coercitivă, Punctul Curie 
17.5 Verificări de câmp rezidual şi echipamentul corespunzător 
17.6 Etape executate şi explicaţie 
18. Verificări pentru control ul procesului 
18.1 Verificarea condiţiilor de iluminare: intensitatea lămpilor UV şi de lumină albă / lumină albă  
             ambientală şi emisia de lumină albă a lămpilor UV 
18.2 Verificarea suspensiei magnetice: concentraţie / reducerea fluorescenţei /contaminare / vâscozitate 
18.3 Verificarea echipamentului de magnetizare: teste funcţionale /  test de eficacitate KETOS şi AS5282 /  
              trepte de amperaj / scurt circuit intern / test de capacitate / quick break 
18.4 Calibrare: ampermetre / shunt / timere / indicatori 
19. Limitele examinării cu particule magnetice 
19.1 Penetrabilitate, variaţii în secţiune, găuri 
19.2 Găuri punctiforme la sudarea cu fascicul de electroni, suduri 
20 Documente în Lab.CND 
20.1 Fişa de urmărire. Plan de operaţii. Fila de operaţii. Buletine de control. Marcarea pieselor.  
             Standarde de acceptare aplicabile clienţilor. 
21 Protecţia Muncii 
 
 
EXAMINAREA CU ULTRASUNETE 
1. Introducere 
1.1 Noţiuni despre originea defectelor  
1.2 Principiile generale ale examinării cu ultrasunete 
1.3 Domeniile de aplicare 
1.4 Comparaţii cu alte metode NDT 
2. Proprietăţile undelor 
2.1 Relaţia dintre viteză, lungimea de undă şi frecvenţă 
3. Viteza de  propagare 
3.1 Viteza pentru fiecare tip de undă 
4. Proprietăţile ultrasunetelor 
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4.1 Relaţia dintre presiunea sunetului şi viteza particulelor materialului 
4.2 Relaţia dintre impedanţa acustică şi amplitudinea oscilaţiei particulelor 
5. Efecte asupra propagării sunetelor la frontiere netede/rugoase 
6. Incidenţa undelor 
6.1 Incidenţa normală a undelor plane 
6.2 Calculare coeficienţilor de reflexie şi transmisie 
6.3 Incidenţă oblică, unghiuri critice 
7. Câmpuri sonore şi caracteristicile lor 
7.1 Divergenţa fascicolului, zonă apropiată, zonă îndepărtată 
8. Piezo-electricitate 
8.1 Materiale piezoelectrice, cuarţ 
8.2 Efecte piezoelectrice în ceramici 
8.3 Temperatura Curie 
9. Atenuarea sunetului 
10. Evaluarea defectului 
10.1 Comparaţia cu defectele artificiale tip gaură cu fundul plat 
12. Defectoscopul ultrasonic 
12.1 Generatorul de impulsuri 
12.2 Unitatea de afişaj 
12.3 Tubul catodic 
12.4 Amplificator 
13. Caracteristicile echipamentului 
13.1 Raportul semnal/zgomot 
13.2 Rezoluţie 
13.3 Liniaritatea amplificatorului  
13.4 Împrăştierea fascicolului 
14. Traductor 
14.1 Alegerea materialului suport pentru plăcuţa piezoelectrică, membrane 
14.2 Potrivirea cu defectoscopul 
15. Caracteristicile traductorului 
15.1 Frecvenţa de rezonanţă, spectrul de frecvenţe, lărgimea benzii 
15.2 Sensibilitate, putere de rezoluţie, domeniul de lucru 
15.3 Traductori focalizaţi 
16. Examinarea în imersie a pieselor în trepte 
17. Automatizare  
17.1 Corecţia distanţă-amplitudine, porţi, teste dinamice, calibrare 
18 Documente în Lab.CND  
18.1 Fişa de urmărire. FCAN. Plan de operaţii. Fila de operaţii. Buletine de control. Marcarea pieselor. 
Standarde de acceptare aplicabile clienţilor 
19. Protecţia muncii 
 
 
TERMOGRAFIE 
1.  Scurtă introducere privind apariţia metodei termografice 
2.  Principiul de bază al controalelor termografice 
3.   Materiale,echipamente şi accesorii de lucru 
4.   Defecte şi indicatii de defecte 
5.  Surse de eroare 
6.  Calibrarea şi pregatirea aparatelor utilizate in procesul NDT 
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7.  Norme de securitate a muncii 
8.  Reglementări ale autorităţilor de certificare 
 
EXAMINAREA CU CURENŢI TURBIONARI 

1. Instruire teoretică 
2. Pricipiile de bază ale curenţilor turbionari 
3. Factorii ce afecteaza curentii turbionari 
4. Bobine şi traductori 
5. Circuite electrice de bază 
6. Analiza de fază 
7. Analiza de modulaţie 
8. Instruire teoretică specifică 
9. Instruire practică 
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LISTA DE DIFUZARE 
 

Nr. 
crt. 

DESTINATAR Nr. copie Semnatura de primire  
(Nr. adresa) 

Data 

0 1 2 3 4 
1.  RO-NANDTB  Master    
2. AEROSTAR S.A. BACAU 1   
3.  IAR  S.A. BRASOV 2   
4. ROMAERO S.A. BUCURESTI 3   
5. TURBOMECANICA S.A. 

BUCURESTI 
4   

6. AEROQ NDT BRASOV 5   
7. AACR-Bucureşti 6   

 
 


