
WELDIMP
DICTIONAR DE IMPERFECTIUNI DE MATERIAL LA SUDARE

Acest proiect isi propune imbunatatirea performantelor noilor cursanti in domeniul sudarii, prin 
dezvoltarea unui dictionar multimedia cu termeni specifici si definitii ale imperfectiunilor de 
material la sudare
Acesta va permite instruirea personalului sudor, utilizand un instrument inovativ dedicat unui subiect mai 
putin aprofundat in curricula specifica activitatii de instruire – imperfectiunile de material la sudare.

Consortiul WELDIMP este compus din 5 Organisme Nationale 
Autorizate din reteaua EWF: ISPL (PL), ISQ (PT), MHtE (HU), 
ASR (RO) and the IIS (IT).
Activitatile de implementare au fost initiate un luna noiembrie 
2011 si vor fi derulate pe parcursul a 2 ani, pana in octombrie 
2013.

Entitatile organizationale participante sunt in principal 
institute de sudura si asociatiile de sudura ale respectivelor 
tari, acestea fiind entitatile cu cea mai inalta competenta 
pentru a raspunde nevoilor diferitelor comunitati nationale din 
domeniul sudarii. Mai mult, reteaua EWF, formata din 
reprezentantii a 31 de state membre, va fi principalul centru de implementare a unei strategii de diseminare 
solida si eficienta

Principalele rezultate ale proiectului vor fi:

 Un dictionar continand termeni specifici si definitii ale imperfectiunilor de material la sudare, in 
 limbile engleza, germana, franceza, poloneza, portugheza, maghiara, italiana si romana.

  Traducerea a aproximativ 200 de termeni din domeniul imperfectiunilor de material la sudarea 
 prin presiune si prin topire a materialelor metalice

 Un Dictionar Multimedia cu termeni si definitii din domeniul sudarii, in format electronic si in 
 toate limbile mentionate anterior

 Realizarea de competente lingvistice in domeniul tehnologiilor de sudare si imbinare, in general, 
 si al imperfectiunilor de material la sudare, in special

Pentru inflormatii suplimentare va rugam sa contactati urmatorii parteneri de proiect:

Proiectul a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Continutul acestui comunicat reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia Europeana nu 
poate fi facuta responsabilă pentru oricare dintre informatiile acestei comunicari sau pentru orice mod de utilizare a acestor informaţii.
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www.weldimp.com


