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Seminar
“Coordonarea la nivel european a sudării în domeniul construcțiilor de
oțel executate conform EN 1090-2”
Asociația de Sudură din România (ASR), prin Centrul ASR de formare/calificare a personalului,
organizează un seminar referitor la „coordonarea la nivel european a sudării în domeniul
construcțiilor de oțel executate conform EN 1090-2”. Seminarul este destinat persoanelor care
desfășoară activități de coordonare a sudării metalelor, în scopul actualizării și adaptării
cunoștințelor acestora la cerințele standardelor EN 1090-1 și EN 1090-2.
Seminarul se desfășoară în sistem de videoconferință, participanții putând fi localizați în diferite
centre.
Conținutul seminarului
Seminarul, bazat integral pe anexa B a EN ISO 14731, este structurat în 12 capitole, pe parcursul a
20 de ore:
1. Bazele EN 1090-1, legislația europeană și transpunerea acesteia în România
2. Analiza cerințelor, analiza tehnică
3. Personalul pentru sudare
4. Echipament
5. Planificarea producției
6. Calificarea procedurilor de sudare
7. Specificațiile procedurilor de sudare și instrucțiunile de lucru
8. Materiale consumabile pentru sudare
9. Materiale de bază
10. Inspecții și încercări înainte, în timpul și după sudare
11. Neconformitate, acțiuni corective și înregistrări referitoare la calitate
12. Etalonarea și validarea echipamentului pentru măsurare, inspecție și încercare
Participanții la seminar primesc un atestat de participare din partea ASR. În cazul persoanelor
care posedă diploma de specialist sudor internațional/european (IWS/EWS), tehnolog sudor
internațional/european (IWT/EWT) sau inginer sudor internațional/european (IWE/EWE) și au o
experiență practică dovedită în domeniul construcțiilor de metal ca și coordonator al sudării
(conform EN ISO 14731) de cel puțin 6 ani din ultimii 8 ani, este posibilă obținerea din partea ASRCertPers, după promovarea unui examen corespunzător, a unei diplome de „coordonator european
al sudării în domeniul construcțiilor de oțel executate conform EN 1090-2 – nivelul specific”, în
condițiile satisfacerii cerințelor din ghidul Federației Europene de Sudură EWF 652r2-12, Cunoștințe
destinate personalului cu responsabilități în coordonarea sudării în vederea conformității cu EN
1090.
Participanții la seminar primesc un suport de curs pe suport electronic. Participanţii trebuie să
posede standardele SR EN 1090-1 și SR EN 1090-2 și să le studieze înainte de începerea
seminarului.
Taxa de participare la seminar este de 1100 lei + TVA, pentru un participant. Membrii ASR cu
cotizația achitată la zi beneficiază de o reducere de 10 %.
Tariful este valabil pentru un participant. Pentru un al doilea participant suplimentar de la aceeași
organizație se aplică o reducere de 10 %, pentru al treilea 15 % și pentru următorii 20 %.
Perioada de organizare: 09.10.2017 – 20.11.2017. Seminarul se derulează în sistem de
videoconferință în zilele de luni după-masa (16.00-20.00), în diferite locații din țară (Bistrița,
București, Cluj, Galați, Timișoara, etc). Pentru organizarea unei locații de seminar sunt necesari
minim 10 cursanți.
Informații detaliate inclusiv talonul de participare pot fi obținute la Secretariatul ASR (Timișoara, bd.
Mihai Viteazu nr. 30, tel./fax: 0256-200041/220366, asr.formare@gmail.com).

