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  Chestionar privind evaluarea competenţei ca C-IWE 

Nr Activităţi Da Nu NA Observaţii 

1.1 Analiză proiect 

a) standarde de sudare care se aplică 

b) accesul pentru sudare, inspecţie şi 

încercare (detalii îmbinări sudate)  

c) condiţii de calitate pentru suduri 

    

1.2 d) Materiale     

1.3 Metal de bază 

a) sudabilitate metal de bază 

b) condiţii suplimentare în specificaţiile 

materialului, (tip certificat de recepţie 

material etc.) 

c) identificare, depozitare şi manipulare 

metale de bază 

    

1.4 Materiale pentru sudare 

a) compatibilitate 

b) condiţii de livrare 

c) condiţii suplimentare în specificaţii de  

material de sudare (tip certificat de 

recepţie material de sudare) 

d) identificare, depozitare şi manipulare 

material de sudare 

    

1.5 Planificare producţie 

a) adecvare specificaţii (WPS) şi 

calificări proceduri sudare (WPAR) 

b) instrucţiuni de lucru 

c) dispozitive de prindere şi de fixare 

d) adecvarea şi valabilitatea calificări  

e) sudare structuri şi ordinea asamblare 

f) condiţii pentru încercarea în 

producţie a sudurilor 

g) condiţii pentru inspecţia sudării 

h) condiţii de mediu înconjurător 

i) igienă şi securitate 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Utilaj 

a) adecvare utilaj de sudare şi 

echipament conex 

b) aprovizionare, identificare şi 

manipulare utilaj şi accesorii 

c) igienă şi securitate 

    

1.7 Operaţii de sudare     

1.7.1 Activităţi preliminare 

a) instrucţiuni de lucru 

b) pregătire piese de îmbinat, poziţionare 

şi curăţare 

c) pregătire pentru încercare în productie 

d) adecvare spaţiu de lucru, inclusiv 

mediul înconjurător 

    

1.7.2 Sudare 

a) repartizare şi instruire sudori 

b) utilizare utilaje şi a accesoriilor 

c) materiale pentru sudare consumabile 

şi auxiliare 

d) suduri de prindere 

e) parametri proces de sudare 

f) încercări intermediare (dacă e cazul) 

g) utilizare şi metoda de preincălzire şi 

de tratament termic după sudare 

h) ordinea de sudare 

    

1.8.1 Examinare vizuală     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canditat ca C-IWE: .......................................... 

Data : .............................. 

 

 

 

Din partea Comisiei de Certificare 

          Nume/Semnătura 

 
 

a) caracterul general al sudurii (aspect) 

b) dimensiunile sudurii 

c) forma, dimensiuni şi toleranţe 

componente sudate 

1.8.2 Încercări distructive şi examinări 

nedistructive 

a) utilizare încercări distructive şi  

examinări nedistructive 

b) încercări speciale (dacă este cazul) 

    

1.9 Acceptare suduri 

a) evaluarea rezultate inspecţie 

b) reparare a sudurilor 

c) reevaluare a sudurilor reparate 

d) acţiuni corective 

    

1.10 Documentatie 

a) pregătirea şi conţinutul înregistrărilor 

necesare 

    


