
ALEGE MESERIA PE CARE O VEI FACE BINE! 

Motto: “Un obiectiv fără un plan este doar o dorință.”

Antoine de Saint Exupery

Calificarea profesională SUDOR
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01 Munca Sudorului

Munca sudorului nu este una dintre cele ușoare. Aceasta este o sarcină care
necesită o mare abilitate de calificare și o mare precizie. Se spune că cel mai bun profesor
este experiența, cu toate acestea, în cazul profesiei de sudor, cheia o reprezintă formarea
profesională.

Sudorul reprezintă un muncitor care realizează, prin sudare, o îmbinare
nedemontabilă, ce are ca rezultat obținerea unei structuri interne continue și omogene.
Sudarea poate fi o slujbă stresantă la fel ca celelalte slujbe de teren, dar există multe de
învățat în carieră. Unii sudori pot fi desemnați să lucreze cu echipajele de carieră
NASCAR (Asociația Națională pentru Autovehiculele de Vehicule) pentru a repara și
construi echipamente de curse.

Lucrările de sudare a țevilor pot necesita sudori care să se deplaseze în locații îndepărtate pentru a instala sau
repara sistemele de conducte. În timpul proiectului, ei pot locui în părți îndepărtate din Alaska, Canada sau deșertul
Sahara.



02 Ce este sudarea?

Procedeul de sudare înseamnă unirea prin fuziune a două piese sau materiale din

metal sau din polimeri, la temperaturi foarte ridicate. Sudura se poate face în două feluri: cu sau

fără utilizarea unui material de adaos, iar atunci când îmbinarea celor două materiale se face prin

topirea lor, procedeul se numeste sudare prin topire.

Sudarea metalelor este o procedură care a înlocuit metodele mai vechi 

de îmbinare a materialelor, cum ar fi nituirea. 



03 Domenii ocupaționale

Sudorul activează în diferite domenii industriale sau neindustriale, realizând 

lucrări precum:

❑Construcții metalice;

❑Instalații de ridicat;

❑Conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice;

❑Recipiente sub presiune;

❑Cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur.

Termenul "calificare" înseamnă că un sudor

a îndeplinit cerinţele unui anumit standard şi că este

calificat pentru a realiza sudurile menționate în

standardul respectiv.

Pentru a deveni sudori autorizați, aceștia

trebuie să aibă competenţele necesare pentru

executarea unei suduri corespunzătoare, care să fie

acceptabilă în urma unei inspecții vizuale și care să

îndeplinească cerinţele de testare.



Cum se poate realiza calificarea?04

Calificarea se poate realiza:

❖Pe cale formală, prin acumulare de competențe în clasă. Metoda presupune

participarea la programele de formare profesională organizate de un furnizor de formare

profesională, în urma cărora se primește un Certificat de calificare. Modulele de pregătire

profesională teoretică și practică parcurse pe durata celor 3 ani au ca scop:

▪ Inițierea în meseria de sudor,

▪ Perfecționarea în diferite proceduri de sudare,

▪ Aprofundarea cunoștințelor dobândite în vederea susținerii unui examen de certificare a

calificării.

❖Pe cale nonformală, prin studiu individual, cursuri online și acumularea experienței în

domeniul de interes.

Dacă urmezi un curs online vei primi o Diplomă de absolvire.

Dacă ai deja experiență, atunci poți aplica pentru evaluarea competențelor profesionale,

în urma căreia vei primi un Certificat de Competențe Profesionale.



05 Reguli de siguranță

Lucrările de sudură electrică și de sudare cu gaz sunt permise persoanelor care au împlinit vârsta de 

18 ani și care au beneficiat de o pregătire specială și testarea cunoștințelor teoretice, aptitudini practice, 

cunoștințe de protecția muncii și reguli de siguranță în caz de incendiu.

Sudarea este o alegere excelentă în carieră pentru persoanele cărora le place să lucreze cu mâinile lor, 

care sunt orientate tehnic și apreciază contribuția talentelor lor la construirea unei clădiri, a unui proiect sau a 

unei structuri.



06 Care sunt beneficiile?

Dacă vrei sa devii sudor ai nevoie de calități specifice (seriozitate,

responsabilitate, spirit de observație, capacitate de autocontrol,

îndemânare, răbdare) și de o pregătire specială, dar satisfacțiile financiare

vor fi pe măsura eforturilor tale.

Vestea bună pentru cei care se pregătesc să devină sudori este

faptul că aceasta este una din cele mai căutate meserii de pe piață, pe plan

local, național și internațional. Calificarea de sudor îți permite să-ți

întemeiezi o firmă propie, poți fi angajat ca sudor în cadrul unei firme sau în

cadrul șantierelor navale, ce au contracte și în strainătate. Un lucru care a

făcut din sudare o carieră bună este oportunitatea de a călători în jurul lumii.

În viitor, sudorii vor fi necesari în măsura în care există cerere de

energie, energie nucleară și foraj în întreaga lume.

Dacă îți plac lucrările manuale calificate care necesită crearea sau

repararea anumitor bunuri, sudarea poate fi locul de muncă potrivit pentru

tine.



07 Este dificil să devii sudor?

Sudarea este o tehnică practică ce implică mai mult decât o simplă lectură, prin urmare este

moderat până la foarte greu de stăpânit pentru multe persoane. În plus, majoritatea oamenilor consideră că

sudarea este destul de dificil de executat, deoarece necesită ani de experiență, pe lângă învățarea “cum să

o facă”.



08 E o meserie care se poate practica individual sau în echipă?

Ansamblurile realizate prin sudură pot avea configurații complexe, termenul

de finalizare al lucrării trebuie respectat chiar dacă volumul de producție este mare.

În aceste condiții este greu să muncești pe cont propriu și se recomandă lucrul în

echipă.



09 Recomandări

Dacă alegeți calificarea aceasta și vă doriți să deveniți un sudor foarte bun, va trebui să vă

pregătiți foarte intens, atât la partea teoretică, cât și la orele de instruire practică.

În concluzie, alegerea unei vocații de sudură nu implică automat numai succes financiar. Este

nevoie de mult efort, îndemânare, talent și voință. După acumularea de informații și experiență, sudorii ar

putea continua să își extindă setul de abilități, acest lucru le va permite să avanseze în profesiile lor și să

finalizeze proiecte mai mari sau pentru a înființa propria companie.
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Material realizat de elevii:

IONIŢĂ G.  ALEXANDRU GABRIEL, clasa X P1

MIŢURCĂ S.M. MARIUS ION, clasa X P1

POPESCU M. M.  ALEXANDRU MARIAN, clasa X P1

Profesor coordonator: IGNAT CARMEN LILIANA



10 Filmuleț de prezentare (realizat în programul Cap Cut)


