INSPECTOR SUDOR INTERNAŢIONAL NIVEL BAZĂ (IWI-B)
OBIECTIVE
Cursul are ca obiectiv transmiterea cunoştinţelor necesare pentru obţinerea diplomei de inspector sudor
internaţional, pentru personalul din întreprinderile ce desfăşoară activităţi în domeniul sudării cum ar fi de
exemplu: realizarea de structuri metalice, poduri, recipiente sub presiune, conducte şi reţele de conducte,
recipiente de stocare, platforme marine, construcţii navale, maşini grele, echipament hidroelectric etc.
Diploma de Inspector Sudor Internaţional este eliberată în urma unui examen de către ASR-CertPers S.R.L.,
Organismul Naţional de Calificare a personalului din domeniul sudării, organism acreditat la nivel internaţional de
către Institutul Internaţional de Sudură (IIW) şi la nivel european de către Federaţia Europeană de Sudare (EWF).
Prezentul curs se adresează personalului ce activează în domeniul Controlului Tehnic de Calitate, personal
considerat ca fiind complementar personalului de coordonare a sudării, şi persoanelor care activează în
domeniul sudării respectiv în domeniul asigurării calităţii.
Prin intermediul acestei autorizării, diplomele eliberate absolvenţilor beneficiază de o recunoaştere
internaţională (IIW având 50 de ţări membre), respectiv una europeană (EWF având 30 de ţări membre).
STRUCTURA CURSULUI
Cursul are o durată de 102 ore, din care 85 ore de pregătire teoretică şi 17 ore de pregătire practică
Partea teoretică a cursului se desfăşoară prin învăţământ la distanţă. Orele corespunzătoare părții
practice. demonstrații de sudare și laborator și studii de caz urmând a fi realizate la sediul ISIM.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cursul se adresează muncitorilor calificați sau persoanelor cu experiență relevantă în domeniul prelucrării
metalelor. Practicienii sudori internaţionali/europeni (IWP/EWP) pot participa doar la partea a II-a a cursului
fără a mai fi necesară susţinerea examenului intermediar.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Cursul are un program de 8 ore /zi şi este structurat în două părţi.
Curs 1
partea a I

15.03 - 27.03.2021

partea a II-a

17.05 - 28.05.2021

COSTUL CURSULUI
Taxa de participare este 5.300 lei la care se adaugă TVA (19 %), în ea fiind incluse suportul de curs şi taxa
pentru eliberarea unui atestat de participare din partea ISIM. Taxa va fi achitată în contul bancar ISIM
Timișoara: IBAN RO15RNCB0249049272150001 deschis la BCR Timișoara.
Taxa de examinare în vederea obținerii diplomei de Inspector Sudor Internaţional (IWI-B) este de 2350 lei, la
care se adaugă TVA (19 %). Ea va fi achitată în contul bancar ASR-CertPers S.R.L. cu minim 4 săptămâni înaintea
perioadei de examinare.
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