Anexã la formularul AACR-DN 306

DOCUMENTE SUPORT AUTORIZÃRII
personalului NDT din aeronautica civilã conform RACR-NDT

1. Copii ale documentelor de studii generale ºi în domeniul NDT (diplome, atestate, etc);
2. Copia Programului ºi Tematicii de instruire a personalului NDT (dacã aceasta nu a fost
transmisã de Centrul de Instruire autorizat), în cazul nivelurilor 1 ºi 2;
3. Copia certificatului medical sau a paginii din certificatul de autorizare în care este
consemnatã viza medicalã anualã, din care sã rezulte cã operatorul NDT este apt
pentru efectuarea de examinãri nedistructive (conform RACR-NDT.50);
4. Copie dupã „Autorizaþia pentru desfãºurarea de activitãþi din domeniul nuclear” a
organizaþiei ºi dupã „Permisul de exercitare a activitãþilor nucleare” al operatorului NDT
eliberate de Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare, în termen de
valabilitate (dacã este cazul).
5. Date referitoare la activitatea operatorului NDT pentru care se solicitã autorizarea
iniþialã / extinderea domeniului de autorizare / prelungirea valabilitãþii autorizãrii /
reautorizarea;
6. Date referitoare la instructorul/instructorii NDT, precum ºi la Centrul de Instruire în care
se desfãºoarã cursul de instruire în domeniul NDT, pentru nivelurile 1 ºi 2.
7. Date privind experienþa ºi continuitatea activitãþii (în cazul prelungirii valabilitãþii CA)
operatorului NDT, pentru fiecare metodã/domeniu de autorizare;
8. Pentru nivelul 3, documente care sã demonstreze îndeplinirea cerinþelor RACRNDT.40(a).
9. Raportul de evaluare anualã din care sã rezulte cã operatorul NDT a trecut cu bine
evaluarea respectivã, conform RACR-NDT.80(b) Nota 2 (în cazul prelungirii
administrative a valabilitãþii autorizãrii).
10.Alte documente considerate necesare pentru susþinerea cererii în vederea autorizãrii
iniþiale / extinderii domeniului de autorizare / prelungirii valabilitãþii autorizãrii /
reautorizãrii.
Notã: Prin prelungire administrativã a valabilitãþii certificatului de autorizare se înþelege
consemnarea de cãtre AACR, în certificat, a menþinerii valabilitãþii autorizãrii (în
perioada de valabilitate a examenului susþinut de operatorul NDT autorizat) urmare
unei evaluãri anuale a activitãþii operatorului NDT autorizat
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