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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 2023” este organizată de ASR împreună cu
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Inginerie.
Conferința se adresează specialiștilor din industrie, cercetare și
învățământ superior.
Conferința are o tematică largă care se referă, în general, la noutățile
privind dezvoltarea procedeelor, materialelor și aplicațiilor industriale
din domeniul sudării, accentul fiind pus asupra următoarelor direcții:
•

Stadiul actual și tendințe în dezvoltarea sudării și a tehnicilor de
îmbinare;

•
•
•
•

Robotizare şi inteligenţă artificială în domeniul sudării;
Fabricație aditivă şi procese conexe;
Informatizare și digitalizare în domeniul sudării;
Modelarea și simularea proceselor de sudare și a comportării
materialelor la sudare;
• Fabricația ecologică, aspecte de mediu şi de sănătate în
ingineria fabricației;
• Metode avansate în controlul de calitate şi nedistructiv al
îmbinărilor sudate;
• Design și artă în ingineria sudării.
Programul conferinței va include o secțiune tehnico-comercială, o
expoziție de echipamente, servicii și consumabile și expoziția
”Metamorfozarea metalului în artă prin sudare”.
Pe durata conferinței, se vor desfășura concursurile ASR ”Tineretul
creează” și ”Tineretul sudează”- faza finală.
Înscrierea lucrărilor
”Talonul de înscriere lucrări” se completează și se transmite,
împreună cu rezumatul lucrării (150 - 200 cuvinte), la Secretariatul
ASR, în format electronic, la adresa de email anca.dumitriu@asr.ro.
Termene
- Trimiterea rezumatelor: 19.12.2022
- Acceptarea rezumatelor și notificarea autorilor: 06.01.2023
- Trimiterea lucrărilor în extenso: 17.03.2023

Conferința ”SUDURA 2023”
Galați, 27-28.04.2023
TALON DE ÎNSCRIERE LUCRĂRI

Nume, prenume (autor, co-autori): _________________________
_____________________________________________________
Firmă/Instituţie_________________________________________
Adresa: ______________________________________________
_____________________________________________________
Telefon: __________________ Fax: _______________________
E-mail: _______________________________________________
Titlul lucrării: __________________________________________
_____________________________________________________

Data: ____________

Semnătura: ______________

Anexe:
- rezumatul lucrării în limbile română și engleză (150 - 200 cuvinte);
- declaraţie pe propria răspundere că lucrarea nu a mai fost
publicată / prezentată la alte evenimente științifice.

