
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociația de Sudură din România 
Splaiul Spiru Haret nr. 1A, 300023 Timișoara 

                                                                           Tel. 0742026121 
www.asr.ro, asr@asr.ro 

 

                                                                      
Asociația de Sudură                                  SC PLASMASERV SRL  
       din România                                                Târgu Mureș 
                             
                           
 
          

Sucursala ASR Mureș 

 

 

 
 

Invitație - Program 

 
 

21-22 octombrie 2021 

 

Târgu Mureș 
 
 
 
 

Sponsori 
         
 
 

Conferința anuală a coordonatorilor 
sudării 

 

http://www.asr.ro/


Programul conferinței 

 
 

Asociaţia de Sudură din România, în parteneriat cu SC PLASMASERV SRL 

Târgu Mureș și Sucursala ASR Mureș, organizează în perioada 21- 22 

octombrie 2021 la Târgu Mureș Conferinţa anuală a coordonatorilor sudării. 

Conferința se adresează specialiştilor din industrie care activează în 

domeniul sudării. Programul conferinței cuprinde prezentări tehnice, o 

sesiune tehnico-comercială, un workshop, o ședință deschisă a ASRO CT 39 și 

o vizită tehnică. 

 

Joi, 21 octombrie 2021 
 

 10:00-11:50 Deschiderea conferinței și sesiunea de lucrări 1  

 C.  Ionescu – Creșterea sudabilității și reducerea operațiilor de pregătire a   
sudurii prin optimizarea procesului de debitare cu plasmă 
A. Știr – Importanța pregătirii pieselor pentru sudarea robotizarea prin tăiere 
cu laser 
L.  Zgripcea  R. Molnar  – Extinderea domeniului de tăiere  laser a aluminiului 
folosind gaze active 
H. Dașcău,  M. Oproiu  – Cerințe de asigurarea a calității în cadrul proceselor 
de tăiere termică a materialelor metalice 
C. Gheorghe  – Procese de deformare la rece a pereților țevilor din oțel 
inoxidabil în vederea obținerii de stuturi trase care ulterior modifică tipul de 
îmbinări de la “în colț” la “cap la cap” 

11:50-12.10  Pauză de cafea 

12:10-13:50 Sesiune de lucrări 2 

F. Dumitrașcu, R. Gheorghiu– Stadiul actual al standardelor în domeniul 
sudării și tăierii 
F. Tusz,  R. Băncilă, G. Mészár Tusz – Particularitățile structurilor sudate din 
table groase în construcția de poduri 
T. Nan, I. C. Mon – Tehnologia de sudare și control a unui reactor pentru 
producerea melaminei  confecționat dintr-un superaliaj de NiMoCrW 
(Hastelloy HC 276) 
E. Frici, N.B. Manciu, G. Rus -  Remedierea unui braț de  macara prin înlocuirea 
capetelor 

 

I. Culda, I.T. David, F.A. Dăscălescu – Controlul deformațiilor la sudarea unor 
rame prin tehnologia de sudare 

13:50—15:30  Pauză de masă 

15:30 – 17:00  Sesiune tehnico-comercială   

19:30  Masă festivă 

Vineri, 22 octombrie 2021 

 
09:30 - 10:40  Workshop WELDONE – Rolurile și abordările specifice ale 

lectorului/instructorului în cadrul cursurilor de pregătire a personalului sudor 

10:40- 11:00   Pauză de cafea 

11:00 – 12:00  Ședința deschisă ASRO CT 39  - Adoptarea versiunii române a 

standardelor din seria EN 3834 

12:00 – 13:00  Vizită (cu demonstrații practice) la PLASMASERV SA Târgu 

Mureș 

 
 

Locul de desfășurare al conferinței: Universitatea de Medicină, Farmacie, 

Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, str.Nicolae Iorga nr.1, Târgu-Mureș 

Taxa de participare: 270 lei (200 lei - pentru membri ASR) 

Taxa de participare include participarea la lucrările conferinţei, prezentările ppt. 

ale lucrărilor în format electronic, masa de prânz din ziua de joi, masa festivă, 

pauzele de cafea.  

Începând cu al doilea participant la conferinţă din aceeaşi firmă/instituţie se 

acordă o reducere de 10% a taxei de participare. 

Taxa de participare se poate achita la: 

 BCR Timişoara, Cod IBAN: RO35 RNCB 0249 0320 4358 
0001 

 Secretariatul Conferinţei 
Rezervarea cazării se face direct de participanți. 

Talonul de participare la conferință este atașat. 

Detalii privind organizarea conferinței se pot obține la Secretariatul ASR 

(Anca Dumitriu, tel: 0742-026121, e-mail: anca.dumitriu@asr.ro). 

Informații generale 


