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Nr.înreg. .....................................DOSAR Nr................... 

 

 
Cerere pentru certificare / reînnoire certificare / recertificare   

conform SR EN ISO 9712 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE……………………………………………………. 
Dacă sunteţi posesorul unui certificat……………………………………. 
DC-ARoENd- Nr.certificat……………………………………………………… 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.Date personale 

Profesia………………………………………Funcţia…………………………… 
Adresa completă…………………………………………………………………… 
                            Localitatea…………………………Cod poştal………………….. 
                            Nr.telefon…………………………………………… 
Născut la data de……………………………………în………………………… 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.Numele societãţii comerciale sau al firmei …………………………………… 
Adresa……………………………………………………………………………… 
                        cod poştal………………… Nr.telefon/fax……………………… 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.  Solicit examinarea în vederea calificării în domeniu voluntar / reglementat pentru:  
 

METODA NIVEL SECTOR OBSERVAŢII 

    

    

    

    

    

    

    

 

SECTOARE:  

Sectoare reprezentând produse:  

Sector 1-  piese turnate (c) (materiale feroase şi neferoase);  

Sector 2-  piese forjate (f) (toate tipurile de piese forjate: materiale feroase şi neferoase);  

Sector 3- suduri (w) (toate tipurile de suduri, inclusiv îmbinările prin lipire moale,pentru 

materiale feroase şi neferoase);  

Sector 4- ţevi şi tuburi (t) (fără sudură, sudate, materiale feroase şi neferoase, inclusiv 

produse plate pentru fabricarea ţevilor sudate);  

Sector 5- produse trase (wp) cu excepţia pieselor forjate (de ex. table, bare,vergele).  
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Sectoare industriale  
 

Sector 6-   prelucrare;  

Sector 7-   încercări înainte de şi în exploatare, care include fabricaţia;  

Sector 8-   mentenanţa feroviară;  

Sector 9-   Industria aerospaţială.  

 
4.  Declaraţie despre experienţa în domeniu (ani, luni)  

 

Metoda Înainte de certificare 

Persoană certificată 

nivelul 1 nivelul 2 nivelul 3 

UT     

RT     

MT     

PT     

ET     

VT     

 

 5. Dovada acuităţii vizuale corespunzătoare, eliberată de:  
 
……………………………………………………………………………………….. 
(instituţia, numele doctorului, data)  
 
 
 6. Conducătorul unităţii care confirmă experienţa în domeniu şi acuitatea vizuală. 
 
 
------------------------------------------------                             ------------------------------------- 
(numele, firma)                                                                 (semnătura şi ştampila) 
 
 

7. Declaraţie 

 
 Subsemnatul……………………………………………….. sunt de acord că datele 
referitoare la nume, data naşterii, adresa şi cele referitoare la certificarea mea sunt reale, 
iar numele, domiciliul şi datele despre certificare sunt publicabile. 

Declar pe propria răspundere că toate afirmaţiile şi copiile documentelor 
doveditoare prezentate în dosarul de certificare sunt autentice.  
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 Voi respecta regulile de etică ale personalului END pe durata cât deţin certificatul 
DC-ARoENd şi nu voi face declaraţii inadecvate la adresa ARoENd.  

Am luat la cunoştinţă că ARoENd are dreptul să-mi anuleze certificatul în regim 
voluntar sau reglementat dacă nu respect regulile de etică sau îl utilizez în mod greşit.  
 Am luat la cunoştinţă că această certificare nu are sensul de autorizaţie de lucru, 
care trebuie eliberată de angajator.  
 Am luat la cunoştinţă că ARoENd are dreptul să verifice declaraţiile mele privind 
formarea, calificarea şi certificarea.  
 Am luat la cunoştinţă că nu am dreptul să folosesc certificatul într-o manieră care să 
dăuneze procesului de certificare şi să dau declaraţii referitoare la certificare care ar putea 
fi considerate neautorizate sau greşite.  
 Am luat la cunoştinţă că nu am dreptul să divulg materiale de examinare 
confidenţiale.  
 Am luat la cunoştinţă că nu am dreptul să particip la practici de susţinere a testelor 
de examen în mod fraudulos.  
 Am luat la cunoştinţă că nu am dreptul să fac referiri la certificare dacă aceasta mi-a 
fost suspendată şi să înapoiez certificatul emis în caz de suspendare.  

Am luat la cunoştinţă că DC-ARoENd nu este răspunzătoare pentru daunele produse 
de mine ca persoană certificată. 
 
 Mă oblig ca în termen de maxim 30 de zile să anunţ în scris DC-ARoENd eventuala 
schimbare a locului de muncă în vederea supravegherii activităţii mele ca persoană 
certificată şi să trimit confirmarea anuală a stării de sănătate şi dovada activităţii fără 
întreruperi semnificative, conform cerinţelor SR EN ISO 9712. Am luat la cunoştinţă că în 
caz contrar, certificatul îşi pierde automat valabilitatea la 30 de zile de la schimbarea 
locului de muncă.  
 
Am predat odată cu prezenta cerere            -------------------------------------------------------------- 
2( două ) fotografii tip buletin                                  (locul, data şi semnătura)  
 

 
CONCLUZIA  

 
SE POATE PREZENTA LA EXAMEN   DA 

          NU  

 
Director DC –ARoENd,  
 
Data: ......................... 


