Asociația de Sudură din România

Rina Simtex Organismul de Certificare

Curs pentru calificarea de
Proiectant internaţional de structuri sudate nivel standard (IWSD-S)
Asociaţia de Sudură din România (ASR), in colaborare cu RINA SIMTEX, organizează în premieră un curs
de calificare ca proiectant internațional de structuri sudate (IWSD). Cursul satisface cerinţele ghidului
Institutului Internațional de Sudură IAB 201r10.
Obiectul cursului este de a educa personalul pentru a satisface criteriile cerute pentru executarea
activităţilor 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. Cursul oferă un nivel de cunoștințe și de bună practică care satisface
necesitățile industriei europene de fabricație prin sudare în acord cu cerintele standardelor europene
armonizate si legislatia europeana/nationala privind comercializarea produselor pentru constructii.
Monitorizarea cursului, examinarea candidaţilor şi eliberarea diplomelor la nivel european sunt asigurate de
ASR CertPers, Organismul Nominalizat Autorizat (ANB) pentru România pentru a implementa sistemul
internaţional/european de calificare a personalului sudor.
Conţinutul cursului
Durata totală a cursului, incluzând și durata examinării, este 35 ore pentru nivelul IWSD–S, conținutul cursului fiind
următorul: Proiectarea structurilor metalice sudate(25 ore), Fabricație, costuri, calitate, inspecție(5 ore),
Legislatie Europeana/Nationala, Reg. European 305, HG 668/2017, Evaluarea Conformităţii Elementelor
Structurale din Otel/Aluminiu conform SR EN 1090-1, Declaratie de Performanta (5 ore).
Cursul se derulează în sistem de videoconferință în zilele de luni până joi după-amiază (17:00-20:00) în principalele
locații: Timișoara şi București (sediile ASR si RINA). Deasemenea, participarea la cursuri este posibilă şi în alte locaţii
din ţară, în condiţiile asigurării unui număr de minimum 5 cursanţi/locaţie. În felul acesta cursanții vor putea participa la
orele de pregătire, fără a fi scoși din producție pe perioada cursului.
Condiţii de acces la curs
Condițiile de acces la cursul proiectant internațional de structuri sudate, nivel standard(IWSD – S): minim absolvent
școală tehnică postliceală 2 ani.
Cursul va fi organizat în următoarele perioade:
- 19.10.2020 - 19.11.2020, modulele: „Proiectarea structurilor metalice sudate”, „Fabricație, costuri, calitate, inspecție” şi
„Legilatie”, ore luni-joi de la 17:00-20:00.
Costul cursului
Taxa de participare la curs este 3000 lei (fără TVA) pentru cursul IWSD–S.
Membrii ASR beneficiază de o reducere a taxei de participare la curs în valoare de 5%.
Taxa de examinare și eliberare de către ASR Cert Pers a diplomelor este 1200 lei (fără TVA). Detalii suplimentare se
pot obţine la Secretariatul ASR ( laura.veresezan@asr.ro si asr.formare@gmail.com, 0742-026121), respectiv biroul
RINA din Timisoara (office.timisoara@rina.org , +40 356 177 551)

TALON DE ÎNSCRIERE

Contract / Condiţii de participare curs

Denumirea societății ……………………………………………………….……………
Adresa societății …………………………………….………….……………….........…
Tel. ……………..… Fax …………….…. Email ……………………………..………..
CUI …………………..…………… Nr. reg. Com. …………..…………………………

Societatea:

este /

nu este membră ASR

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

…………………………………………………………………...………………………...
Persoanele respective vor participa la curs în locația: …………………..…………
E-mail participanți la curs: ……………………………………………….……………..

cursant

copia

C.I.

și

a

diplomei

școală

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
(vezi verso). Totodată ne obligăm, ca în cazul în care după semnarea
talonului comandă fermă vom retrage participanţii la curs, indiferent de
motive, să achităm întreaga contravaloare de .................... lei (+TVA).
Prezenta constituie comandă fermă.
Director general
…………………….

proiectant internațional de structuri sudate, nivel comprehensiv, IWSD-S

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

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

Atașăm pentru fiecare
tehnică/vocațională.

I. Obiectul și durata contractului
Obiectul contractului constă în participarea la cursul de

Director economic

…………………….

(semnătura și ștampila)
Data completării talonului: ….…………….…..Contract

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 locația ................................, în
perioada ............................-............................, în conformitate cu oferta

de curs, 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.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 201r10. 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 comprehensiv, IWSD-S

