Cursurile se adresează:
• studenților școlilor profesionale
specialitatea Electrogazosudori,
• profesorilor,
• și muncitorilor
care doresc să-și consolideze cunoș nțele și abilitățile
prac ce în domeniu, dobândind competențe noi în
sudorie, folosind tehnologiile si utilajul performant de
ul ma generație.

Destinatarii cursurilor de sudor

În cadrul Centrului este organizat un laborator de
testare a materialelor după diferite criterii.
As el în laborator va posibil de efectuat:
• analiza tehnologică de testare,
• analiza ﬁzico-chimică,
• analiza metalograﬁcă.

ASISTENȚA TEHNICĂ
LABORATOR

Centrul de Formare Profesională „Michele Rua“ acordă
certiﬁcatul internațional, recunoscut în Uniunea
Europeană, de sudor, brazor, operator sudare/brazare,
coordonator sudare.
Totodată Centrul acordă și patenta de sudor.
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INVESTEȘTE AZI ÎN VIITORUL TĂU! INVESTEȘTE AZI ÎN VIITORUL TĂU!

în colaborare cu

Puteți ajunge în apropierea Centrului de Formare
Profesională „Michele Rua“ cu maxi-taxi 171, 175 și
116 (stația str. Munceș / Paul Gore, lângă Lukoil)
sau cu troleibuzele 5 și 20 sau maxi-taxi 120 (stația
Parcul de Troleibuze Nr. 2).

Cum ajungeți la noi?

Chișinău

e-mail: michelerua.md@gmail.com
h p://www.donbosco.md/cfp-michele-rua

Tel.: 022 000954 mob.: 078110760

Str.la Munceș 9, Chișinău
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INSTITUTUL ITALIAN DE SUDURĂ (www.iis.it) este o
organizație privată non-proﬁt, fondată în 1948 ca o
asociație de persoane ﬁzice și juridice, ale căror principale
atribuții includ formarea, cercetarea, certiﬁcarea,
detectare a defecţiunilor tehnice, și asistență tehnică în
procesul fabricatiei prin sudare. Institutul Italian de Sudură
este dotat cu echipament și utilaje moderne, care în mod
constant sunt actualizate pentru obțnerea celor mai bune
rezultate de calitate.

DE SUDURĂ

INSTITUTUL ITALIAN

FEDERAȚIA CNOS-FAP (Centrul Național de Opere
Saleziene) din 1977 este activă la nivel internațional,
național, regional și local, și derulează programele de
formare în cadrul proiectelor educaționale. Federația
operează prin formarea inițială, profesională, și de
specialitate în sectoarele industriale și în sfera
inițiativelor de formare profesională continuă,
și este în contact cu piața forței de muncă.
Federația coordonează centrele numite "CFP" –
Centrele de Formare Profesională în Italia, România și
Republica Moldova.

SALESIANI

Fundația „MICHELE RUA”, înﬁințată în anul 2013, are
drept scop ajutorarea tinerilor și adulţilor, mai ales
săraci, prin instruire, asistenţă morală şi socială,
formare şi recaliﬁcare profesională cu reintegrarea în
societate.
Pentru realizarea acestui scop a fost creat Centrul de
Formare Profesională care oferă cursuri profesionale
pentru următoarele specialități: sudor, croitor/cusător,
electrician, instalator sanitar.

Fundația „MICHELE RUA”
Fundația „MICHELE RUA”
PROFESIONALĂ (Chișinău)

• Curs de bază de electrogazosudor
• Curs teoretico-practic pentru sudor
cu certiﬁcare Europeană
• Curs teoretic pentru operator-controlor
(materiale non-distructive)
• Curs teoretic pentru coordonator de sudură
• Curs teoretico-practic pentru obținerea patentei
de sudor conform standardelor Europene
• Alte cursuri solicitate de către companiile
care utilizează tehnologiile de sudorie
în activitatea lor.

OFERTE DE INSTRUIRE

Instruirea se desfășoară în 3 etape:
► 1. Inițierea. Cursul de inițiere se adresează celor care
nu au competențe în sudorie și doresc s-o învețe prin
dobândirea competențelor speciﬁce caliﬁcării de sudor.
► 2. Caliﬁcarea/recaliﬁcarea. Cursul facilitează
dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale
ce permit unei persoane să desfășoare activități
speciﬁce în domeniul sudurii.
► 3. Specializarea. Cursul vine în sprijinul specialiștilor
pentru a-i ajuta la dezvoltarea şi completarea
cunoștințelor în sudorie. Aceste cursuri se
recomandă persoanelor care au deja o caliﬁcare
şi doresc să dobândească competențe
avanzate în sudorie, folosind tehnologiile și
utilajul performant.

Obiectivul de bază al instruirii este transmiterea
cunoștințelor, abilităților și deprinderilor de folosire a
tehnologiilor utilizate în Uniunea Europeană, precum și a
performanțelor de utilizare a echipamentului de ultima
generație pentru obținerea caliﬁcării de sudor cu
certiﬁcare Europeană.
Participarea la cursuri de formare profesională
asigură îmbunătățirea competențelor profesionale,
indiferent de nivelul posedat: inițiere, caliﬁcare,
recaliﬁcare, perfecționare sau specializare într-un anumit
domeniu în sudură.

INSTRUIREA
ÎN DOMENIUL SUDURII

Cursurile sunt predate de către experți naționali și
internaționali, membrii Institutului Italian de Sudură (IIS).

Cursurile sunt desfășurate la sediul Fundației
„Michele Rua” care dispune de săli pentru ore teoretice
și ateliere dotate cu utilaj specializat.

La sfârșitul cursului se susține
examen și se eliberează certiﬁcatul de
absolvire a cursului. La cerere se va elibera
Certiﬁcatul European autorizat de Institutul
Italian de Sudură.

Materialele folosite: oțel carbon
și oțel inoxidabil

Partea practică (96 ore) include exerciții de
sudare folosind următoarele tehnici:
▬ cu electrod
▬ Mig/ Mag
▬ Tig/ Mig
▬ Oxiacetilenică
▬ Aluminiu şi aliaje
▬ Tăiere cu plasmă.

Cursul teoretic-practic de sudor include 2 module.
Partea teoretică (48 ore):
1. Metalurgia sudării: structura metalurgică a îmbinărilor
sudate
2. Defectologia îmbinărilor sudate: defectele metalurgice
și defectele operative în sudură
3. Tehnologia sudurii:
· Procedeul de sudare cu electrod învelit (SMAW)
· procedeul de sudare cu arc electric cu electrod fuzibil
în mediu de gaz protector/cu ﬁr continuu (MIG/MAG)
· procedeul de sudare cu arc scufundat/sub strat de
ﬂux (SMAW)
4. Principalele caracteristici mecanice și încercările
standardizate, etc...

CURS TEORETIC-PRACTIC
DE SUDOR

