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SPECIALIST SUDOR INTERNAȚIONAL (IWS) 

 
OBIECTIVE 

Cursul are ca obiectiv transmiterea cunoştințelor necesare pentru obținerea diplomei de Specialist Sudor 
Internațional, pentru personalul din  întreprinderile ce desfăşoară activități  în domeniul sudării cum ar  fi de 
exemplu:  realizarea de  structuri metalice, poduri,  recipiente  sub presiune,  conducte  şi  rețele de  conducte, 
recipiente de stocare, platforme marine, construcții navale, maşini grele, echipament hidroelectric etc. 

Diploma  de  Specialist  Sudor  Internațional  este  eliberată  în  urma  unui  examen  de  către  ASR‐CertPers 
S.R.L., organismul național de calificare/ certificare a personalului din domeniul sudării, organism acreditat la 
nivel internațional de către Organismul Internațional Autorizat (IAB).  

Prin  intermediul  acestei  acreditări  diplomele  eliberate  absolvenților  beneficiază  de  o  recunoaştere 
internațională. 

Prezentul  curs  se  adresează  îndeplinirii  cerințelor din  cadrul  SR  EN  ISO  14731  referitoare  la pregătire 
necesară pe care  trebuie să o aibă coordonatorul sudării, cerințe dezvoltate ulterior  şi  în cadrul SR EN  ISO 
3834‐3. 

Obținerea  acestei diplome  este  extrem de necesară  în  special  pentru  firmele  care  realizează  sau  care 
intenționează să realizeze activități de export pentru a se alinia cerințelor solicitate de normele europene. 

 
STRUCTURA CURSULUI 

Cursul are o durată de 242 ore, din  care 182 ore de pregătire  teoretică  şi 60 ore de  instruire practică. 
Cursul are un pronunțat caracter practic şi se desfăşoară în cadrul centrului de şcolarizare al ISIM, beneficiind 
de laboratoarele şi atelierele institutului. 
 
CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Absolvent al unui liceu cu profil tehnic (4 ani) cu o vechime de cel puțin 2 ani ca muncitor calificat  
Vârstă minimă de 20 ani, cuprinzând 2 ani de experiență legată de funcție  

 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

Cursul are un program de 8 ore /zi şi este structurat în două părți. 

  Curs 1  Curs 2 

partea a I  18.02 ‐ 01.03.2019  09.09 ‐ 20.09.2019 

partea a II‐a  18.03 ‐ 12.04.2019  21.10 ‐ 15.11.2019 

 

COSTUL CURSULUI 

Taxa de participare este de 6200 lei la care se adaugă TVA (19 %), în ea fiind incluse suportul de curs și taxa 
pentru  eliberarea  unui  atestat  de  participare  din  partea  ISIM.  Taxa  poate  fi  achitată  integral  (înainte  de 
începerea cursului) sau  în două rate egale  (prima parte  la  înscriere, cealaltă până  la  începutul părții a  II‐a a 
cursului), în contul bancar ISIM Timișoara: IBAN RO15RNCB0249049272150001 deschis la BCR Timișoara. 

Taxa de examinare  în vederea obținerii diplomei de Specialist Sudor  Internațional (IWS) este de 2350  lei,  la 
care  se  adaugă  TVA  (19 %).  Ea  va  fi  achitată  în  contul bancar  ISIM  Timișoara  cu minim  4  săptămâni  înaintea 
perioadei de examinare. 

Informații tehnice IWE Marius Cocard,  
telefon: 0256‐491831, fax: 0256‐492797, e‐mail: centa@isim.ro 
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Către, 
     
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE  
ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM Timişoara 
 
Referitor : Curs Specialist Sudor Internaţional – IWS 
 
TALON DE ÎNSCRIERE 
 
Societatea comercială 
 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 
 
Director  .....................................................................................................................................................................................  
Str.  ......................................................................................................................................... nr ...............................................  
Localitatea .................................................cod ............................... judeţ  ..............................................................................  
Tel. ..................................................................................... fax  ...............................................................................................  
Cod fiscal (sau CNP) ................................................................ nr. Reg. Comerţului J  ...........................................................  
Cont bancar  .............................................................................................................................................................................  
Persoană de contact ................................................................. funcţia  ..................................................................................  
Tel. ........................................................................... e - mail:  .................................................................................................  
Solicităm înscrierea la cursul ″ Specialist Sudor Internaţional, IWS″ ce se va desfăşura în perioada: 
 ............................................................................ a următorilor: 
Numele şi prenumele         Specialitatea 
1.  ...................................................................................................................... / ......................................................................  
2.  ...................................................................................................................... / ......................................................................  
3.  ...................................................................................................................... / ......................................................................  
4.  ...................................................................................................................... / ......................................................................  
 
Preţ: 
Taxă curs: 6.200 lei la care se adaugă TVA (19 %). 
 
Clauze speciale 
1.Taxa de curs va fi achitata într-o tranşă sau în două tranşe egale în contul bancar ISIM RO15RNCB0249049272150001 
deschis la BCR Timișoara.  
Participarea la curs este condiţionată de achitarea în avans a primei tranşe. 
Tranşa a 2-a va fi facturată la începutul părţii a II-a a cursului şi achitată în 30 zile de la data facturării .  
Factura pentru taxa de examinare în vederea obținerii diplomei de ″Specialist Sudor Internaţional, IWS” 
va fi emisă cu minim 4 săptămâni înaintea perioadei de examinare şi achitată în maxim 15 zile de la data facturării .  
2. Pentru plata facturii cu întârziere mai mare de 30 zile de la scadenţă, beneficiarul datorează penalităţi de 0,05% pentru 
fiecare zi de întârziere calculat la valoarea sumei restante până la data achitării integrale a debitului. 
3. Eventualele litigii între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar părţile convin să se adreseze instanţei 
judecătoreşti de la sediul ISIM Timişoara. 
4. Eliberarea diplomelor se va face după promovarea examenului şi achitarea integrală a taxei de examinare 
conform ofertei. 
 
Prezenta ţine loc de comandă fermă. 
 
 
DIRECTOR GENERAL,      DIRECTOR ECONOMIC, 
 
Se va anexa pentru fiecare cursant câte o copie după diploma de studii (profil tehnic), cartea de identitate, precum şi o 
copie după dovada plăţii cursului. 
Se trimite la ISIM cel târziu cu 3 săptămâni înainte de începerea cursului. 
 
ISIM, B-dul Mihai Viteazul, nr. 30, 300222 Timișoara, Tel.: 0256 491831; Fax: 0256 492797 
E-mail: centa@isim.ro; Cod IBAN RO15RNCB0249049272150001 BCR Timișoara 

Nr. contract: ……. din ……………. 
Înreg. la ISIM cu nr. …..../…………… 

Lista de distribuire: D3B1+B3 + D2C1 
Data: ……………………… 

Semnătura DG:…………………. 




