CURS SUDOR
Fundația Româno-Germană din Sibiu demarează o nouă sesiune de înscrieri pentru cursul de sudor care va
începe în luna martie a.c. Cursul se adresează, în principal, celor care lucrează ca sudori și doresc obținerea unui
certificat de calificare în această meserie, dar și persoanelor care doresc dobândirea de cunoștințe teoretice și
practice în acest domeniu.
Cursul de sudor electric (cod COR 7212.2.1) este organizat în conformitate cu cerințele standardului ocupațional
în vigoare, persoanele interesate putând să dobândească competențele necesare pentru obținerea unui
Certificat de calificare recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, şi de asemenea recunoscut în Uniunea Europeană. Cursul este autorizat

conform autorizației seria SB nr. 000919 din 01.08.2014.
DURATA CURSULUI:
 360 ore (90 ore teorie şi 240 ore practică)
LOCAȚIA:
 Activitatea de teorie se desfășoară la sediul FRG Sibiu (Piața
Aurel Vlaicu nr. 11, în clădirea Cinematografului Arta)
 Activitatea de practică este asigurată în unități partenere
specializate
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:





Copie după certificatul de naștere
Copie după cartea de identitate
Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
Copie după ultimul act de studii

CONDIȚII DE ACCES:
 Învățământ minim obligatoriu
TEMATICA CURSULUI:









Lucrul în echipă
Planificarea activității proprii
Comunicarea la locul de muncă
Noţiuni de legislaţie S.S.M., P.S.I. și protecţia mediului
Procedee de sudare cu arc electric
Întreținerea echipamentelor de lucru
Proceduri tehnice de aplicarea calităţii
Sudarea cu arc electric cu electrozi înveliţi

 Procedee de sudare în mediu de gaz protector și norme de autorizare I.S.C.I.R.
o Sudarea în mediu de gaze inerte WIG
o Sudarea în mediu de gaze MIG-MAG
o Sudarea cu sârmă tubulară
o Instrucţiuni de securitate în muncă pentru sudura cu arc electric în mediu de gaz protector
(Argon)
 Manipularea reperelor şi pieselor sudate
PREȚUL CURSULUI:
 850 lei
PACHETUL DE ȘCOLARIZARE CUPRINDE:







Numărul de ore predate
Suportul de curs și materialele de învățare
Evaluările (pe parcurs și finală)
Pregătirea pentru susținerea examenului de evaluare
Eliberarea Certificatului de calificare
Suplimentul descriptiv al certificatului de calificare

CERTIFICARE:
 Certificat de calificare nivel I
CONTACT:

Piața Aurel Vlaicu nr. 11
(în clădirea Cinematografului Arta, biroul M2)

0723 281 104
0744 616 514

0269 214 535

office@frg.ro

0738 325 566

www.facebook.com/frgsibiu

