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CONDI IILE DE PARTICIPARE I PERIOADA DE DESF URARE PENTRU 
FORMAREA OPERATORILOR CUS 

 
Cursul se desf oar  pe o perioad  de 3 s pt mâni consecutiv, din care 2 s pt mâni 

sunt afectate preg tirii teoretice, iar în ultima s pt mân  are loc preg tirea practic  i 
sus inerea examenului de autorizare.   

Participan ii vor prezenta la începutul cursului dosarul personal compus din 
urm toarele documente: 

 copie xerox dup  actul de absolvire al ultimei coli (studii superioare tehnice pentru 
personalul de supraveghere tehnic  sau studii medii, coli medii profesionale specifice 
pentru personalul operator); 

 adeverin  de la locul de munc  cu vechimea în domeniu feroviar (minimum 1 an); 
 adeverin  medical  din care s  reias  capabilitatea c  poate efectua controlul 

ultrasonic (vedere bun  stabilit  de un oculist). 
 
 

CONDI IILE DE PARTICIPARE I PERIOADA DE DESF URARE PENTRU 
REAUTORIZAREA OPERATORILOR CUS 

 
În vederea sus inerii examenului de reautorizare candida ii se vor prezenta cu dosarul 

personal compus din urm toarele documente: 
 copie xerox dup  autoriza ia expirat  sau certificat de absolvire care s  ateste       

instruirea în domeniul controlului nedistructiv ultrasonic (CUS); 
 adeverin  de la locul de munc  cu vechimea în domeniu feroviar (minimum 1  an); 
 adeverin  medical  din care s  reias  capabilitatea c  poate efectua controlul 

ultrasonic (vedere bun  stabilit  de oculist). 
 Examenul de reautorizare se desf oar  pe durata a 2 zile consecutiv, în prima zi 
desf urându-se testul scris i verificarea practic  a calibr rii bazei de timp corecte a 
defectoscopului. 
 În ziua a 2-a desfa urându-se verificarea practic  de repere cu i f r  defect. 
 Pentru ambele tipuri de instruiri i examin ri, dosarul întocmit de CP con ine : 

 solicitarea clientului (a form rii sau reautoriz rii CUS) ; 
 catalog curs ; 
 list  date personale cursan i ; 
 progam orar de desf urare curs sau examinare ; 
 list  lectori ; 
 procese verbale examinare practic  ; 
 teste cu r spunsuri la alegere cursan i ; 
 acte personale cursan i (cele solicitate la condi iile de înscriere) ; 
 autoriza ie nou  emis  în condi iile în care solicitantul a fost declarat reu it la 

examinare (valabil  1 an). 
 

CONDI IILE DE PARTICIPARE I PERIOADA DE DESF URARE PENTRU 
ATESTAREA OPERATORILOR PROCESELOR SPECIALE DE SUDARE 

  
Cursul se desf oar  pe durata a 5 zile consecutiv, în ultima zi desfâ urându-se 

examinarea teoretic  i practic  a sudorilor. 
Participan ii vor prezenta la începutul cursului dosarul personal compus din 

urm toarele documente: 
 copia xerox a actului de calificare în meseria de sudor; 
 adeverin  de la locul de munc  cu vechimea în domeniu feroviar (minim 1 an); 
 adeverin  medical  din care s  reias  c  este apt pentru meseria de sudor. 
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Calificarea operatorului sudor se va face conform EN 287-1/2012 cu probele aferente, 
cu condi ia s   se fac  dovada calific rii procesului special de sudare. 

 
Con inutul dosarului este asem n tor celui prezentat la examinarea CUS. 

 
 Autorizarea CUS se execut  în baza fi ei UIC 960-O/2001/ SR EN ISO 9712/2013 iar 
atestarea sudorilor este în conformitate cu fi a UIC 897-11-O/1991; EN 287-1/2012 respectiv 
SR EN 14730-2/2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


