ANUNŢ
COLEGIUL ,,ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA
organizează cursuri de calificare profesională nivel 2,
pentru Ocupația: SUDOR, Cod N.C.: 7212.2.1
Descrierea ocupației:
Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei
structuri interne continue şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi
alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu:
• construcții metalice (grinzi, stâlpi, țevi etc.);
• instalații de ridicat (macarale, ascensoare etc.);
• conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice;
• recipiente sub presiune;
• cazane de apa caldă, apă fierbinte, abur;
• altele.
Pentru a efectua lucrări de sudare în domeniile reglementate este necesar ca sudorii să fie
calificaţi şi specializaţi în domeniu.
Pentru sudorii care desfăşoară activităţi într-un domeniu supus reglementărilor ISCIR, este
necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, aplicabile.
Competențe dobândite:
- Lucrul în echipa
- Planificarea activității proprii
- Urmărirea programului de pregătire profesională
- Comunicarea interpersonală
- Aplicarea normelor de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, a prevederilor
prescripțiilor tehnice, Colecția ISCIR
- Utilizarea documentației tehnice
- Aplicarea procedurilor de calitate
- Exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor și a dispozitivelor necesare sudării / tăierii
- Pregătirea operației de sudare / tăiere
- Aplicarea procedeelor de sudare / tăiere
- Realizarea operațiilor post-sudare / tăiere
Condiții de acces:
Învățământul obligatoriu.
Documente necesare la înscriere:
- Cerere de inscriere.
- Copie act de identitate (C.I sau B.I).
- Copie ultimul act de studiu.
- Copie certificat de căsătorie/divorț (pentru doamne).
- Adeverință medicală (medic familie) - apt curs Sudor.
Durata cursului: 720 ore.
Prețul cursului: 650 RON/cursant pentru o grupă de minim 10 cursanți.
În urma promovării examenului de absolvire se eliberează CERTIFICATUL DE
CALIFICARE PROFESIONALĂ însoțit de suplimentul descriptiv în care sunt înscrise
competențele dobândite, în conformitate cu standardul ocupațional specific ocupației.
Certificatul va fi eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Socialale și Persoanelor
Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC - Autoritatea Națională pentru
Calificări.
Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel național și
internațional, în conformitate cu legislația în vigoare.

