CURS DE SPECIALIZARE OPERATOR SUDARE ŢEVI ŞI FITINGURI
DIN PEHD PENTRU AUTORIZARE/REAUTORIZARE CONFORM
PRESCRIPŢIEI TEHNICE ISCIR CR 9
OBIECTIVE
Specializare a personalului din întreprinderile ce desfăşoară activităţi în domeniul sudării reţelelor de conducte din
polietilenă (ţevi şi fitinguri), în vederea autorizării cf. PT ISCIR CR 9.
Cursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 375 din 11.06.2000, OG nr. 129 din 31.08.2000 şi
HG nr. 552 din 08.05.2003, ISIM Timişoara fiind autorizat ca furnizor de formare profesională de către Autoritatea
Națională pentru Calificări (ANC).
La încheierea cursului de specializare se obţine Certificatul de absolvire eliberat de către ISIM Timişoara sub
autoritatea Ministerului Muncii și a Ministerului Educației, precum și autorizațiile conform CR 9 eliberate de către ISCIR.
Termenul de valabilitate al autorizaţiilor ISCIR este de doi ani; prelungirea valabilităţii acestora se face printr-un nou
examen conform PT ISCIR CR 9.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cursul se adresează persoanelor cu studii medii care desfăşoară activităţi în domeniul instalaţiilor în construcţii,
respectiv operatorilor sudori pentru polietilenă care au fost autorizaţi conform PT ISCIR CR 9, dar a căror termen de
valabilitate al autorizaţiilor a expirat.
DESFĂŞURARE
Cursul se desfăşoară la sediul ISIM Timişoara. Se are în vedere o actualizare permanentă a noutăţilor din domeniul sudării
ţevilor şi fitingurilor din polietilenă atât în ceea ce priveşte noile echipamente şi tehnologii de sudare, noile tipurile de
materiale, cât şi prezentarea unor studii de caz la nivel naţional şi mondial, privind diversele aspecte favorabile/defavorabile
care pot să apară la montarea şi/sau în exploatarea reţelelor de conducte din polietilenă realizate prin sudare.
COST CURS
Taxa de participare este de: 1200 lei la care se adaugă TVA (19 %), pentru autorizare, și de 1000 lei la care se adaugă
TVA (19 %), pentru reautorizare, în ea fiind inclusă taxa pentru eliberarea certificatului de absolvire emis de ISIM Timișoara.
Taxa va fi achitată integral (înainte de începerea cursului), în contul bancar ISIM Timișoara:
IBAN RO15RNCB0249049272150001 deschis la BCR Timișoara.
Curs
1

autorizare
13.02 - 19.02.2020

reautorizare
20.02 - 21.02.2020

2

12.03 - 18.03.2020

19.03 - 20.03.2020

3
4

11.06 - 17.06.2020
05.11 - 11.11.2020

18.06 - 19.06.2020
12.11 - 13.11.2020

Taxa de autorizare se va achita la ISCIR.
Se va pregăti pentru fiecare operator sudor un DOSAR:
1. copie după ultima diploma de studii, certificat de calificare (autorizare)
2. copie după Certificatul de absolvire curs PEHD conform CNFPA (reautorizare)
3. copie după certificatul de naştere şi după buletin (autorizare/reautorizare)
4. adeverinţă medicală - din care să rezulte: Apt pentru prestarea ocupaţiei de sudor (autorizare/reautorizare)
5. 6 poze tip buletin (autorizare)
6. o împuternicire pentru un cursant, necesară semnării documentelor ISCIR şi o copie după CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE al
firmei – REGISTRUL COMERŢULUI (autorizare/reautorizare)
7. decizie de nominalizare a Responsabilului tehnic cu sudura şi Atestat RTS ISCIR conform Ord. 165/2011 (autorizare/reautorizare)
8. adresă solicitare pt. delegare inspector de specialitate la examen operatori sudori - către ISCIR
9. copii după Fişele de Aprobare ale procedurilor de sudare emise de ISCIR (autorizare/reautorizare)
10. autorizaţiile ISCIR în original (reautorizare).
Talonul se va trimite la ISIM cel târziu cu trei săptămâni înainte de începerea cursului.

9
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