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din România
Sudură din România (ASR) este

o

organizaţie
profesional-ştiinţifică, neguvernamenta!ă şi independentă, cu statut de
persoană juridicä fără scop lucrativ.
ASR se compune din membri de onoare, membri activi (persoane juridice şi
persoane fizice) şi membri asociaţi
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Activitatea profesional ştiinţifică a
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Arad, Bistrlţa, Braşov, Bucureşti, Buzău,
.Boĺu
Plt9'ü
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Chişinău, Cluj Napoca, Constanţa,
0ĺ Ťi s.voÍln
.Bucuŕoĺtl
Craiova, Drobeta Turnu Severin, Galaţi, laşi,
Mureş, Piteşti, P|oieşti, Reşiţa, Sibiu şiTimişoara.
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Membrii ASR ai asociaţiei sunt implicaţi înactivităţi din domeniul sudării
şi/sau procedeelor conexe sudării şi sunt interesaţide promovarea scopurilor
asociaţiei.

Misiunea ASR
Promovarea sudăriila nivelulîntregiisocietäţidinRomânia şisprijinirea membrilor săi pentru a asigura clienţilor acestora servicii de înaltäclasä armonizate la nivel european şi internaţional Îndomeniul sudării şi al procedeelor
conexe sudärii.

Scopurile principale ale ASR
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Facilitarea achiziţionării, sistematizării şi vehiculärii cunoştinţelor ştiinţifice
şitehnice din domeniul sudării prin organizarea de manifestări ştiinţifice, vizite,
expoziţiişi prin publicaţii periodice şi neperiodĺce;
Facilitarea contactelor întreindividualităţi şi grupuri de specialişti interesaţi în
promovarea sudării îneconomia naţională;
lmplementarea la nive| european şi internaţiona| a sistemului de calificare/
certificare a competenţei personalului dln domeniul sudării;
Promovarea standardizäriiînsudură la nivel mondial, european şi naţional.
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Avantajele mem brilor ASR
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lnformaţii privind activitatea de sudare înRomânia
Participare directă la stabilirea programelor de promovare a sudärii în
România
lnformaţii la standarde profesionale îndomeniul sudării
Acces la cursuri de formare/calificare însistem european/internaţional cu
reducere
lnformaţii privind sudarea la nivel european prin Federaţia Europeană de
Sudare, îmbinareşi Tăiere şi asociaţiile de sudură cu care ASR a încheiat
acorduri de colaborare
lnformaţii privind reţeaua de furnizoľi de echipamente şi materiale de
sudare, cercetare, transfer tehnologic
|ntegrare încomunitatea europeană şi internaţionalä a sudării (prin EWF şi
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Posibilitate de a participa la vizite tehnice organizate de
la întreprinderi din diferite sectoare din străinătate

ASR, târguri, vizite
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Posibilitatea de a participa la concursul ,,Tineretul cţeeazä"
Posibilitatea de a participa la concursul "Tineretul sudează''
Acces la programul de sprţinire a tinerilor care activează Tn domeniul
sudärii
Taxe de participare cu reducere la conferinţele şi simpozioanele organizate
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Reducere la publicaţiile Editurii Sudura
Abonament gratuit la revista ASR "SUDURA"
Tarife cu reducere pentru publicare de reclame înrevista ''Sudura''

Specialiştii din domeniul sudării sunt invitaţi sä se înscrieÎnAsociaţia de
Sudură din România.
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E-mail: asr@asr.ro www.asr.ro

