
Inginer sudor internațional / european,  

 Tehnolog sudor internațional / european și  

    Specialist sudor internațional / european 

Asociația de Sudură din România organizează cu începere din data de 06.03.2023 o 
nouă serie de cursuri de formare a personalului de coordonare a sudării pentru obți-
nerea diplomei de inginer sudor internațional / european, tehnolog sudor inter-
național / european sau specialist sudor internațional / european în sistem  de 
formare mixt utilizând noua platformă digitală BL-ASR (https://bl.asr.ro). 

Curs 
Durata 

ore 

Perioada 

cursului 

Preț 
curs 

Preț special 
curs  membrii 

ASR Condiții de acces la curs 

(lei, fără TVA) 

Inginer sudor 
internațional / european (IWE/EWE) 

448 
06.03.2023-
27.05.2023 9800 9000 Diplomă de inginer sau subinginer 

Tehnolog sudor internațional / euro-
pean (IWT/EWT) 

369 
06.03.2023-
13.05.2023 7800 7000 Absolvent școală tehnică postliceală (2 ani) 

Specialist sudor internațional / euro-
pean (IWS/EWS) 249 06.03.2023-

06.05.2023 6000 5400 
Absolvent școală vocațională tehnică (4 
ani), 2 ani experiență practică în domeniul 
sudării și vârsta min. 20 ani 

Partea teoretică a cursului va fi organizată în sistem online (Partea a I –a studiu indi-
vidual și Partea a III-a prin videoconferință de luni până joi de la 8-16, vineri de la 16
-20 și sâmbăta de la 8-14 cu conectare individuală a cursanților pe platforma We-
bex. 

Partea a II-a , partea practică se realizează prin prezență fizică. 

Examenul final va fi organizat de SC ASR CertPers SRL. 

Pentru înscrierea la curs este necesară completarea şi transmiterea la ASR (email:  
laura.veresezan@asr.ro ) a talonului de înscriere împreună cu copii ale C.I. și diplo-
mei de studii. 

 

Oferta  detaliată a  cursurilor este disponibilă la adresa https://asr.ro/
course/curs-pentru-obtinerea-calificarii-de-iwe  

https://bl.asr.ro
mailto:laura.veresezan@asr.ro


 

 

 

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

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

CUI .............................. J.......................... Banca ....................................... 

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

Societatea:  este / nu este membră ASR 

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

Prin prezenta solicităm înscrierea la cursul de: 

 inginer / tehnolog /  specialist sudor internațional/european pe 
perioada ………………………………..a următorilor salariați ai societăți: 
……………………………………………………………………………………... 

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

Atașăm pentru fiecare cursant copia C.I. și a diplomei de inginer / subinginer. 

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 cunoştinţă şi suntem de acord 
cu contractul, condiţiile de participare la curs, anexate prezentului contract. 

Prezenta constituie comandă fermă. 

 

Director general     Director economic 

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

(semnătura și ștampila)  

 
 
 

 

Contract  
Nr........../...................... 

 
Prezentul contract s-a încheiat între ASR sediul în Timișoara, Splaiul Spiru Haret, nr. 1A 
având CUI RO8063713 reprezentată prin Director executiv, Dorin Dehelean  în calitate de 
executant 

   și 
................................................ cu sediul în..................................................................având  
J............................ și CUI .............................. reprezentată prin ........................................... 
...................................., în calitate de beneficiar. 
 

I. Obiectul contractului 
Obiectul contractului constă în participarea la cursul de  inginer /  tehnolog /  
specialist sudor internațional/european organizat de ASR a persoanei consemnate în 
talonul de înscriere anexat prin prezentul contract. 

II. Valoarea contractului: 

Valoarea contractului este de ........................ + TVA. Plata se face prin OP în contul IBAN 
RO35RNCB02490320 4358 0001, deschis la BCR Timișoara.  

III. Obligațiile părților: 

A. Obligațiile ASR: 

1. Organizarea cursului în bune condiții în conformitate cu oferta de curs respectiv 

cerințele Ghidului IAB 252-r19, 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 condiţia respectării art. B.1 din 
prezentul contract.  

 
B. Obligațiile beneficiarului: 

1. Prezența la curs este obligatorie conform Ghidului IAB 252-r19. 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. 

2. Plata taxei de participare la curs se va efectua la începutul 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;  

3. 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.  

       Executant                                                         Beneficiar 

 Director executiv                                              Director general 
 
......................................                                       ..................................... 

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

TALON DE ÎNSCRIERE 

Curs martie 2023  – mai  2023 



                

 

 

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

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

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

Cursantul :   este /  nu este membru ASR 

Subsemnatul …………………………………………………… prin prezenta 
solicit înscrierea la cursul de: 

 inginer /  tehnolog /  specialist sudor internațional/european 

pe perioada ………………. în locația: …………………..………… 

Atașez copia C.I. și a diplomei de inginer / subinginer. 

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 mă oblig să achit taxa de 
participare la curs mai sus menționată, am luat cunoştinţă şi sunt de acord 
cu contractul, condiţiile de participare la curs, anexate prezentului contract. 

Totodată mă oblig, ca în cazul în care după semnarea talonului comandă 
fermă mă voi retrage de la curs, indiferent de motive, să achit întreaga 
contravaloare de ……… lei (+tva). 

Prezenta constituie comandă fermă. 

 

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

Semnătura…………………………………. 

  

 

 

 
 
 

Contract  
Nr........../...................... 

 
Prezentul contract s-a încheiat între ASR sediul în Timișoara, Splaiul Spiru Haret, nr. 1A 
având CUI RO8063713 reprezentată prin Director executiv, Dorin Dehelean  în calitate de 
executant 

   și 
.....................................................................cu sediul în...............................................având  
CNP...................................................în calitate de beneficiar. 
 

I. Obiectul contractului 
Obiectul contractului constă în participarea la cursul de  inginer /  tehnolog /  
specialist sudor internațional/european organizat de ASR a persoanei consemnate în 

talonul de înscriere anexat prin prezentul contract. 

II. Valoarea contractului: 

Valoarea contractului este de ........................ + TVA. Plata se face prin OP în contul IBAN 
RO35RNCB02490320 4358 0001, deschis la BCR Timișoara.  

III. Obligațiile părților: 

A. Obligațiile ASR: 

1. Organizarea cursului în bune condiții în conformitate cu oferta de curs respectiv 
cerințele Ghidului IAB 252-r19, 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 condiţia respectării art. B.1 din 
prezentul contract.  

 
B. Obligațiile beneficiarului: 

1. Prezența la curs este obligatorie conform Ghidului IAB 252-r19. 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. 

2. Plata taxei de participare la curs se va efectua la începutul 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;  

3. 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.   

       Executant                                                         Beneficiar 

 Director executiv                                              ................................... 
 
......................................                                       ..................................... 

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

TALON DE ÎNSCRIERE 

Curs martie – mai 2023 

 


