
               

 

 

Cursuri  
pentru obținerea calificării de 

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

2016-2017 
 
 

În conformitate cu cerințele standardului EN ISO 3834-2 personalul de coordonare a 
sudării trebuie să aibă cunoștințe tehnice conform SR EN ISO 14731 cu un nivel al 
cunoștințelor (comprehensiv, bazic, standard) dependent de clasa de execuție și gradul de 
oțel utilizat în procesul de fabricație. 

 

 

 

 

 
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.  

În același timp, calificările de inginer sudor internațional / european și tehnolog sudor 
internațional / european îndeplinesc cerințele pentru un coordonator responsabil al sudării 
conform noului standard SR EN 1090-2  pentru toate clasele de execuție la cele 3 niveluri  
(C - Comprehensiv, S - Standard, B - Bazic). Calificarea Specialist sudor  
internațional/european este acoperitoare pentru cerințele Bazic și Standard și clasa de 
execuție 2 conform standardului menționat. 

Asociația de Sudură din România  organizează cu începere din luna septembrie 2016 un 
nou ciclu de cursuri (fără scoatere din producție) 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 într-un sistem de videoconferință fără scoatere din producție 
(orele de curs fiind programate în zilele de vineri după-masa și sâmbătă dimineața) în 
diferite locații din țară.  

 

 

 

Asociaţia de Sudură din 
România 

 



O prezentare sintetică a acestor cursuri este indicată în următorul tabel: 

 
Curs 

Durata 
ore 

Perioada 
cursului 

Preț curs, 
(lei)* 

Condiții minime de acces la 
curs 

Inginer sudor 
internațional / 

european 
441 

05.09.16-
27.05.17 

9500 
Diploma de inginer sau 

subinginer 

Tehnolog sudor 
internațional / 

european 
362 

05.09.16-
13.05.17 

7700 
Absolvent școală tehnică 

postliceala  (2 ani) 

Specialist sudor 
internațional / 

european 
242 

05.09.16-
06.05.17 

6000 

Absolvent școală vocațională 
tehnică (4 ani), 2 ani 
experiență practică în 

domeniul sudării și vârsta 
min. 20 ani 

* fără TVA 

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

Firmele membre ASR beneficiază de o reducere de 5% a taxei de curs, reducere care 
se aplică și în cazul participării mai multor cursanți de la aceeași întreprindere. 

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; e-mail: www.asr.ro).   
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