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ASR este membru al Federației Europene pentru Sudare,
Îmbinare și Tăiere (EWF) și al Institutului Internațional de Sudură (IIW)

Conferința „SUDURA 2022” este organizată de ASR împreună cu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Ingineria
Materialelor și a Mediului la Cluj-Napoca.
Conferința internațională „SUDURA 2022” se adresează specialiștilor
din industrie, cercetare și învățământ superior. Conferința are o
tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul sudării sub
aspectul procedeelor, materialelor și aplicațiilor. Un accent special
se acordă tematicilor:
• Stadiul actual și tendințe în dezvoltarea sudării și a tehnicilor de
îmbinare;
•
•
•
•
•
•
•

Robotizare şi inteligenţă artificială;
Fabricație aditivă şi procese conexe;
Informatizare, digitalizare în domeniul sudării;
Modelare, simulare procese în domeniul sudării;
Sudarea ecologică, aspecte de mediu şi de sănătate în ingineria
sudării;
Controlul de calitate şi nedistructiv al îmbinărilor sudate;
Design şi artă în ingineria sudării.

Programul conferinței va cuprinde o secțiune tehnico-comercială, o
expoziție de echipamente, servicii și consumabile, precum și o
expoziție „Sudură și artă”.
Cu ocazia conferinței se vor desfășura și concursurile ASR „Tineretul
creează” și „Tineretul sudează”- faza finală.
Conferința, acțiunile și evenimentele aferente acesteia vor avea loc la
sediul Facultății de Ingineria Materialelor și a Mediului, Bd. Muncii, nr.
103-105.
Înscrierea lucrărilor
Se face prin completarea și trimiterea talonului alăturat, împreună cu
rezumatul lucrării (150 - 200 cuvinte) la Secretariatul ASR în format
electronic la adresa de email anca.dumitriu@asr.ro.
Termene
- Trimiterea rezumatelor: 05.12.2021
- Acceptarea rezumatelor si notificarea autorilor: 20.12.2021
- Trimiterea lucrărilor în extenso: 20.02.2022

Conferința „SUDURA 2022”
Cluj-Napoca, 07-08.04.2022
TALON DE ÎNSCRIERE LUCRĂRI
Nume, prenume (autor, co-autori): ______________________
__________________________________________________
Firmă/Instituţie______________________________________
Adresa: ___________________________________________
__________________________________________________
Telefon: __________________ Fax: ____________________
E-mail: ____________________________________________
Titlul lucrării: _______________________________________
__________________________________________________

Data: ____________

Semnătura: ______________

Anexe:
- rezumatul lucrării în limba română și engleză (150 - 200 cuvinte)
- declaraţie că lucrarea nu a mai fost publicată / prezentată

