Asociația de Sudură din România
Curs pentru calificarea la nivel european a personalului cu responsabilități de coordonare a sudării in
conformitate cu cerințele SR EN 1090-2
Asociaţia de Sudură din România (ASR) organizează în premieră un nou curs de calificare la nivel european a personalului cu
responsabilități de coordonare a sudării pentru construcții din oțel pentru nivel S (specific), conform SR EN 1090-2 pentru clasa de
execuție EXC2. Cursul satisface cerinţele ghidului Federaţiei Europene de Sudură EWF 652r2-12.
Cursul urmărește să furnizeze/actualizeze cunoștințele personalului care are atribuții de coordonare a sudării în domeniul construcțiilor
metalice, așa cum se specifică în standardul european SR EN 1090-2, respectiv în acord cu Regulamentul European 305/2011 de
stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții si abrogarea a Directivele Europene
89/106/CEE.
Acest personal trebuie să aibă o recunoaștere formală a cunoștințelor sale pentru a deveni „coordonator responsabil al sudării” (RWC –
Responsible Welding Coordinator) la nivelul de specific (S) din SR EN 1090-2.
Obiectul cursului este de a califica personalul pentru a satisface criteriile cerute pentru coordonatorul (responsabil) al sudării și a avea
un nivel de cunoștințe și de bună practică la un nivel care să satisfacă necesitățile industriei europene de fabricație prin sudare în acord
cu standardele SR EN 1090-2 și SR EN 14731.
Conţinutul cursului: Cursul este structurat pe două module și anume: parte teoretică și seminar, durata totală a cursului este 116 ore.
Procese de sudare și echipamente

20 ore

Materiale și comportarea lor în timpul sudării

19 ore

Construcție și proiectare

12 ore

Fabricație, aplicații inginerești

44 ore

Seminarul cuprinde 21 ore.
Condiţii de acces la curs
a. Condiții de acces pentru nivel RWC-S

Ruta 1
- Nivelul de educație minim echivalent cerințelor naționale pentru accesul la cursul de specialist sudor internațional IWS(pot participa la
curs persoane cu pregatire in domeniul tehnic (scoala tehnica minim 4 ani, minim 2 ani experienta ca sudor, vârsta minimă de 20 ani).
(ruta 1 sau 2)
și
- Activitatea practică în domeniul construcțiilor metalice ca și coordonator al sudării (cf SR EN ISO 14731) și 3 ani de experiență din
ultimi 5 ani. Experiența în grupa de material și domeniul de grosimi cf SR EN 1090-2 (tabele 14 și 15) trebuie dovedită
sau
- Nivelul de educație minim echivalent cerințelor naționale pentru accesul la cursul de tehnolog sudor internațional/European
(IWT/EWT) sau inginer sudor internațional/european (IWE/EWE) (ruta 1 sau 2) și
- Activitatea practică în domeniul construcțiilor metalice ca și coordonator al sudării (cf SR EN ISO 14731) și 2 ani de experiență din
ultimii 3 ani. Experiența în grupa de material și domeniul de grosimi cf SR EN 1090-2 (tabele 14 și 15) trebuie dovedită.
Ruta 2
- Nivelul de educație minim echivalent cerințelor naționale pentru accesul la cursul de specialist sudor internațional/european
(IWS/EWS) (ruta 1 sau 2) sau superioare
și
- Activitatea practică în domeniul construcțiilor metalice ca și coordonator al sudării (cf ISO SR EN 14731) și 6 ani de experiență din
ultimi 8 ani. Experiența în grupa de material și domeniul de grosimi cf SR EN 1090-2 trebuie dovedită.
CV-ul candidatului cuprinzând educația, instruirea și experiența relevante trebuie să fie avizat de angajator și aprobat de ANB.
Organizarea cursului: Cursul se derulează în sistem de videoconferință în zilele de luni până joi (17:00- 20:00).
În felul acesta cursanții vor putea participa la orele de pregătire în diferite locații din țară, fără a fii din scoși din producție pe perioada
cursului. Pentru organizarea unei locații de curs sunt necesari minim 8 cursanți.
Perioada de derulare: 03.09.2018-20.09.2018
Costul cursului
Taxa de participare la curs este 3500 lei (fără TVA).
Taxa de examinare și eliberare de către ASR Cert Pers a diplomelor este 1000 lei (fără TVA). Plata taxei de examinare se poate achita
la înscriere sau ulterior direct la ASR CertPers. Membrii ASR beneficiază de o reducere a taxei de participare la curs în valoare de 5%.
În cazul înscrierii mai multor persoane de la aceeași societate se acordă o reducere de 10% a taxei de curs începând cu a doua
persoană.

