
ASR CertPers  

 

SCHEMĂ DE CERTIFICARE 
APPLICAŢIE INIŢIALĂ 

1. DATE PERSONALE 

 

Nume:…………………………Titlu:………………………Prenume:………………………… 

Adresa de acasă: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………cod postal………………… 

Telefon: Acasă…………………………………..Telefon: 

Serviciu……...……………………………… 

 

Detalii privind diploma IIW/EWF deţinută  

Titlu:  Nume:  Data eliberării:  Data naşterii:  

 

Doresc să solicit certificarea şi ataşez alăturat taxa de aplicaţie. CV-ul meu este de 

asemenea ataşat solicitării oficiale. Sunt de acord să respect termenii certificării daţi în 

notele de la sfârşitul acestui formular 

 

Semnătura:…………………………………..Data:………………………….. 

 

 

2. REFERINŢE DIN PARTEA ANGAJATORULUI 

 

Subsemnatul declar cu bună credinţă faptul că toate informaţiile din această aplicaţie sunt 

corecte. (Această secţiune trebuie să fie semnată de manager sau directorul responsabil cu 

activităţile de sudare.) 

Nume:…………………………………………. 

Titlu:………………………………………….. 

Semnătura:………………………………………….Data:………………………………… 

Firma:………………………………………………………………………………………… 

 

NOTĂ: În cazul în care aplicantul este angajat la firma proprie această secţiune trebuie să 

fie semnată de reprezentatul autorizat al unui client recent 

 

3. PERSOANA CARE POATE DA REFERINŢE 

 

Vă rugăm să nominalizaţi numele unei persoane calificate corespunzător (preferabil 

International/European Welding Engineer). Această persoană poate fi invitată să comenteze 

relevanţa şi nivelul certificării pe care doriţi să o obţineţi. 

Nume………………………………………………………………………………………… 

Adresa………………………………………………………………………………………… 

Diploma IIW/EWE nr. (sau altă calificare):………………………………………………… 

Angajator:…………………………………………………………………………………… 

Titlu:………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

4. CERTIFICARE SOLICITATĂ 

 

Vă rugăm să indicaţi nivelul de certificare solicitat: 

 

Inginer Sudor International Certificat….. ………………………………………………..O  

Tehnolog Sudor International Certificat ………………….……………………………...O 

Specialist Sudor International Certificat …………………………………………………O 

Practician Sudor International Certificat ………………….……………………………...O 

 

 

5. ÎNREGISTRĂRI ALE ACTIVITĂŢILOR PROFESIONALE CA AUTOR, LECTOR 

SAU EXAMINATOR 

 

Vă rugăm să indicaţi contribuţia specifică pe care aţi realizat-o în următoarele domenii 

(prezentaţi date): Lucrări publicate • Seminarii • Conferinţe • Cursuri de formare • 

Examinări 

…………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. PARTICIPĂRI LA ACTIVITATEA ALTOR ORGANISME 

 

Vă rugăm să indicaţi activităţile profesionale din domeniul sudării în care aţi fost implicat 

(ex. organisme de standardizare) 

…………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. MENŢINERE ŞI DEZVOLTARE CUNOŞTIINŢE 

 

7.1  Vă rog să indicaţi succint modul în care vă menţineţi la zi cunoştinţele privind 

dezvoltările din domeniul sudării şi al tehnologiilor de îmbinare 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

7.2 Prezentaţi exemple cu date ale activităţilor din ultimii 3 ani care v-au ajutat să vă aduceţi 

la zi cunoştinţele (ex. cursuri de formare şi seminarii la care aţi participat), şi prezentaţi 

evidenţe (ex. copii ale certificatelor de participare) 



…………………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

8. ÎNREGISTRĂRI ALE EXPERIENŢEI PROFESIONALE RECENTE 

 

Această secţiune ar trebui să înregistreze principalele activităţi specificate în fişa postului pentru 

activitatea  Dvs. pe care le-aţi realizat în ultimii 3 ani şi care ar trebui să arate responsabilităţile 

Dvs. specifice domeniului sudării. Vă rugăm să indicaţi dacă aceste responsabilităţi sunt directe 

sau delegate în fiecare caz. Dacă au fost implicate mai mult de 2 posturi continuaţi pe pagina 

următoare 

TITLUL CURENT  

 

Nr. de personal subordonat 

 

Angajat din (data)  

 

Angajator:  

Nr. de angajaţi: 

Prin selecţie din lista ataşată indicaţi mai jos produsele, materialele şi procesele pentru care 

aveţi responsabilităţi : 

 

 

Produse principale  

Materiale implicate  

  

Procedee utilizate  

  

Coduri şi standarde: 

  

SPECIFICAŢII PRIVIND ACTIVITATEA  

Principale caracteristici care arată activitatea de sudare  

Responsabilităţile de sudare sunt: 

           Directe                Delegate  

      

      

      

      

      



Procentul din timp destinat responsabilităţilor privind 

sudarea, menţionate mai sus 

    

 

ORGANOGRAMĂ 

Această secţiune ar trebui să prezinte în mod clar poziţia Dvs. în cadrul organizaţiei, poziţie 

referitoare atât la personalul de rang superior cât şi la cel subordonat Dvs. cât şi la alt personal cu 

responsabilităţi în domeniul sudării 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL ANTERIOR  

Nr. de personal subordonat __________________________Data 

angajării_____________________ până la__________ 

Angajator______________________________________Nr. de angajaţi __________________ 

 

Prin selectare din lista ataşată, indicaţi mai jos produsele, materialele şi procedeele pentru are 

aveţi responsabilitate:  

Produse principale______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Materiale implicate_____________________________________________________________ 

 

Procedee de sudare utilizate______________________________________________________ 

Coduri şi standarde utilizate______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

SPECIFICAŢII PRIVIND ACTIVITATEA  

Principale caracteristici care arată activitatea de sudare  

Responsabilităţile de sudare sunt: 

           Directe            Delegate  

      

      

      

      

      

      

      

Procentul din timp destinat responsabilităţilor privind 

sudarea, menţionate mai sus 

    



 

ORGANOGRAMĂ 

Această secţiune ar trebui să prezinte în mod clar poziţia Dvs. în cadrul organizaţiei, poziţie 

referitoare atât la personalul de rang superior cât şi la cel subordonat Dvs. cât şi la alt personal 

cu responsabilităţi în domeniul sudării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ÎNREGISTRĂRI ALE ACTIVITĂŢII ANTERIOARE (anterior serviciilor descrise 

în Secţiunea 8) 

Pentru fiecare post deţinut  precizaţi detalii: titlu; perioada; angajator; activităţi şi 

produse; specificaţia activităţilor (100 de cuvinte maxim per serviciu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note către aplicanţi: 

 

i. Persoanelor certificate li se solicită să se conformeze Regulilor de comportare 

profesională (Appendix 4). Nereuşita în a le urma poate conduce la retragerea 

certificatului, 

ii. Certificarea necesită reînnoire la fiecare 3 ani. De fiecare dată persoana certificată 

trebuie să completeze  un formular de reînnoire a aplicaţiei şi să achite taxa de 

reînnoire.  



iii. Listele cu deţinătorii de certificate sunt făcute public prin intermediul ASR 

CertPers 

 

 

CUVINTE CHEIE POSIBILIE A FI UTILIZATE PENTRU A DEFINI SCOPUL 

ACTIVITĂŢII/EXPERIENŢA 

 

Materiale: 

Oţeluri C(-Mn), normalizate şi oţeluri TM 

Oţeluri Cr-Mo (-Ni) 

Oţeluri feritice/martensitice/austenitice/duplex/cu conţinut ridicat de nichel 

Aliaje de aluminiu 

Aliaje de cupru 

Aliaje de nichel 

Aliaje de titan şi de zirconiu 

Altele (a se specifica) 

 

Tipuri de produse: 

Avioane şi vehicule aerospaţiale 

Motoare aerospaţiale 

trenuri 

rezervoare de capacitate mare 

rezervoare de capacitate mică 

prelucrări 

automobilistică 

poduri 

macarale şi echipament de manipulare mecanică  

echipament de construcţie şi realizare tuneluri  

rezervoare de presiune mare, boilere 

rezervoare de presiune mică 

echipamente presurizate  

maşini electrice  

echipament de uz general 

structuri offshore  

conducte de transport 

conducte industriale 

construcţii navale 

construcţii din oţel 

Altele (a se specifica) 

 

 

Procedee de sudare: 

Gaz 

E 

MIG/MAG 

WIG 

Plasma 

Sub strat de flux 

Fascicul de electroni 

Laser 



Rezistenţă 

Frecare 

Sudare bolţuri 

Altele (a se specifica) 

 


