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Schema de certificare personal pentru examinari nedistructive 
 

Cursurile in domeniul examinarilor nedistructive trebuie sa respecte cerintele standardelor EN ISO 9712 si 
CEN ISO/TS 25107. 

Certificarea ca operator control nedistructiv examinari nedistructive este realizata pentru metodele: 
- examinare magnetoscopica MT inclusiv tehnici derivate: 
➢ MT-FL (Magnetic Flux Leakage) Flux magnetic de scapari 

- examinare cu lichide penetrante PT 
- examinare radiografica RT inclusiv tehnici derivate: 
➢ RT-F Radiografie cu film radiografic 
➢ RT-D Radiografie Digitalizata 

  si tehnici cu domeniu limitat 
➢ RT-FI Interpretarea filmului radiografic 
➢ RT-DI Interpretarea imaginii digitale radiografice 
➢ RT-FDI Interpretarea imaginii digitale si a filmului radiografic 

- examinare cu ultrasunete UT inclusiv tehnici derivate:  
➢ TOFD (Time-of-Flight Diffraction) Tehnica timpului de zbor ca metoda pentru caracterizarea si 

estimarea dimensiunii discontinuitatilor 
➢ PA (Phased Array) Tehnica automatizata cu traductor multi-element cu comanda de faza 

- examinare vizuala VT  

pentru personal nivel 1, 2 si 3 in sectoarele de produs: 
1. piese turnate (c) 
2. piese forjate (f) 

3. suduri (w) – toate tipurile de suduri, inclusiv imbinarile prin lipire moale, pentru materiale feroase si 
neferoase 
4. tevi si tuburi (t) – fara sudura, sudate, materiale feroase si neferoase, inclusiv produse plate pentru 
fabricarea tevilor sudate 

5. produse trase (wp) cu exceptia pieselor forjate 
 

Pentru a fi calificat in cadrul procesului de certificare personal pentru examinari nedistructive 
fiecare solicitant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 

• să fie cel puţin absolvenţi de invatament minim primar; 
• sa indeplineasca cerintele referitoare la formare; 
• sa faca dovada experienţei industriale in domeniul END; 
• sa faca dovada verificarii acuităţii vizuale; 

• sa promoveze examenul de certificare. 
 

In vederea sustinerii examenului de certificare, candidatul trebuie sa transmita TAR-PERS 
urmatoarele documente: 

 
- cerere de certificare persoana  
- diploma de studii (copie) 
- dovada de absolvire curs END pentru metoda şi nivelul pentru care se solicită certificarea  
- dovada (adeverinta) experienţei industriale în funcţie de metoda şi nivelul pentru care se solicită 
certificarea  
- dovada verificarii acuităţii vizuale  
- fisa de aptitudine emisa de cabinet de medicina muncii, la zi 

 
Examinarile se programeaza in momentul in care exista numarul minim de candidati stabilit de TAR- 
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PERS. Personalul Back Office TAR-PERS va informa candidatii privind locul, data si ora la care se 
desfasoara examenul de certificare. 

Competenta ceruta candidatilor in cadrul procesului de certificare personal pentru examinari 
nedistructive este: 

 
Nivelul 1: 

- sa regleze echipamentul END 
- sa efectueze examinarile 
- sa inregistreze si sa clasifice rezultatele examinarilor in functie de criterii scrise 
- sa raporteze rezultatele examinarilor 

 

Nivelul 2: 
- sa aleaga tehnica END pentru metoda de examinare de utilizat 
- sa defineasca limitarile privind aplicarea metodei de examinare 
- sa transpuna codurile, standardele, specificatiile si procedurile END in instructiuni END adaptate 

conditiilor de lucru reale 
- sa regleze echipamentul si sa verifice reglarea acestuia 
- sa efectueze si sa supravegheze examinarile 

- sa interpreteze si sa evalueze rezultatele in functie de standardele, codurile, specificatiile sau 
procedurile aplicabile 

- sa realizeze si sa supravegheze toate sarcinile atribuite nivelului 2 sau inferior acestui nivel 
- sa indrume personalul de nivel 2 sau inferior acestui nivel 

- sa raporteze rezultatele END 
 

Nivelul 3: 

- sa-si asume intreaga responsabilitate pentru o instalatie de examinare sau pentru un centru de 
examinare si personalul acestuia 

- sa stabileasca, sa verifice d.p.d.v. editorial si al corectitudinii tehnice si sa valideze instructiuni si 
proceduri END 

- sa interpreteze standarde, coduri, specificatii si proceduri 

- sa desemneze metode de examinare, procedurile si instructiunile END de utilizat in situatii 
particulare 

- sa realizeze si sa supravegheze toate sarcinile atribuite tuturor nivelurilor 
- sa furnizeze indrumari personalului END de orice nivel 

 
Cerinte referitoare la formare 
Candidatul trebuie sa furnizeze o dovada de absolvire curs END respectand programele analitice pentru metoda şi 
nivelul pentru care se solicită certificarea. 
Astfel, durata minima de formare urmata de candidatul la certificare trebuie sa fie cea definita in tabelul 1 pentru 
metoda END aplicabila. 
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Tabelul 1 – Cerinte minime de formare 

Metoda END Nivelul 1 
h 

Nivelul 2 
h 

Nivelul 3 
h 

MT  16 24 32 

MT-FL 24 16 * 

PT 16 24 24 

RT 40 80 40 

RT-F 40 80 * 

RT-D 40 80 * 

RT-FI N/A 64 * 

RT-DI N/A 64 * 

RT-FDI N/A 72 * 

UT  40 80 40 

UT (TOFD) N/A 40 * 

UT (PA) N/A 40 * 

VT 16 24 24 
* fara cerinte de instruire suplimentare 

NOTA - Pentru RT, orele de formare nu includ formarea in domeniul protectiei impotriva radiatiilor. Accesul direct la 
nivelul 2 cere suma orelor indicate in tabelul de mai sus pentru nivelurile 1 cat si 2. Accesul direct la nivelul 3 cere 
suma orelor indicate in tabelul de mai sus pentru nivelurile 1,  2 si 3. 
Pentru nivelul 3, fata de formarea minima data in tabelul 1, in functie de potentialul stiintific si tehnic al  candidatului, 
pregatirea pentru calificare poate fi realizata in diferite moduri, incluzand participarea la alte cursuri  de formare, 
conferinte sau seminarii, studierea unor carti, periodice sau alte lucrari specializate, tiparite sau in format electronic. 

Reducerile posibile ale duratei de formare: 

- pentru toate nivelurile: 
a) pentru candidatii care solicita certificarea in mai mult decat o metoda (de exemplu MT, PT) sau pentru cei care 
sunt deja certificati si solicita certificare in alta metoda, atunci cand programa analitica de formare repeta anumite 
aspecte (de exemplu tehnologia produselor), numarul total de ore de formare pentru aceste metode (de exemplu 
PT, MT, VT) poate fi redus in acord cu programa analitica; 
b) pentru candidatii care au absolvit cu diploma intr-un domeniu relevant un colegiu ethnic sau o universitate sau 
care au urmat cel putin doi ani de studii ingineresti sau stiintifice la un colegiu sau la o universitate, numarul total de 
ore de formare poate fi redus pana la 50 %. 
- pentru nivelurile 1 si 2, atunci cand certificarea urmarita este limitata: 
a) ca aplicare 
b) ca tehnica 
durata de formare poate fi redusa pana la 50 %. 
c) pentru accesul direct la nivelul 2 RT, atunci cand certificarea este limitata la interpretarea radiografiilor si la un 
singur sector de produse, se aplica o cerinta de formare minima de 56 h. 
Reducerea totala sa nu depaseasca 50 % din durata de formare. 
Certificarea pentru o tehnica derivata se referă la o competență extinsă comparativ cu standardul specificat de 
metoda în cauză. Prin urmare, solicitantul trebuie să fie deja certificat în cadrul aceleiași metode la nivelul 2 fără 
limitări (sau să îl obțină în context). 

Exemple de tehnici derivate sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

Exemple de tehnici derivate 

Metoda END Tehnica derivata 

UT UT-TOFD Time-of-Flight Diffraction 

UT UT-PA Phased Array 

MT MT-FL Flux Leakage 

RT RT-F Radiografie cu film 

RT RT-D Radiografie digitala 
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Cerinte referitoare la experienta industriala 
Candidatul trebuie sa furnizeze o adeverinta a experienţei industriale în funcţie de metoda, nivelul si sectorul pentru 
care se solicită certificarea. 
Durata minima a experientei care trebuie dobandita in sectorul in care candidatul solicita certificarea trebuie sa fie 
cea definita in tabelul 2. 
Nota: Certificarea sectorului este disponibilă pentru nivelurile 1 și 2 ale tuturor metodelor END. Un nivel 3 este 
considerat expert în toate sectoarele. 

 
Tabelul 2 – Experienta industriala minima 

Metoda END Experienta (* luni) 

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 

RT, UT 3 9 18 

MT, PT, VT 1 3 12 

* Experienta de lucru se bazeaza pe o saptamana nominala de munca de 40 h/saptamana sau pe 
saptamana legal a de munca. Cand un operator lucreaza mai mult de 40 h/saptamana, poate fi creditat cu 
o experienta bazata pe nr. total de ore, dar trebuie sa i se ceara sa furnizeze dovada acestei experiente 

 

Atunci cand candidatul solicita certificarea in mai mult decat o metoda, durata totala a experientei trebuie sa fie 
suma duratelor de experienta cerute pentru fiecare metoda. 
Pentru certificarea nivel 2, experienta de lucru este dobandita ca persoana certificata nivel 1. Daca o persoana este 
calificata direct pe nivelul 2, experienta trebuie sa constea din suma duratelor cerute pentru nivelul 1 si nivelul 
2. Nu trebuie acordata nicio reducere a duratei de experienta. 
Experienta industriala intr-un sector specific trebuie sa fie dobandita fiecare anterior urmarii cu succes unei 
examinari pentru calificare. 

 
Atunci cand urmeaza ca o parte a experientei sa fie dobandita dupa reusita la examen, rezultatele examenului sunt 
valabile doi ani sau durata totala de experienta ceruta pentru metodele implicate, care din aceste valori este mai 
mare. 
Pentru nivelul 3 Tabelul 2 detaliaza experienta minima pentru candidati care au urmat cu succes un colegiu tehnic 
sau cel putin doi ani de studii ingineresti sau stiintifice intr-un colegiu sau universitate acreditata. Daca situatia nu 
este aceasta, durata trebuie multiplicata cu 2. 
Pentru certificarea nivel 3, se considera ca experienta de lucru este dobandita ca persoana certificata nivel 2. Daca 
o persoana este calificata direct de pe nivelul 1 pe nivelul 3, experienta trebuie sa constea din suma duratelor 
cerute pentru nivelul 2 si nivelul 3. Nu trebuie acordata nicio reducere a duratei de experienta. 

 
Reducerile posibile ale duratei de experienta - se iau in considerare urmatoarele elemente: 

 
- Calitatea experientei poate fi variabila, iar bunele practici pot fi asimilate mai rapid intr-un mediu unde experienta 
este concentrata si are o relatie stransa cu certificarea urmarita. 
- Atunci cand se acumuleaza experienta simultan in doua sau mai multe metode END de suprafata, de exemplu 
MT, PT si VT, experienta dobandita in aplicarea unei metode END poate fi complementara experientei dobandite in 
una sau mai multe alte metode de suprafata. 
- Experienta intr-un sector pentru o metoda END pentru care este detinuta déjà certificarea poate fi complementara 
experientei cu aceasta metoda intr-un alt sector. 
- Nivelul si calitatea educatiei pe care o are candidatul ar trebui luate, de asemenea, in considerare. Acesta este 
cazul, in special, pentru nivelul 3, dar se poate aplica si altor niveluri. 
Creditul privind experienta de lucru se poate castiga simultan in doua sau mai multe metode END acoperite de SR 
EN ISO 9712:2013, cu o reducere a experientei totale cerute dupa cum urmeaza: 
- doua metode de examinare: reducerea cu 25 % a duratei totele cerute; 
- trei metode de examinare: reducerea cu 33% a duratei totale cerute; 

- patru sau mai multe metode de examinare: reducerea cu 50 % a duratei totale cerute. 
Pentru fiecare din metodele de examinare pentru care se solicita certificarea, experienta va fi egala cu cel putin 50% 
din durata ceruta in tabelul 2. 
Pentru fiecare combinatie de metoda END si sector pentru care se solicita certificarea, experienta va fi egala cu  cel 
putin jumatate din experienta ceruta, iar aceasta nu trebuie sa fie niciodata mai mica decat o luna. 
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În ceea ce privește tehnicile derivate, cerințele sunt enumerate în tabelul de mai jos. 

Cerinte minime de instruire si experienta pentru tehnici derivate 

Tehnica 

 

Experienta (luni) Instruire (ore) 

UT-TOFD 12  40 

UT-PA 12 40 

MT-FL 3 20 teorie si 100 practica
1)

 

RT-F 3 20 

RT-D 3 20 

1)
 Pentru  a se obține  extinderea  la alte  echipamente,  este necesar să se adauge 20  de ore  de teorie și  20  de 

practică pentru formare și să se efectueze examinarea ca mai sus. 
 

Cerinte referitoare la vedere (acuitatea vizuala) – toate nivelurile 
Candidatul trebuie sa furnizeze o dovada a verificarii acuităţii vizuale. 
Vederea din apropiere trebuie sa permita cel putin lectura numarului 1 de pe scala Jaeger sau a literei N in Times 
Roman 4,5 sau a caracterelor echivalente (avand inaltimea de 1,6 mm), la o distanta de minimum 30 cm, cu unul 
sau cu amandoi ochii, cu sau fara corectie. 
Perceptia culorilor trebuie sa fie satisfacatoare, astfel incat sa permita candidatului sa distinga si sa diferentieze 
contrastul dintre culorile sau nuantele de gri utilizate in metoda END implicata, asa cum este specificat de catre 
angajator. 

 

Valabilitate certificat specific operator END 
 
Perioada maxima de valabilitate a certificatului este de cinci ani. Perioada de valabilitate trebuie sa 
inceapa (data de emitere a certificarii) atunci cand au fost indeplinite toate cerintele pentru certificare 
(formare, experienta, perceptie vizuala satisfacatoare, reusita la examen). 

 

Procesul de reinnoire si recertificare specific operator END 
 
Inainte de expirarea primei perioade de valabilitate si in continuare la fiecare zece ani, certificarea poate fi 
reinnoita de catre TAR-PERS pentru o noua perioada de cinci ani, prin prezentarea: 
a) dovezii documentate a examinarii acuitatii vizuale, satisfacatoare in cursul ultimilor 12 luni; 
b) dovezii documentate verificabile a activitatii satisfacatoare continue, fara intreruperi semnificative in 
domeniul metodei si sectorului pentru care este solicitata reinnoirea certificarii. 
Inainte de expirarea fiecarei perioade secunde de valabilitate (la fiecare 10 ani), persoana certificata 
poate fi recertificata de catre TAR-PERS pentru o noua perioada de cinci ani sau mai putin, cu conditia ca 
persoana sa indeplineasca criteriile de recertificare specificate mai sus (a) si b)). Este responsabilitatea 
detinatorului de certificat sa initieze procedurile cerute pentru obtinerea recertificarii. Daca cererea de 
recertificare este facuta la mai mult de 12 luni dupa expirarea datei de valabilitate, trebuie din nou 
sustinut cu succes un examen complet (general, specific si practic), pentru nivelul 1 si nivelul 2 si un 
examen referitor la metoda principala, pentru nivelul 3. 


