Asociația de Sudură din România

Curs
pentru obţinerea calificării de
“SPECIALIST SUDOR INTERNAȚIONAL/EUROPEAN”
în perioada 03.09.2018-12.05.2019
în diferite locații din țară

În conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 3834-2 personalul de coordonare a
sudării trebuie să aibă cunoștințe tehnice conform SR EN ISO 14731 cu un nivel al
cunoștințelor dependent de clasa de execuție și gradul de oțel utilizat în procesul de
fabricație.

Calificările de tehnolog sudor internațional/ european asigură îndeplinirea cerințelor
specifice de cunoștințe pentru personalul pentru coordonarea sudării pentru cerințe de
calitate complete, normale sau elementare (cf SR EN ISO 3834-2), așa cum se
menționează în anexa A a standardului SR EN ISO 14371. Cursul este organizat in
conformitate cu cerințele ghidului IAB 252r2-16.
Asociația de Sudură din România organizează cu începere din data de 03.09.2018 un nou
curs de formare a personalului de coordonare a sudării pentru obținerea diplomei de
specialist sudor internațional / european.
Perioada de derulare
Partea 1 (învăţământ la distanţă 36 ore) a cursului se desfăşoară în sistem de învăţământ
la distanţă în perioada 03.09.2018 - 22.09.2018. La finalizarea acestei părţi candidaţii
urmează să susţină un examen intermediar pentru a putea continua cursul.
Partea 2 (instruirea practică 60 ore) are loc în perioada 24.10.2018- 05.10.2018.
Partea 3 (sistem videoconferinţă 146 ore) a cursului se desfăşoară în perioada 05.10.2018
- 12.05.2019. Nu se vor efectua ore în perioadele de sărbători legale.
În conformitate cu cerințele ghidului IAB 252-r16 prezenţa la curs este obligatorie.
Cursurile se desfășoară fără scoaterea din producție a cursanților, în sistem de
videoconferință (orele de curs fiind programate în zilele de vineri între orele 16.00-20.00
și sâmbăta între orele 8:00-14:00) în diferite locații din țară.
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O prezentare sintetică a conditiilor de acces la curs este indicată în următorul tabel:

Curs
Specialist sudor
internațional /
european

Nr.
ore

242

Preț curs
(lei, fără
TVA)

Perioada
cursului
03.09.12.05.20
19

6000

Condiții minime de acces la
curs
Absolvent școala vocațională
tehnică (4 ani), 2 ani
experiență practică în
domeniul sudării și vârsta
min. 20 ani

Costul cursului
Taxa de participare la curs este în valoare de 6000 lei + TVA. Această taxă se va achita la
înscriere, în contul ASR, cod IBAN: RO35 RNCB 0249 0320 4358 0001 deschis la BCR
Sucursala Timişoara.
Taxa de examinare şi de eliberare a diplomelor de specialist sudor internaţional şi
specialist sudor european este în valoare de 2350 lei + TVA. Plata taxei de examinare se
poate realiza la înscriere sau ulterior direct la SC ASR CertPers SRL.
Membrii ASR beneficiază de o reducere a taxei de participare la curs în valoare de
10% la plata integrală a taxei la înscriere.
Pentru înscrierea la curs este necesară completarea şi transmiterea la ASR (Timişoara,
300222, Bd. Mihai Viteazu nr.30, asr@asr.ro) a talonului de înscriere împreună cu copii
ale C.I. și a ultimei diplome de absolvire.
Informații suplimentare pot fi obținute de la secretariatul ASR (tel. 0256-200041, 0742026121, asr.formare@gmail.com).
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