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Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor

Ordinul nr. 252/2019 privind aprobarea aplicarii standardului SR EN 4179 "Calificarea si
autorizarea personalului pentru examinari nedistructive" si de abrogare a Ordinului ministrului
lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1348/2002 pentru aprobarea Reglementarilor
Aeronautice Civile Romane RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectueaza examinari
nedistructive (NDT) in aeronautica civila si a centrelor de instruire a personalului NDT
Publicat in MOR 20/14.01.2020

Avand in vedere prevederile art. 145.A.30 "Cerinte privind personalul", lit. f) din Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 privind mentinerea navigabilitatii aeronavelor si
a produselor, reperelor si dispozitivelor aeronautice si autorizarea intreprinderilor si a personalului cu atributii in domeniu, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit
in continuare Regulamentul (UE) nr. 1321/2014,
luand in considerare dispozitiile Ordinului ministrului transporturilor nr. 708/2016 privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26
noiembrie 2014 privind mentinerea navigabilitatii aeronavelor si a produselor, reperelor si dispozitivelor aeronautice si autorizarea intreprinderilor si a personalului cu atributii
in domeniu,
avand in vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru
modificarea si completarea unor acte normative,
in temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, si ale art. 4 lit. b) si m) din
Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor emite urmatorul ordin:

Art. 1 Se aproba aplicarea la nivel national a standardului SR EN 4179 "Calificarea si autorizarea personalului pentru examinari nedistructive", pentru calificarea
operatorilor care efectueaza examinari nedistructive, denumiti in continuare operatori NDT, precum si pentru autorizarea centrelor de instruire a operatorilor
NDT.
Art. 2 (1) In vederea conformarii cu prevederile standardului SR EN 4179, exercitarea atributiilor "Organismului National NDT" prevazut in standard se va face
de catre o entitate cu personalitate juridica, inregistrata in Romania, infiintata de agentii aeronautici civili ce desfasoara activitati de control nedistructiv, care
indeplineste cerintele prevazute de standard si care este recunoscuta in baza unui document emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
(2) Autoritatea Aeronautica Civila Romana supravegheaza modul in care "Organismul National NDT" isi exercita atributiile prevazute in standardul SR EN 4179.
(3) In cazul in care "Organismul National NDT" nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza recunoasterii, Autoritatea Aeronautica Civila Romana poate
revoca, limita sau suspenda documentul de recunoastere emis pentru acesta. In aceasta situatie, atributiile "Organismului National NDT" pot fi exercitate, pana
la recunoasterea altei organizatii sau pana la ridicarea limitarii sau suspendarii, de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
(4) Conditiile in care Autoritatea Aeronautica Civila Romana emite/revoca/limiteaza sau suspenda documentul de recunoastere prevazut la alin. (1) sunt detaliate
in cadrul unei proceduri aprobate de directorul general al Autoritatii Aeronautice Civile Romane si publicate pe pagina de web www.caa.ro.
Art. 3 Certificatele de autorizare ale operatorilor NDT si certificatele de autorizare ale centrelor de instruire a operatorilor NDT aflate in termen de valabilitate
la data emiterii prezentului ordin isi produc efectele pana la data de expirare inscrisa pe acestea.
Art. 4 Incepand cu data prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1348/2002 pentru aprobarea
Reglementarilor Aeronautice Civile Romane RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive (NDT) in aeronautica civila si a centrelor
de instruire a personalului NDT, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 730 din 7 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor,
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