Asociaţia de Sudură din România

Romanian Welding Society
______________________
______________________________
PROGRAM DE ACTIVITATE ASR PENTRU ANUL 2011

1. Activităţi organizatorice
- Organizarea şedinţelor Consiliului de Administraţie al ASR în aprilie şi octombrie 2011
- Organizarea Adunării Generale ASR în aprilie 2011 la Reșița
- Actualizarea Strategiei ASR
- Înființarea de noi filiale ASR (minim 2)
2. Manifestări ştiinţifice şi tehnice
- Organizarea Conferinţei ASR „SUDURA 2011 – Tradiție și artă în construcția
echipamentelor energetice, în colaborare cu Filiala ASR Reșița, UCM group Reșița şi
Universitatea Eftimie Murgu Reșița (06 - 08 aprilie 2011)
- Organizarea unei sesiuni științifice studențești în cadrul conferinței ASR
- Organizarea unui simpozion de sudură la Chișinău, octombrie 2011
3. Activităţi editoriale (prin EDITURA SUDURA)
- Editarea Anuarului ASR 2011
- Editarea revistei SUDURA cu 4 numere pe an în formă electronică și pe suport hârtie
- Editarea Buletinului ASR Newsletter (12 numere / an)
- Actualizarea Colegiului de redacţie al revistei Sudura
- Editarea a minim 2 cărți de specialitate
- Editarea Volumului Conferinţei ASR din anul 2011
4. Activităţi de cercetare, formare, calificare profesională
- Participarea în cadrul unor consorţii la competiţiile organizate în cadrul PLANULUI
NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ( în cazul organizării acestora)
- Participarea ASR ca partener la proiectul „Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de
îmbinare a materialelor eterogene prin sudare prin frecare cu element activ rotitor” (TIMEF)
- Participarea la proiectul "Implementation of European Guidelines for Joining Technology
Training” - EU-JOINTRAINING în cadrul programului Leonardo da Vinci „Transfer of
Inovation” cu ASR ca instituţie coordonatoare a proiectului
- Participarea la 3 proiecte în cadrul programului Leonardo da Vinci „Transfer of Inovation” şi
anume: ”Transfer of a Distance Learning Tool” (DistoolWeld), “European Training
Programme for Completing the Requirements for Quality Welding under Standard Series
EN-ISO 3834” (QWS-ISO 3834) și „Improvement of the accessibility of welding related
training courses” (ACCESSWELD)
- Participare la “Proiectul parteneriat pentru formarea profesională continuă în vederea
calificării/recalificării” din cadrul programului sectorial operaţional POSDRU alături de
Universitatea Petrol Gaze Ploieşti şi ISIM Timişoara
- Propunerea a cel puțin unui proiect nou în cadrul programului Leonardo da Vinci respectiv
a unui proiect în cadrul Programului POSDRU
- Lansarea proiectului ASR pentru implementarea sistemului de calificare a sudorului
european/internaţional în învăţământul secundar
- Organizarea unor acţiuni de diseminare a rezultatelor cercetărilor (seminarii, workshop-uri
etc.)
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- Autorizarea Centrului de formare profesională al ASR de către CNFPA, respectiv ASR
CertPers
5. Organizarea concursului „Promovarea sudării pe bază de cunoaştere”
6. Organizarea concursul profesional “Tineretul sudează”
- Organizarea de filiale a fazei zonale a concursului
- Organizarea de filiala Ploieşti a fazei finale a Concursului “Tineretul sudează”
7. Activităţi internaţionale
- Aderarea la Institutul Internaţional de Sudură (IIW)
- Activarea colaborărilor internaţionale, în cadrul convenţiilor semnate
- Încheierea unor noi convenţii de colaborare cu asociații profesionale din tara si străinătate
- Activarea participării române în cadrul EWF şi IIW
- Organizarea unor schimburi de experienţă cu asociaţii partenere
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