
                                                                            

              Cursuri 
pentru obținerea calificării de 

 

                       Inginer sudor internațional / european,  
Tehnolog sudor internațional / european și  
Specialist sudor internațional / european 

Martie 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). 

Calificările de: 
- inginer sudor internațional/ european,  
- tehnolog sudor internațional/ european și  
- specialist 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 04.03.2019 o nouă serie 
de cursuri de formare a personalului de coordonare a sudării pentru obținerea diplomei de 
inginer sudor internațional / european, tehnolog sudor internațional / european sau 
specialist 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  vineri între orele 9.00-17.00 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 
441 

04.03.-
31.05.2019 

9800* 9000* Diplomă de inginer sau subinginer 

Tehnolog sudor 
internațional / european 

362 
04.03.-

19.05.2019 
7000 6300 

Absolvent școală tehnică postliceală  
 (2 ani) 

Specialist sudor 
internațional / european 

242 
04.03.-

12.05.2019 
6000 5400 

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

*Persoanele licențiate în ingineria sudării beneficiază de o scutire a numărului de ore de curs la 
Partea 1 (88 ore), prețul cursului fiind de 8900 lei, respectiv 8100 lei pentru membrii ASR. 

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

Membrii ASR beneficiază de o reducere a taxei de participare la curs în valoare de 10%, la 
plata integrală a taxei la înscriere. 

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. 

Oferta detaliată a cursurilor este disponibilă la adresa www.asr.ro. 

Informații suplimentare pot fi obținute de la secretariatul ASR (tel. 0256-200041, 0742-026121, 
asr.formare@gmail.com  
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