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DESCRIERE PROIECT 

Schimbările  economice  și  creșterea productivității  industriale  conduc  la o  cerere  tot mai 
mare  de  forță  de  muncă  cu  înaltă  calificare,  adaptabilă,  pentru  a  putea  face  față 
provocărilor economice și sociale europene viitoare. Strategia europeană pentru ocuparea 
forței de muncă  (European Employment Strategy  ‐ EES), bazată pe Agenda Europa 2020, 
scoate  în  evidență  faptul  că  în  ciuda  progreselor  înregistrate  în  ultimii  ani,  în mod  clar 
Europa nu deține suficient personal calificat și, de asemenea, se apreciază că personalul cu 
un  nivel  scăzut  calificare  este mai  puțin  probabil  să‐și  îmbunătățească  cunoștințele  prin 
urmarea unor forme de învățare pe tot parcursul vieții.  
În prezent, tematica „managementul riscului la fabricarea prin sudare” nu este tratată într‐
un mod armonizat, cu toate că  în multe țări există  interes pentru obținerea de calificări  în 
domeniul managementului riscului.  Întrucât majoritatea echipamentelor  industriale conțin 
componente  sudate,  devine  esențială  necesitatea  de  a  lărgi  orizontul  personalului  sudor 
privind  tehnicile  specifice  de  management  al  riscurilor.  De  asemenea,  în  ultimii  ani  se 
manifestă cerința de  implementare a unor standarde  internaționale menite să armonizeze 
managementul  riscurilor  la  nivel  internațional  (ca  de  exemplu  ISO  31000:2018  și 
ISO /IEC 31010:2018), standarde ce definesc cadrul organizațional necesar pentru derularea 
procesului de management al riscurilor și facilitează schimbul de know‐how între specialiștii 
în diferite țări. 

Federația Europeana de Sudură  (European Welding Federation – EWF) a dezvoltat  în anul 
2007 un ghid european  în domeniul managementului riscului  la fabricarea componentelor 
sudate, dar care nu este implementat în toate țările din Europa și care necesită o revizuire 
pentru a răspunde nevoilor reale actuale. 

În  cadrul  proiectului  RMWF  s‐a  realizat  un  suport  de  curs  bazat  pe  noul  ghid  al  EWF: 
„Risk Management in Welding Fabrication” (ghid actualizat de către partenerii proiectului), 
pentru  formarea  specialiștilor  în  domeniul  managementului  riscului  la  fabricarea  prin 
sudare.  De  asemenea,  în  cadrul  proiectului  se  vor  organiza  două  cursuri  pilot  (unul  în 
România  și  unul  în  Ungaria)  și  alte  evenimente  de  multiplicare,  care  să  faciliteze 
implementarea  ghidului  armonizat,  prin  intermediul  unei  rețele  de  cooperare 
transnațională formată din experți și / sau organizații specializate din diferite țări europene.  

Grupul  țintă  al  proiectului  este  compus  din  personal  care  are  o  calificare  de  bază  în 
domeniul sudurii  (ca de exemplu diplome de EWE/IWE, EWI‐C)  și care  intenționează să‐și 
dezvolte competențele  în domeniul managementului  riscului  la  fabricarea componentelor 
sudate.  Astfel,  proiectul  sprijină  politicile  UE  privind  libera  circulație  a  personalului  prin 
asigurarea  unui  suport  informațional  unitar  în  domeniul  vizat,  îmbunătățește  calitatea 
formării  și  învățării pe  tot parcursul vieții  și,  în aceeași măsură,  îmbunătățește  șansele de 
angajare. 
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CONTEXT 

În ultimele decenii s‐au adus  îmbunătățiri semnificative  în domeniul fabricării prin sudare, 
atât din punct de vedere al  standardelor,  cât  și privind  calificarea personalului  sudor. Cu 
toate  acestea,  tendința  actuală  a  industriei  producătoare  de  structuri  sudare  este  de  a 
implementa  în mod continuu noi abordări  în domeniul  formării specialiștilor  în sudură,  în 
vederea optimizării producției prin reducerea costurilor de fabricare și de întreținere. 

SCOP 

Scopul principal al proiectului este de a spori expertiza personalului sudor, astfel  încât, pe 
lângă  principiile  fundamentale  ale  tehnologiei  de  fabricație  prin  sudare,  să  obțină  o 
perspectivă mai  largă  asupra managementului  riscului  la  fabricarea  prin  sudare,  privind 
evaluarea și clasificarea riscurilor  într‐o matrice de risc, analiza acestora și  implementarea 
unor măsuri specifice de diminuare a riscurilor, pe baza unor informații documentate. 

IDENTIFICARE PROIECT 

Denumire:  Implementarea ghidurilor internaționale pentru managementul riscului la 
fabricarea prin sudare 

Cod proiect:  2016‐RO01‐KA202‐024450 

Acronim:  RMWF 

Programul:  ERASMUS+ 

Acțiunea cheie:  KA 2: Cooperare pentru inovare și schimburi de bune practici 

Coordonator:   Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Sudură și Încercări de 
Materiale ‐ ISIM Timișoara 

Parteneri:  
• Federația Europeană de Sudură, Îmbinare și Tăiere (EWF), Portugalia 
• Universitatea din Miskolc (UoM), Ungaria 
• TVE Engineering (TVE), Ungaria 
• Quality Management Software AS (QMS), Norvegia 

Data de începere a proiectului: 01.12.2016 

Durata: 24 luni 

Valoarea totală: 148.750 EUR 

Web site: www.rmwf.eu 
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STRUCTURĂ CURS 

Modulul 1: Bazele tehnologiei și fabricației prin sudare 

Cerințele minime  pentru  educația  aferentă  acestui modul  este  cea  care  se  regăsește  în 
ultima revizie a ghidului EWF‐IAB‐041 referitoare la Educația Teoretică, modulul Tehnologia 
Sudării, nivelul avansat (E/IWI‐C). 

Modulul 2: Managementul riscului la fabricare prin sudare 

2.1   Managementul fabricării prin sudare 

2.1.1  Managementul calității la fabricarea prin sudare 

2.1.2  Managementul mediului la 
activitățile de fabricare prin 
sudare 

2.1.3  Managementul sănătății și 
securității activităților de 
fabricare prin sudare 

2.1.4  Managementul fisurării sudurii 

2.1.5  Siguranța, fiabilitatea și 
managementul riscului la 
componentele sudate 

2.1.6  Examinarea critică a selecției metodelor de 
examinare nedistructivă. Fiabilitatea 
metodelor NDT 

2.1.7  Economie și productivitate 

2.1.8  Norme / directive europene în domeniul 
fabricării produselor sudate 

2.1.9  Statistica matematică în domeniul sudării 
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2.2   Managementul riscului 

2.2.1  Organizarea companiei 

2.2.2  Managementul controlului 

2.2.3  Elemente de management al 
riscului operațional 

2.2.4  Managementul riscului 
conform ISO 31000 

 

 

2.2.5  Managementul riscului cu referire la evaluarea fiabilității resursei umane 

2.2.6  Evaluarea riscului conform ISO 31010 

2.2.7  Studii de caz 

2.2.8  Pagini orientate pe „riscul la sudare”, conținut și evaluare 
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