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CERERE DE CERTIFICARE PERSOANA 
se transmite la: 

 
fax: 021.315.32.96 

e-mail: certificare@tuv-austria.ro 

on-line: www.tuv-austria.ro 
 

 

 
Nr................................/ .........   ........   ........... 
(se va completa de către TÜV Austria România) 

  

 

Date solicitant 

Nume   Prenume  

Funcţie /  
Denumire angajator 

 Domiciliu  

Data naşterii  Locul naşterii  

Tel.  E-mail  

      Doresc să mă înscriu la newsletter pentru informaţii despre certificarile TUV Austria Romania. 
 
 

    Solicit înscrierea la examinarea in vederea certificarii: 

Domeniu de 
certificare dorit 

 Personal pentru examinari nedistructive conform EN ISO 9712:2013:  
 

 Personal pentru examinari nedistructive conform EN ISO 9712:2013 si Directiva 2014/68/EU (HG 
123:2015), anexa 1, 3.1.3:  
 
metoda / tehnica ............................................................ nivel ............... sector ........................................ 
 

 Sudor conform SR EN ISO 9606-1:2017 
 

 Sudor conform SR EN ISO 9606-1:2017 si Directiva 2014/68/EU, anexa 1, 3.1.2 
 

 Sudor conform SR EN 13067:2013  
 

 Sudor conform SR EN 13067:2013 si Directiva 2014/68/EU, anexa 1, 3.1.2 
 

 Operator sudor conform SR EN ISO 14732:2014 
 

 Operator sudor conform SR EN ISO 14732:2014  si Directiva 2014/68/EU, anexa 1, 3.1.2 
 

 Brazor conform SR EN ISO 13585:2012 
 

 Brazor conform SR EN ISO 13585:2012 si Directiva 2014/68/EU, anexa 1, 3.1.2 

Documente solicitate de organismul de certificare in vederea certificarii persoanei: 
(se vor transmite in forma tiparita sau la e-mail: certificare@tuv-austria.ro) 

 Personal pentru 
examinari nedistructive  

- diploma de studii (copie) 
- dovada de absolvire curs END pentru metoda şi nivelul pentru care se solicită certificarea (copie) 
- dovada (adeverinta) experienţei industriale în funcţie de metoda şi nivelul pentru care se solicită 
certificarea (formular QFO-TAR-PERS-009.1-3)  
- dovada verificarii acuităţii vizuale (formular QFO-TAR-PERS-009.1-4) 
- fisa de aptitudine emisa de cabinet de medicina muncii, la zi 

 Sudor 

- diploma de studii minim invatamant primar (copie) 
- nr. identificare sudor (poanson): ………….. 
- specificatia Procedurii de Sudare (WPS) 
              Nr. WPS aplicabil(e): ………….. 
- certificatele de calitate corespunzatoare materialelor de baza si de adaos 

 Operator sudor 

- diploma de studii minim invatamant primar (copie) 
- nr. identificare operator sudor (poanson): ………….. 
- specificatia Procedurii de Sudare (WPS) 
               Nr. WPS aplicabil(e): ………….. 
- certificatele de calitate corespunzatoare materialelor de baza si de adaos 

 Brazor 

- diploma de studii minim invatamant primar (copie) 
- nr. identificare brazor (poanson): ………….. 
- specificatia Procedurii de Brazare (BPS) 
               Nr. BPS aplicabil(e): ………….. 
- certificatele de calitate corespunzatoare materialelor de baza si de adaos 

Taxa de examinare: ......... + TVA / persoană 

Taxa de examinare include: 
 accesul la examinare 
 prestaţia examinatorului 
 masa de prânz şi pauzele de cafea (daca este cazul) 
 susţinerea examinarii  
 eliberarea certificatelor în limba română (sau engleza)    
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Date facturare 

Nume firmă  

Adresa  

Cod fiscal  Nr. Reg. Com.  

Cont IBAN  Banca  

Persoana de 
contact 

 Funcţie  

Tel. Fax E-mail 

Doresc certificat în:      lb. română            lb. engleză                      lb. franceză              lb. germană 
                                inclusă în                      se adaugă 15€+TVA            se adaugă 15€+TVA                  se adaugă 15€+TVA 

                                                taxa de examinare          la taxa de examinare          la taxa de examinare          la taxa de examinare           

Condiţii de participare la examinare: 
 Participarea la curs se face sub condiția achitării taxei de participare în lei, la cursul BNR din ziua plății, până la data de..................., în contul TÜV AUSTRIA 

ROMÂNIA SRL, IBAN: RO67 BACX 0000 0000 9226 4250, Unicredit Bank– Grigore Mora, CUI: RO19231430, Nr. Reg. Com. J40/22370/2007. 
 În cazul în care candidatul nu achită taxa de participare la data scadenţei, va plăti penalităţi de întârziere în cuantum de 0,6% pe zi de întârziere din suma 

datorată.TÜV AUSTRIA ROMÂNIA SRL are dreptul de a reprograma organizarea examinarii în cazul în care, numărul minim al persoanelor înscrise nu este 
suficient sau în caz de forță majoră.   

 După completarea şi transmiterea formularului de participare, TÜV AUSTRIA ROMÂNIA va verifica disponibilitatea locurilor şi va transmite factura la faxul 
şi/ sau e-mailul menţionat în vederea efectuării plăţii taxei de participare, sub condiția acceptării înscrierii de către TÜV AUSTRIA ROMÂNIA. 

 

Declaratii solicitant / candidat / persoana certificata: 

Sunt de acord ca organismul de certificare sa foloseasca datele mele personale in vederea derularii procesului de certificare. 

Solicit  / Nu solicit  din motive întemeiate, condiţii pentru nevoi speciale.  

Daca da, care: …………………………………………………………………………………………………............................................................ 

Sunt de acord să indeplinesc cerinţele relevante ale schemei de certificare stabilite de TUV Austria Romania in procedura: 

 “Cerinte referitoare la procesul de certificare personal pentru examinari nedistructive” cod QPS-TAR-PERS-009.1 

 “Cerinte referitoare la procesul de certificare sudor, operator sudor si brazor” cod QPS-TAR-PERS-009.2 

şi să furnizez orice informaţie necesară pentru evaluare. 

Sunt de acord să fac referiri la certificare numai în legătură cu domeniul pentru care certificarea a fost acordată. 

Sunt de acord să nu utilizez certificarea într-un mod care să discrediteze organismul de certificare şi să nu fac nicio referire la 
certificare pe care organismul de certificare să o considere înşelătoare sau neautorizată. 

Sunt de acord să întrerup utilizarea oricărei afirmaţii referitoare la certificare, care conţine referiri la organismul de certificare sau 
la certificare după suspendarea sau retragerea certificării şi să returnez orice certificat eliberat de organismul de certificare. 

Sunt de acord să nu utilizez certificatul într-o manieră înşelătoare. 

 
…………………………………………… 

Data ……………………                                                                                                 Semnatura solicitant 
 
 
 

se va completa de către TÜV AUSTRIA ROMÂNIA SRL 

                                                                                                                  

 
Solicitantul îndeplineşte cerinţele schemei de certificare? 
 

 Da 
 

 Nu. Comentarii: ..................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 

Conflict de interese cu solicitantul / candidatul: 

 
Manager schema de certificare:   Da    Nu             Semnatura: ......................................... 
 
Examinator:   Da    Nu                                              Semnatura: ......................................... 
 
 

 
Completat de: 
 
 
 
…………………………………………...... 
 
…………………………………………...... 
 
 

Ştampila 
TÜV AUSTRIA România SRL 

 

 

 

  


