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Asociaţia de Sudură din România  ASR organizează curs de calificare la 
nivel european a personalului cu responsabilități de coordonare a sudării și 
anume proiectant internațional de structuri sudate. 
Obiectul cursului este de a educa personalul pentru a satisface criteriile 
cerute pentru personalul ce desfăşoară activităţi de proiectare a unor 
structuri sudate ca, de exemplu, construcții metalice, poduri, recipiente sub 
presiune, conducte şi reţele de conducte, recipiente de stocare, platforme 
marine, construcţii navale, maşini grele, echipament hidroelectric si a avea 
un nivel de cunostinte si de buna practica la un nivel care sa satisfaca 
necesitatile industriei europene de fabricatie 
prin sudare in acord cu standardele europene. 
Cursul este organizat prin Centrul ASR de formare/calificare a personalului şi satisface 
cerinţele ghidului IAB 201r10. 
Conţinutul cursului 
Durata totală a cursului este 175 ore pentru nivelul IWSD-C, conținutul cursului fiind 
următorul: 

- Tehnologia sudării                                                                   25 ore (IWSD-C) 

- Rezistența materialelor                                                           25 ore (IWSD-C) 

- Proiectarea structurilor metalice de tip plăci sudate               25 ore (IWSD-C) 

- Proiectarea structurilor sudate pentru a răspunde scopului   25 ore (IWSD-C) 

- Proiectarea structurilor sudate                                                25 ore (IWSD-C) 

- Proiectarea îmbinărilor sudate                                                25 ore (IWSD-C) 

- Fabricație, costuri, calitate și inspecție                                   25 ore (IWSD-C) 
Cursul se derulează  în sistem de videoconferință în zilele de luni până joi după amiaza (16-
20). În felul acesta cursanții vor putea participa la orele de pregătire, fără a fi scoși din 
producție pe perioada cursului. 
Lectorii cursului sunt specialişti recunoscuţi din învăţământul superior şi din industrie.  

Perioada de derulare: 24.04.2023-24.08.2023  

Condiţii de acces la curs  
Accesul la cursul de IWSD-C: minim absolvent școală tehnică postliceală 2 ani. 

Cursanților care au deja calificarea de IWE, IWT sau IWS le este recunoscută partea 1 a   
cursului și anume partea de „Tehnologia sudării” (25 ore) și „Rezistența materialelor” (25 ore); 
examenul va cuprinde întrebări din toate capitolele. 

Costul cursului 
Taxa de participare la curs este de 6400 lei (fără TVA), se va achita la înscriere în contul 
ASR, cod IBAN: RO35RNCB0249032043580001 deschis la BCR Sucursala Timişoara, la 
care se adaugă taxa de examinare și eliberare de către ASR Cert Pers a diplomelor - 1200 lei 
(fără TVA).  

Membri ASR beneficiaza de o reducere a taxei de participare la curs in valoare de 5%. În 
cazul înscrierii mai multor persoane de la aceiasi societate se acordă o reducere de 10% a 
taxei de curs începând cu a doua persoană. 

Pentru înscrierea la curs este necesară completarea şi transmiterea la Secretariatul ASR (e-
mail: asr.formare@gmail.com sau tel: 0748078085) a talonului de înscriere împreună cu copii 
ale C.I. și diplomei de inginer.   

mailto:asr.formare@gmail.com


                

 

Denumirea societății ……………………………………………………….…………… 

Adresa societății …………………………………….………….……………….........… 

Tel. ……………..… Fax …………….…. Email ……………………………..……….. 

CUI …………………..…………… Nr. reg. Com. …………..………………………… 

Societatea:   este /  nu este membră ASR 

Persoana de contact cu ASR din partea societății …..……………………………… 

Prin prezenta solicităm înscrierea la cursul de: 
 proiectant internațional de structuri sudate, nivel complet, IWSD-C  
pe perioada ……….….-…………………….. a următorilor salariați ai societăți: 

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

Persoanele respective vor participa la curs videoconferință 

E-mail participanți la curs: ……………………………………………….……………..  

Atașăm pentru fiecare cursant copia C.I. și a diplomei școală tehnică/vocațională. 

Plata taxei de participare la curs în valoare de ….……… lei + TVA se va face în contul 
ASR la BCR Timișoara, IBAN: RO35 RNCB 0249 0320 4358 0001/lei. 

Prin semnarea prezentului talon comandă fermă ne obligăm să achităm taxa de 
participare la curs mai sus arătată, am luat cunoștință şi suntem de acord cu 
contractul, condițiile de participare la curs. Totodată ne obligăm, ca în cazul în care 
după semnarea talonului comandă fermă vom retrage participanții la curs, indiferent 
de motive, să achităm întreaga contravaloare de .................... lei (+TVA).Prezenta 
constituie comandă fermă. 

 

Director general                 Director economic 

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

(semnătura și ștampila)  

 
Contract  

 
 
 
 
 

 
 
 

Condiții de participare curs 

I. Obiectul și durata contractului 
Obiectul contractului constă în participarea la cursul de  
 proiectant internațional de structuri sudate, nivel complet, IWSD-C  

organizat de ASR a persoanelor consemnate în talonul de înscriere transmis 
anterior prezentului contract. 
Durata contractului: din .........................-.................................. 

II. Valoarea contractului: 
Valoarea contractului este de ........................ + TVA. Plata se face prin ordin de 
plată în contul IBAN RO35 RNCB 0249 0320 4358 0001, deschis la BCR 
Timișoara.  
III. Obligațiile părților: 
A. Obligațiile ASR: 

1.Organizarea cursului în bune condiții, în perioada ............................-
............................, în conformitate cu oferta de curs respectiv cerințele 
Ghidului IAB- 201r1-10, după cum urmează: 

- suportul de curs se transmite cursanților la începerea cursului. 
- înmânarea la finele cursului a unui Atestat de participare necesar înscrierii la 
examinarea finală organizată de ASR CertPers SRL, Organismul Național de 
Calificare/Certificare al Personalului pentru Sudare, cu condiția respectării art. B.3 
din prezentul contract. 

B. Obligațiile beneficiarului: 

1. Plata taxei de participare la curs se va efectua în termen de 15 zile de la data 
emiterii facturii, înainte de începerea cursului; în cazul în care nu se achită 
factura la termenul stipulat în prezentul contract, se vor percepe penalități de 
întârziere în cuantum de 0,1% pe zi calculate la valoarea debitelor restante;  

2. În cazul în care după semnarea contractului și începerea cursului 
beneficiarul/cursantul decide, indiferent de motiv, abandonarea lui, 
beneficiarul are obligația să plătească integral valoarea contractului conform 
Punct II al prezentului contract.  

3. Prezența la curs este obligatorie conform Ghidului IAB- 201r1-10. Se admite 
un maxim de 10% neprezentare la curs. În cazul unui număr mai mare de 
absențe, cursantul respectiv nu va putea obține atestatul de participare care 
să permită accesul la examenul final. 

Prezentul contract s-a încheiat prin semnarea talonului de înscriere la cursul  
 proiectant internațional de structuri sudate, nivel complet, IWSD-C  
 
 
 
 
 
 

Data completării talonului: ….…………….….. 

TALON DE ÎNSCRIERE 



 

 

 

Nume, prenume ……………………..……………………………………….…… 

Adresa ………………………..……………………….………..….……….........… 

Tel. …………………….…………….…. Email ………………..………..……….. 

Cursantul :   este /  nu este membru ASR 

Prin prezenta solicităm înscrierea la cursul de: 
 proiectant internațional de structuri sudate, nivel complet, IWSD-C  
pe perioada ……….….-…………………….. a următorilor salariați ai societăți: 

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

Persoanele respective vor participa la curs:   ON   LINE 

E-mail participanți la curs: ……………………………………………….……………..  

Atașăm pentru fiecare cursant copia C.I. și a diplomei școală tehnică/vocațională. 

Plata taxei de participare la curs în valoare de ….……… lei + TVA se va face în contul 
ASR la BCR Timișoara, IBAN: RO35 RNCB 0249 0320 4358 0001/lei. 

Prin semnarea prezentului talon comandă fermă ne obligăm să achităm taxa de 
participare la curs mai sus arătată, am luat cunoștință şi suntem de acord cu 
contractul, condițiile de participare la curs. Totodată ne obligăm, ca în cazul în care 
după semnarea talonului comandă fermă vom retrage participanții la curs, indiferent 
de motive, să achităm întreaga contravaloare de .................... lei (+TVA). 

Prezenta constituie comandă fermă. 

 

Nume, prenume cursant …………………………………………….. 

Semnătura…………………………………. 
  
 

 

 
 
 
 
 

Contract  
Condiții de participare curs 

I. Obiectul și durata contractului 
Obiectul contractului constă în participarea la cursul de  
 proiectant internațional de structuri sudate, nivel complet, IWSD-C  

organizat de ASR a persoanelor consemnate în talonul de înscriere transmis 
anterior prezentului contract. 
Durata contractului: din .........................-.................................. 

II. Valoarea contractului: 
Valoarea contractului este de ........................ + TVA. Plata se face prin ordin de 
plată în contul IBAN RO35 RNCB 0249 0320 4358 0001, deschis la BCR 
Timișoara.  
III. Obligațiile părților: 
C. Obligațiile ASR: 

1.Organizarea cursului în bune condiții ON LINE, în perioada 
............................-............................, în conformitate cu oferta de curs 
respectiv cerințele Ghidului IAB- 201r1-10,după cum urmează: 

- suportul de curs se transmite cursanților la începerea cursului. 
- înmânarea la finele cursului a unui Atestat de participare necesar înscrierii la 
examinarea finală organizată de ASR CertPers SRL, Organismul Național de 
Calificare/Certificare al Personalului pentru Sudare, cu condiția respectării art. B.3 
din prezentul contract. 

D. Obligațiile beneficiarului: 

4. Plata taxei de participare la curs se va efectua în termen de 15 zile de la data 
emiterii facturii, înainte de începerea cursului; în cazul în care nu se achită 
factura la termenul stipulat în prezentul contract, se vor percepe penalități de 
întârziere în cuantum de 0,1% pe zi calculate la valoarea debitelor restante;  

5. În cazul în care după semnarea contractului și începerea cursului 
beneficiarul/cursantul decide, indiferent de motiv, abandonarea lui, 
beneficiarul are obligația să plătească integral valoarea contractului conform 
Punct II al prezentului contract.  

6. Prezența la curs este obligatorie conform Ghidului IAB- 201r1-10. Se admite 
un maxim de 10% neprezentare la curs. În cazul unui număr mai mare de 
absențe, cursantul respectiv nu va putea obține atestatul de participare care 
să permită accesul la examenul final. 

Prezentul contract s-a încheiat prin semnarea talonului de înscriere la cursul  
 proiectant internațional de structuri sudate, nivel complet, IWSD-C  
 
 

TALON DE ÎNSCRIERE 

Data completării talonului: ….…………….….. 


