CURS OPERATOR CONTROL NEDISTRUCTIV,
conform cerințelor SR EN ISO 9712

DESCRIERE
Cursurile în domeniul examinărilor nedistructive respectă cerinţele standardului european EN ISO 9712 și CEN
ISO/TS 25107.
Certificatul de operator control nedistructiv, cu recunoaștere internațională, este eliberat în urma trecerii cu
succes a unui examen de certificare, organizat în centrele de examinare aprobate de către organismul ISIM CERT
END, organism de certificare a personalului pentru examinări nedistructive, a personalului sudor și calificarea
procedurilor de sudare, acreditat RENAR conform EN ISO/CEI 17024 și notificat la Uniunea Europeană ca organism
de terță parte, conform Directivei Europene 2014/68/UE - Echipamente sub presiune.
STRUCTURA CURSULUI
Durata cursului este în funcție de metodă (VT, PT, MT, UT și RT), respectiv nivelul de instruire, conform
informațiilor prezentate în tabelul 1. Din timpul afectat, circa 50% este pregătire teoretică și 50% pregătire practică.
În condițiile actuale, ISIM Timișoara prin centrul propriu de formare profesională autorizat își propune să vină în
ajutorul firmelor și al persoanelor fizice care doresc să participe la astfel de curs, dar pentru care timpul sau distanța
sunt un impediment, în special în contextul actual.
În acest sens a fost structurat un curs interactiv, în sistem de videoconferință și la sediul ISIM Timișoara, care
are în vedere însușirea noțiunilor teoretice chiar și pe timpul stării de urgență/alertă, astfel încât să poată fi utilizată
cât mai eficient perioada actuală.
Tabelul 1
Nr. ore
Preț (fără TVA)
Perioada
Curs operator examinare vizuală
16/24
450/750
07 - 11.02.2022
Curs operator examinare cu lichide penetrante
16/24
450/750
31.01-04.02.2022
Curs operator examinare cu particule magnetice Nivelul I/II
16/24
450/750
14.02-18.02.2022
Curs operator examinare cu ultrasunete
40/80
1000/1200
28.03-15.04.2022
Curs operator examinare cu radiații penetrante
40/80
1000/1200
28.02-18.03.2022
Examinarea în vederea certificării1
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CINE POATE PARTICIPA
La curs pot participa persoanele care au minim școală profesională absolvită sau liceu cu diplomă de bacalaureat.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE
Partea teoretică a cursului, reprezentând 50% din timpul orelor de curs, se va derula în sistem videoconferință,
iar partea practică să se derula la sediul ISIM Timișoara.
Examenul în vederea certificării urmând să aibă loc în cel mult 30 de zile de la finalizarea cursului, la sediul ISIM
Timișoara sau la unul dintre centrele de examinare ale ISIM CERT END.
Sesiunile viitoare de curs se vor organiza continuu, cu condiția participării a cel puțin 10 persoane.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Telefon: 0256-491831, fax: 0256-492797;
E-mail: isim@isim.ro; centa@isim.ro; / Facebook: https://www.facebook.com/ISIM.Timisoara/
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Documentele de certificare care trebuie transmise odată cu talonul de înscriere:
▪
Copie după diploma de studii;
▪
Copie după certificatul de absolvire a cursului END pentru metoda şi nivelul inferior pentru care solicită calificarea (dacă este cazul);
▪
Dovada experienţei industriale în funcţie de metoda şi nivelul pentru care se solicită certificarea;
▪
Dovada acuităţii vizuale eliberată de medicul oftalmolog;
▪
Copie după certificatul de naştere;
▪
Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
▪
Copie după cartea de identitate (CI);
▪
2 fotografii tip paşaport.

