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Îmbinare și Tăiere (EWF) și al Institutului Internațional de Sudură (IIW) 



 

 

 
          Conferința  „SUDURA 2020” 

           Ploiești, 23-24.04.2020 

Conferinţa „Sudura 2020” organizată de ASR  în colaborare cu 
Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești se adresează specialiştilor din 
industrie, cercetare şi învăţământ superior.  

Conferința are o tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul sudării sub 
aspectul procedeelor, materialelor și aplicațiilor.  

Un accent special se va acorda tematicilor: 
- procedee noi de sudare și aplicații ale acestora 
- sudarea materialelor avansate 
- fabricație aditivă 
- reparaţii prin sudare şi procedee conexe 

 
Programul conferinței va cuprinde o secțiune specială dedicată creativității 
studenților, „Atelier Student”. În programul acestei secțiuni, studenții 
prezenți vor colabora în activități de creație pe diverse teme, rezultatele 
făcând obiectul unei expoziții. 
Cu ocazia Conferinței vor avea loc şi concursurile ASR ”Tineretul creează” 
şi „Tineretul sudează (faza finală)”. 
O secțiune tehnico-comercială va fi, de asemenea, organizată pentru 
furnizorii de echipamente, servicii și consumabile interesați. 
 
Conferința, acțiunile și evenimentele aferente acesteia se vor desfășura la 
sediul Universității Petrol – Gaze din Ploiești, B-dul București nr.39. 
 
Înscrierea lucrărilor 
Se face prin completarea şi 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: 31 ianuarie 2020 

            -  Acceptarea rezumatelor: 15 februarie 2020  
-  Trimiterea lucrărilor în extenso: 15 martie 2020 

 
 

Conferința  „SUDURA 2020” 

         Ploiești, 23-24.04.2020 

  

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 romănă și engleză (150 - 200 cuvinte) 

  - declaraţie că lucrarea nu a mai fost publicată / prezentată

 
 


