
                                                                            
               

 
     Ofertă specială pentru ingineri licențiați in domeniul sudării* 

 
                 Curs pentru obținerea calificării de 

 
                             Inginer sudor internațional / european,  

  Aprilie 2019 - Mai 2019 
 
În conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 3834-2 personalul de coordonare a sudării 
trebuie să aibă cunoștințe tehnice conform SR EN ISO 14731 cu un nivel al cunoștințelor (complet, 
bazic, standard). 

Calificărea de: 
- inginer sudor internațional/ european,  

asigură îndeplinirea cerințelor specifice de cunoștințe pentru personalul pentru 
coordonarea sudării pentru cerințe de calitate complete, normale sau 
elementare (cf SR EN ISO 3834-2), așa cum se menționează în anexa A a 
standardului SR EN ISO 14371.  

Asociația de Sudură din România organizează cu începere din data de 01.04.2019 o nouă serie de 
cursuri de formare a personalului de coordonare a sudării pentru obținerea diplomei de inginer sudor 
internațional / european. 

Cursurile se desfășoară cu  scoaterea din producție a cursanților, în sistem de videoconferință (orele de 
curs fiind programate în zilele de luni pana  joi între orele 9.00-17.00 , vineri de la 16:00-20:00 și sâmbăta 
între orele 8:00-14:00) în diferite locații din țară. 

Curs 
Durata 

ore 
Perioada 
cursului 

Preț 
curs 

Preț special curs  
membrii ASR Condiții minime de acces la curs  

(lei, fără TVA) 

Inginer sudor 

internațional / 
european 

353 
01.04.-

31.05.2019 
8900 8000 

Diplomă de inginer sau 
subinginer 

Examenul final va fi organizat de SC ASR CertPers SRL, taxa de examinare fiind 2350 lei (fără TVA). 

Pentru înscrierea la curs este necesară completarea şi transmiterea la ASR (fax: 0256-220366 sau 
email: asr.formare@gmail.com) a talonului de înscriere împreună cu copii ale C.I. și diplomei de inginer. 
Informații suplimentare pot fi obținute de la secretariatul ASR (tel. 0256-200041, 0742-026121, 
asr.formare@gmail.com  

*Oferta este valabilă până la 29.03.2019. Oferta detaliată a cursurilor este disponibilă la adresa 
www.asr.ro. 

✄............................................................................................ 
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: 
  Inginer Sudor International/European   
pe perioada ……….….-…………………….. a următorilor salariați ai societații  

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

Vă rugăm să trimiteti formularul completat la adresa: asr.formare@gmail.com 

Asociația de Sudură din România 
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