
APLICAREA SISTEMULUI STRUCTURAT DE CREDITE PENTRU REÎNNOIREA CERTIFICĂRII NIVELULUI 

1,2 Și 3 ȘI PENTRU RECERTIFICAREA NIVELULUI 3 CONFORM SR EN ISO 9712:2022 În DOMENIUL 

VOLUNTAR 

 

 6.1 Sistemul structurat de alocare credite utilizat de DC-ARoENd  

 6.1.1 In cadrul acestui sistem, un candidat pentru nivelul 1, 2 sau 3 beneficiază de un credit dacă, în 

timpul a cinci ani care preced recertificarea  participă la diverse activitați din domeniul END, indicate 

in tabelul C.1 din SR EN ISO 9712. Sunt fixate limite pentru numărul maxim de puncte care pot fi 

acumulate în fiecare an şi în orice activitate desfaşurată de-a lungul celor cinci ani, pentru a asigura o 

repartiție echitabilă. 

6.1.1.1 În evaluarea acestui tip de activitate, DC-ARoENd ia în considerare responsabilitățile 

angajatorilor, așa cum sunt specificate în cap 5.5 din SR EN ISO 9712, și îndatoririle specificate în 

Clauza 6. Următoarele activități de muncă sunt considerate acceptabile: 

a) cunoașterea și înțelegerea specificațiilor clientului și a standardelor de inspecție; 

b) verificarea condițiilor de funcționare sau punerea în funcțiune a echipamentului de testare, 

efectuarea cu succes a activitatilor  NDT, raportari satisfăcătoare; 

c) performanța ca examinator de Nivel 3. 

6.1.1.2  Pentru a evalua activitățile specificate la punctul 6.1.1.1. DC-ARoENd poate solicita persoanei 

careaplică pentru reînnoirea sau recertificarea de Nivel 3 documentație și/sau dovezi pentru a 

demonstra conformitatea, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele: 

a) confirmarea activităților de lucru ale candidaților de către o persoană autorizată sau o terță parte 

b) confirmarea nivelului de performanța  al individului în metoda dată; 

c) confirmarea testelor de de competență documentate formal în metoda dată; 

d) informati despre rapoarte și numarul rapoartelor; 

e) informatii despre  formare specifică la locul de muncă; 

f) confirmarea autorizației angajatorului de a lucra în metoda în care se solicită reînnoirea sau 

recertificarea 

g) rezumatul activităților și rezultatelor obținute; 

h) descrierea postului /sarcinilor de serviciu; 

i) evaluări anuale/regulate ale angajatorilor privind performanța/competența; 

j) exemple de rapoarte NDT; 

k) exemplu de procedură(e) dezvoltată (numai Nivelul 3) în metoda solicitată 

l) feedback-ul clienților; 

m) confirmarea aderării la codul de etică al angajatorului; 

n) confirmarea conformității cu cerințele naționale suplimentare (ex : securitate radiologică). 



DC-ARoENd poate solicita alte dovezi. DC-ARoENd poate cere ca unele sau toate dovezile prezentate 

să fie confirmate de către angajator. 

    6.1.2.  Condiții de acordare a creditelor : 

     6.1.2.1 Pentru a fi admis la reînnoire: 

-trebuie acumulate cel puțin 100 de puncte în cursul celor cinci ani de valabilitate a certificatului așa 

cum este prevăzut in PL 01V pct 6.7.2. și anexa 2A 

-vor fi acceptate cel mult 25 de puncte anual. 

Nota : 1 an se refera la un an de deținere a certificării și nu an calendaristic. 

  6.1.2.2.  Nivel 1 

Un canditat care solicită reînnoirea certificatului de nivel 1 trebuie să acumuleze minimum 75 puncte 

in partea A a sistemului de credite din Tabelul 1 

 

 

Tabel1 : Sistem de acordare credite Reînnoire certificat nivel 1 

Nr. Activitate 
Puncte acordate 

pe activitate 

Număr maxim de 

puncte pe an de 

activitate 

Număr maxim de 

puncte pe 5 ani de 

activitate 

Partea A 

1.  Performanța activităților NDT 2/zi 9 45 

2.  Finalizarea pregătirii teoretice în 

metodă 
1 2 10 

3.  Finalizarea pregătirii practice în 

metodă 
2 3 15 

4.  Furnizare de pregătire practică sau 

teoretică în NDT în metoda luată în 

considerare 

NA NA NA 

5.  Participarea la activități de 

cercetare în domeniul NDT sau 

pentru ingineria NDT (conform 

Anexa E a SR EN ISO 9712) 

1/sapt 5 25 

Partea B 

6.  Participarea la un seminar/lucrare 

tehnică în domeniul metodei sau 

tehnicii 

1/zi 2 10 

7.  Prezentarea unui seminar/lucrare 

tehnică în domeniul metodei sau 

tehnicii 

1/ lucrare 2 10 



8.  Calitatea de membru intro 

asociație sau la societate NDT 

afiliată EFNDT sau ICNDT 

1/membru 2 5 

9.  Supravegherea tehnică și 

îndrumarea personalului NDT/ 

stagiar în metoda relevantă 

NA NA NA 

10.  Participarea sau organizarea în 

comitetele tehnice și de 

standardizare 

NA NA NA 

11.  Executarea unui rol tehnic NDT în 

cadrul unui organism de certificare  
NA NA NA 

 

6.1.2.3.  Nivel 2 și 3 

Un canditat care solicită reînnoirea certificatului de nivel 2 sau 3 trebuie să acumuleze minim 50 

puncte in partea A a sistemului de credite din Tabelul 2- nivel 2 sau Tabel 3-nivel 3 

 

Tabel 2.-nivel 2 

Nr. Activitate 
Puncte acordate 

pe activitate 

Număr maxim de 

puncte pe an de 

activitate 

Număr maxim de 

puncte pe 5 ani de 

activitate 

Partea A 

1.  Performanța activităților NDT 2/zi 5 20 

2.  Finalizarea pregătirii teoretice în 

metodă 
1 2 6 

3.  Finalizarea pregătirii practice în 

metodă 
2 3 9 

4.  Furnizare de pregătire practică sau 

teoretică în NDT în metoda luată în 

considerare 

1/zi 10 20 

5.  Participarea la activități de 

cercetare în domeniul NDT sau 

pentru ingineria NDT (conform 

Anexa E a SR EN ISO 9712) 

1/sapt 5 25 

Partea B 

6.  Participarea la un seminar/lucrare 

tehnică în domeniul metodei sau 

tehnicii 

1/zi 2 10 



7.  Prezentarea unui seminar/lucrare 

tehnică în domeniul metodei sau 

tehnicii 

1/ lucrare 2 10 

8.  Calitatea de membru intro 

asociatie sau la societate NDT 

afiliata EFNDT sau ICNDT 

1/membru 2 5 

9.  Supravegherea tehnică și 

îndrumarea personalului NDT/ 

stagiar în metoda relevantă 

2/ mentor 10 20 

10.  Participarea sau organizarea în 

comitețele tehnice și de 

standardizare 

1/ comitet 2 10 

11.  Executarea unui rol tehnic NDT în 

cadrul unui organism de certificare  
2/ activiate 10 20 

 

Tabel 3-nivel 3 

Nr. Activitate 
Puncte acordate 

pe activitate 

Număr maxim de 

puncte pe an de 

activitate 

Număr maxim de 

puncte pe 5 ani de 

activitate 

Partea A 

1.  Performanța activităților NDT 2/zi 5 20 

2.  Finalizarea pregătirii teoretice în 

metodă 
1 2 6 

3.  Finalizarea pregătirii practice în 

metodă 
2 3 9 

4.  Furnizare de pregătire practică sau 

teoretică în NDT în metoda luată în 

considerare 

1/zi 10 20 

5.  Participarea la activități de 

cercetare în domeniul NDT sau 

pentru ingineria NDT (conform 

Anexa E a SR EN ISO 9712) 

1/sapt 5 25 

Partea B 

6.  Participarea la un seminar/lucrare 

tehnică în domeniul metodei sau 

tehnicii 

1/zi 2 10 

7.  Prezentarea unui seminar/lucrare 

tehnică în domeniul metodei sau 

tehnicii 

1/ lucrare 2 10 



8.  Calitatea de membru intro 

asociatie sau la societate NDT 

afiliata EFNDT sau ICNDT 

1/membru 2 5 

9.  Supravegherea tehnică și 

îndrumarea personalului NDT/ 

stagiar în metoda relevantă 

2/ mentor 10 30 

10.  Participarea sau organizarea în 

comitetele tehnice și de 

standardizare 

1/ comitet 3 15 

11.  Executarea unui rol tehnic NDT în 

cadrul unui organism de certificare  
2/ activitate 10 30 

 

6.1.2.4. Nivel 3 - Recertificare 

6.1.2.4.1. Pentru a fi admis la recertificare, nivel 3 : 

-trebuie acumulate cel puțin 100 de puncte in cursul celor cinci ani de valabilitate a certificatului așa 

cum este prevăzut in PL 01V pct 6.8.4 ; 6.8.5 si anexa 2A 

-canditatul care solicită recertificarea pentru nivel 3 trebuie să acumuleze minim 50 puncte /maxim 

70 de puncte in partea A a sistemului de credite din Tabelul 4 si minim 30 puncte /maxim 50 de 

puncte in partea B a sistemului de credite din Tabelul 4 

-vor fi acceptate cel mult 25 de puncte anual. 

Nota : 1 an se referă la un an de detinere a certificării și nu an calendaristic. 

 

Tabel 4 

Nr. Activitate 
Puncte acordate 

pe activitate 

Număr maxim de 

puncte pe an de 

activitate 

Număr maxim de 

puncte pe 5 ani de 

activitate 

Partea A 

1.  Performanța activităților NDT 2/zi 5 10 

2.  Finalizarea pregătirii teoretice în 

metodă 
1 2 2 

3.  Finalizarea pregătirii practice în 

metodă 
2 3 3 

4.  Furnizare de pregătire practică sau 

teoretică în NDT în metoda luată în 

considerare 

1/zi 10 30 

5.  Participarea la activități de 

cercetare în domeniul NDT sau 
1/sapt 5 25 



pentru ingineria NDT (conform 

Anexa E a SR EN ISO 9712) 

Partea B 

6.  Participarea la un seminar/lucrare 

tehnică în domeniul metodei sau 

tehnicii 

1/zi 1 5 

7.  Prezentarea unui seminar/lucrare 

tehnică în domeniul metodei sau 

tehnicii 

1/ lucrare 2 10 

8.  Calitatea de membru intro 

asociatie sau la societate NDT 

afiliată EFNDT sau ICNDT 

1/membru 2 5 

9.  Supravegherea tehnică și 

îndrumarea personalului NDT/ 

stagiar în metoda relevantă 

2/ mentor 10 20 

10.  Participarea sau organizarea în 

comitetele tehnice și de 

standardizare 

1/ comitet 2 10 

11.  Executarea unui rol tehnic NDT în 

cadrul unui organism de certificare  
2/ activiate 10 30 

 

Dovezile acceptabile a fi prezentate sunt descrise in Tabelul 5: 

 

Tabel 5. 

Nr. Activitate Dovada acceptabila 

1.  Performanța activităților NDT Dovada asumata de angajator conform PL01V- Anexa 2A, C2.1 

pentru nivel 1 și 2 ;  PL01V- Anexa 2A, C2.2 pentru nivel 3 ;  

2.  Finalizarea pregătirii teoretice 

în metodă 

Diploma curs reînnoire cunostiințe referitoare la metodă/tehnică 

3.  Finalizarea pregătirii practice 

în metodă 

Adeverința de la angajator sau supervizor independent, sau 

autorizatia de lucru 

4.  Furnizare de pregătire 

practică sau teoretică în NDT 

în metoda luată în 

considerare 

Adeverința lector cursuri de formare NDT, adeverință angajator 

pentru rol de mentor / indrumator pentru persoanele in curs de 

pregatire in domeniul NDT 

5.  Participarea la activități de 

cercetare în domeniul NDT 

sau pentru ingineria NDT 

Diplome, brevete- dacă este autor principal, dacă sunt mai multi 

autori atunci  autorul principal trebuie să stabilească numărul de 

puncte pentru ceilalti autori; Adeverință angajator pentru 

activitați de inginerie NDT ca : supervizare, coordonare, 



(conform Annexa E SR EN ISO 

9712) 

implementare soluții de testare și remediere, evaluări tehnice sau 

proiecte care au dus la îmbunătatirea activiții, evaluarea 

furnizorilor de servicii NDT, implementare coduri/standarde/ 

cerinte client, test-planuri pentru controlul înante și în timpul 

funcționari instalațiilor. 

6.  Participarea la un 

seminar/lucrare tehnică în 

domeniul metodei sau 

tehnicii 

Diplomă, Program seminar/simpozion din care să reiasă 

participarea (se accepta furnizarea de link-uri) 

7.  Prezentarea unui 

seminar/lucrare tehnică în 

domeniul metodei sau 

tehnicii 

Diplomă, Program seminar din care să reiasă clar titlul și un scurt 

rezumat al lucrării (se accepta furnizarea de link-uri) 

8.  Calitatea de membru intr-o 

asociatie sau la o  asociație 

NDT afiliată EFNDT sau ICNDT 

Adeverință, carnet sau orice dovadă dată de organismul la care 

există calitatea de membru (se acceptă furnizarea de link-uri) 

9.  Supravegherea tehnică și 

îndrumarea personalului 

NDT/ stagiar în metoda 

relevantă 

Adeverință angajator pentru activități de supervizare, mentoring, 

îndrumare 

10.  Participarea sau organizarea 

de comitete tehnice și de 

standardizare 

Adeverință, carnet sau orice dovadă data de organismul la care 

există calitatea de membru in comitetele tehnice (se acceptă 

furnizarea de link-uri). Dovada trebuie să se refere explicit la 

participare cu rol clar de implicare și performare și nu doar la 

calitatea de membru 

11.  Executarea unui rol tehnic 

NDT în cadrul unui organism 

de certificare  

Adeverință, carnet sau orice dovadă dată de organismul la care 

există calitatea de membru in comitetele tehnice (se acceptă 

furnizarea de link-uri). Dovada trebuie să se refere explicit la 

participare cu rol clar de implicare și performare și nu doar la 

calitatea de membru. Pentru persoanele care au rol tehnic în 

cadrul DC-ARoENd, fișa de evaluare examinator este o dovadă 

suficientă. 

 

Dovezile furnizate de angajator/ supervizor vor conține explicit anul certificării și activitatea, dacă 

adeverința/dovada se elibereaza pentru mai multi ani ,,certificați “ aceștia vor fi clar specificați 

precum si activitătile/metoda pentru care se eliberează dovada. 

Dacă un candidat aplică pentru reînnoire/ recertificare pentru mai multe metode/tehnici atunci va 

prezenta dovezi separate pentru fiecare metodă/tehnică în parte. 

DC-ARoENd poate să accepte și alte dovezi decat cele din Tabelul 5 dacă acesta sunt elocvente si 

supervizate de un nivel 2. 

 


