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DOMENIU
Prevederile prezentei proceduri sunt aplicabile documentelor emise de către RO-NANDTB.

2.

SCOP
Scopul procedurii este stabilirea regulilor generale privind:
-Emiterea documentelor;
-Modalități de alocare a codurilor pentru proceduri și formulare;
-Controlul modificărilor documentelor emise;
-Difuzarea controlată a procedurilor emise;
-Anularea procedurilor şi distrugerea paginilor anulate.

3.

DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
DEFINIŢII
Organizație – persoana sau grup de persoane care are propriile sale funcții cu
responsabilități, autorități și relații pentru a-și îndeplini obiectivele.
Procedură – mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces.
Document – informaţii şi mediul care le conţine. EXEMPLU: Înregistrare, specificaţie,
document procedural, desen, raport, standard.
Note:
1. Mediul poate fi hârtie, disc de calculator magnetic, electronic sau optic, fotografie sau
eşantion master, sau o combinaţie a acestora.
2.Un ansamblu de documente, de exemplu specificaţii şi înregistrări, este numit în mod
frecvent „documentaţie”.
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3.Anumite cerinţe (ca de exemplu, cerinţa de lizibilitate) sunt valabile pentru toate tipurile
de documente. Totuşi, pot exista cerinţe diferite pentru specificaţii (de exemplu, cerinţa de a
fi controlate la revizie) şi pentru înregistrări (de exemplu, cerinţa de a fi regăsibile).
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 pentru a furniza servicii de calificare
și/ sau examinare NDT.
Anexa independenta – document independent care face parte dintr-o procedura si are editie/
revizie proprie.
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PRESCURTĂRI
RO-NANDTB – Asociaţia naţională aerospaţială pentru controlul nedistructiv
NDT – examinari nedistructive

4.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
SR EN ISO 9000
RO-NANDTB-03

5.

Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular.
Arhivarea documentelor.

PROCEDURA
EMITEREA DOCUMENTELOR
Procedurile elaborate trebuie să respecte următoarelele condiţii generale:
- să fie lizibile şi curate;
- să fie datate;
- să fie identificate;
- să prevină confuziile şi să asigure înţelegerea fără echivoc a tuturor aspectelor la care
se face referire;
- să precizeze numele persoanelor care întocmesc, verifică, avizează (după caz) şi
aprobă documentul;
- să precizeze (când este cazul) documentele de referinţă sau care generează documentul
în cauză.
Procedurile se elaborează în format text, pe suport de hârtie în limba româna.
Identificarea unei proceduri se realizează prin titlu/ denumire, autor, dată, cod, numărul
ediției/ reviziei curente.
Procedurile sunt elaborate de către comisia de redactare desemnata
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Procedurile elaborate se verifică din punct de vedere al conţinutului şi al conformării cu
cerinţele de elaborare și se avizează către Comisia Tehnica. Verificarea și avizarea se
confirmă prin semnarea procesului verbal.
Procedurile elaborate, după verificare şi avizare sunt aprobate de Directorul Executiv.
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MODALITĂŢI DE ALOCARE A CODURILOR PENTRU PROCEDURI ȘI
FORMULARE
Procedurile elaborate, sunt codificate în scopul asigurării identificării acestora.
Forma generală a codului unei proceduri este: RO-NANDTB XX în care XX reprezintă
număr alocat, în ordine crescătoare.
Toate documentele emise vor avea formatul prezentat în Anexa Independentă 4.
Evidenţa procedurilor puse în circulaţie se face in conformitate cu Anexa Inedependentă 1
înregistrând informațiile:
-Denumirea documentului;
-Emitent;
-Numărul ediției/ revizia şi anul;
-Data intrării în vigoare;
-Cce document înlocuieşte (când este cazul).
Evidenţa se menţine pe suport hârtie sau pe suport informatic.
Formularele stabilite în procedură sunt codificate în ordinea apariţiei în text: primul formular,
având codul FORM 1/codul procedurii/număr ed./rev./anul emiterii. Codul se înscrie pe
ultimul rând al paginii, în partea dreaptă, jos (exemple: FORM 1/RO-NANDTB 02,
ed.1/rev.2).
CONTROLUL MODIFICĂRILOR DOCUMENTELOR EMISE
Procedurile sunt revizuite periodic şi ori de câte ori este necesar. Revizia presupune
analizarea cerinţelor şi actualizarea prevederilor procedurilor astfel încât acestea să fie în
concordanţă cu cerinţele standardelor şi reglementărilor legale aplicabile. Dacă în urma
reviziei au fost introduse modificări în text, procedura trebuie reeditata şi difuzată.
Procedurile sunt revizuite de către comisia de redactare în ședințe periodice. Modificările din
proceduri pot să apară ca urmare a:
-Propunerilor primite de la organizații;
-Modificărilor cerințelor de reglementare aeronautice aplicabile;
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Când modificările afectează un număr mare de pagini (mai mult de 1/3 din numărul total de
pagini) sau la 5 revizii succesive, se reeditează procedura.
Reeditarea generează creşterea ediţiei procedurii (în ordine numeric crescătoare, astfel “/1/”
coincide cu data aprobării primei ediții (primei reeditări), exemplu: RO-NANDTB Ediția/1/
Septembrie 2018.
La emiterea unei revizii se aplică următoarele reguli :
-Textul nou introdus în urma modificării se scrie cu caractere albastre;
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-La trecerea de la o ediție la alta reviziile efectuate până la acea dată, sunt considerate
implementate, iar textul în noua ediție este scris cu caractere normale.
Identificarea secţiunii/ secţiunilor modificate se realizează în pagina 2 a procedurii (tabelul
“Evidenţa modificarilor”)
În cazul primelor ediţii ale unei proceduri, daca până la intrarea oficiala in vigoare, aceasta a
suferit mai multe revizii, editia acesteia poate fi resetata la ed.1, iar reviziile apar sub forma
indicelui Δn, unde n este numarul reviziilor sucesive incorporate. Exemplu ed.1 Δn .
Dupa orice modificare, difuzarea procedurii se face conform prevederilor secţiunii 5.4.
După difuzarea procedurii/ paginilor modificate, deţinătorul “copiei în evidenţă” este
responsabil pentru retragerea şi anularea editiei/ reviziei anterioare.
DIFUZAREA CONTROLATĂ A PROCEDURILOR
Procedurile aprobate intră în vigoare la data aprobării şi se aplică in termen de 30 de zile de
la data aprobarii.
Procedurile aprobate sunt disponibile:
-Pe suport informatic (în format pdf), pe pagina de INTERNET RO-NANDTB, şi
-Pe suport hârtie, cu numarul copiei înscris pe prima pagină.
Realizarea actualizărilor în timp util astfel încât să se asigure disponibilitatea versiunilor
aplicabile, revine RO-NANDTB.
RO-NANDTB trebuie să asigure disponibilitatea ”formularelor”, versiunea aplicabilă, pe
suport electronic (format word sau excel).
“Lista de difuzare” se editeaza independent la fiecare modificare si conţine informaţii
referitoare: la destinatar/ utilizator, numărul copiei difuzate, numărul adresei de transmitere/
semnatura de primire, data difuzării/ înştiinţării.
ANULAREA ŞI DISTRUGEREA PROCEDURILOR RETRASE
Procedurile perimate trebuie anulate. Paginile procedurilor anulate sunt retrase şi arhivate.
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Nota:
RO-NANDTB ţine sub control documentul original şi lista de difuzare in conformitate cu
procedura RO-NANDTB 03 – Arhivarea documentelor.
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Anularea unei proceduri în vigoare se face pe baza procesului verbal consemnat în urma
ședinței periodice din cadrul RO-NANDTB. Originalul procedurii anulate este tratat astfel:
-Se menționează pe prima pagină “ANULAT”;
-Paginile documentului original anulat şi procesul verbal în care s-a consemnat anularea
sunt păstrate de RO-NANDTB pe o durată stabilita conform procedurii RO-NANDTB
03 – Arhivarea documentelor;
CONTROLUL DOCUMENTELOR DE PROVENIENȚĂ EXTERNĂ
Documentele de proveniență externă sunt standarde (Anexa Independentă 3) și reglementări.
Evidenţa documentelor de origine externă se face pe suport electronic și se actualizează la 3
luni). Toate documentele trebuie să fie la ultima revizie/ ediție aplicabilă.

6.

ÎNREGISTRĂRI
Procesele verbale în care s-a consemnat necesitatea elaborării/ reviziei procedurilor precum
şi anularea/ distrugerea procedurilor perimate, sunt păstrate de RO-NANDTB cel puţin 2 ani
de la data înregistrării, conform.RO-NANDTB-03 – Arhivare documente
Lista documentelor emise în vigoare
Lista formularelor utilizate
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Lista documentelor de proveniență externă
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LISTA DE DIFUZARE

Nr.
DESTINATAR
crt.
0
1
1. RO-NANDTB
2. AEROSTAR S.A. BACAU
3. IAR S.A. BRASOV
4. ROMAERO S.A. BUCURESTI
5. TURBOMECANICA S.A.
BUCURESTI
6. AEROQ NDT BRASOV
7. AACR

Nr. copie Semnatura de primire
(Nr. adresa)
2
3
Master
1
2
3
4

Data
4

5
6
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ASTM E2297

AMS 2442
AMS 2641
AMS 3044
AS 5282
AS 5371

ASTM B244

ASTM E1004
ISO 2360

SR EN ISO 15548-1

SR EN ISO 15548-2

SR EN ISO 15548-3

ASTM B594

ASTM E1001

Form 1, RO-NANDTB 01, ed..: 1Δ1

ASTM E317

ASTM E428

ASTM E114
SR EN 12668-1
SR EN 14127
SR EN 583-1
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Guide for Use of UV/A and Visible Light Sources and
Metres used in the Liquid Penetrant and Magnetic Particle
Methods
Magnetic Particle Acceptance Criteria for Parts
Vehicle, Magnetic Particle Inspection. Petroleum Base
Magnetic Particles, Fluorescent Wet Method, Dry Powder
Tool Steel Ring for Magnetic Particle Inspection
Reference Standards Notched Shims for Magnetic Particle
Inspection
CURENȚI TURBIONARI
Test Method for Measurement of Thickness of Anodic
Coatings on Aluminum and of Other Nonconductive
Coatings on Nonmagnetic Basis Metals with Eddy Current
Instruments
Test Method for Determining Electrical Conductivity Using
the Electromagnetic (Eddy Current) Method
Non-conductive coatings on non-magnetic electrically
conductive basis materials - Measurement of coating
thickness - Amplitude-sensitive eddy-current method
Examinari nedistructive. Aparatura pentru examinarea prin
curenti turbionari. Partea 1: Caracteristicile aparaturii si
verificarea acestuia
Examinari nedistructive. Aparatura pentru examinarea prin
curenti turbionari. Partea 2: Caracteristicile traductorului si
verificarea acestuia.
Examinari nedistructive. Aparatura pentru examinarea prin
curenti turbionari. Partea 3: Caracteristicile sistemului si
verificarea acestuia.
ULTRASUNETE
Standard practice for ultrasonic inspection of
ALUMINUM-ALLOY wrought products for aerospace
applications
Practice for Detection an Evaluation of Discontinuities by
the Immersed Pulse-Echo Ultrasonic Method Using
Longitudinal Waves
Standard practice for evaluating performance
Characteristics of ultrasonic pulse-Echo testing instruments
and systems without the use of electronic measurement
instruments
Standard practice for fabrication onad control of metal ,
other than aluminum, reference blocks used in ultrasonic
testing
Standard practice for ultrasonic pulse-echo straight-beam
contact testing
Caracterizarea si verificarea echipamentului pentru
examinare ultrasonica (Partea 1: Defectoscoape)
Masurarea grosimii cu ultrasunete
Examinarea cu ultrasunete (Partea 1: Principii Generale)
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ASTM E1815
ASTM E1254
ASTM E1742
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Examinarea cu ultrasunete (Partea 2: Reglajul sensibilitatii
si al bazei de timp)
Examinarea cu ultrasunete (Partea 4: Examinare pentru
discontinuitati perpendiculare pe suprafata)
Examinarea cu ultrasunete (Partea 5: Caracterizarea si
dimensionarea discontinuitatilor)
Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete.
Specificaţii privind blocul de calibrare nr.1
RADIAȚII PENETRANTE
Standard test method for classification of film systems for
in dustrial radiography
Standard guide for storage of radiographs and unexposed
industrial radiographic films
Standard practice for radiographic inspection
Examinari nedistructive. Principii generale pentru
examinarea radiografica cu radiatii X si gamma a
materialelor metalice
Examinari nedistructive. Examinarea radioscopica. Partea
3: Principii generale pentru examinarea radioscopica cu
radiatii X si gama a materialelor metalice
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