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Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei

Ordin nr. 1348/2002
din 18/09/2002
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din
07/10/2002

pentru aprobarea Reglementărilor
Aeronautice Civile Române RACRNDT/Autorizarea personalului care
efectuează examinări nedistructive (NDT) în
aeronautica civilă şi a centrelor de instruire
a personalului NDT
Nu mai exista amendamente consemnate pânã la data
de 02/09/2013.
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale
unor acte ce au suferit numeroase modificãri de-a lungul
timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul
Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un
document oficial ele având numai un caracter informativ.
Indaco Systems nu îºi asumã rãspunderea pentru
consecinþele juridice generate de folosirea acestor acte.
Aplicaþia Lege4 a fost actualizatã pânã la data de:
02/09/2013.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 12 lit. f) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind
transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr.
29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
130/2000, republicată, ale art. 4 pct. 4.15 şi 4.17 din Regulamentul de organizarea şi
funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, precum şi ale art. 3
pct. 12 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Reglementările Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea
personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a
centrelor de instruire a personalului NDT, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă
din prezentul ordin.
____________
*) Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi de către Regia Autonomă "Autoritatea
Aeronautică Civilă Română".
Art. 2. - Procedurile specifice de aplicare a Reglementărilor Aeronautice Civile Române
RACR-NDT se stabilesc de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă
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Română".
Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va
intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui.
Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi
încetează aplicabilitatea.
Art. 5. - Direcţia generală de servicii transport aerian şi aeroporturi din cadrul
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Regia Autonomă "Autoritatea
Aeronautică Civilă Română" vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului
ordin.
p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Bucureşti, 18 septembrie 2002.
Nr. 1.348.
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