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Un nou Consiliu Director al ASR 

La 1.01.2022 a devenit operativ Consiliul Director al ASR, ales la Adunarea 

generală a ASR din data de 21.04.2021.  

În prima sa ședință, Consiliul Director și-a ales conducerea formată din 

domnii Sorin David (Reșița) -președintele  ASR , Răzvan Bătrînu (Buzău) și 

Dănuț Savu (Craiova)- vicepreședinți și Ionuț Gligor (Cluj-Napoca) – 

trezorier.  

Componența Consiliului director al ASR pentru perioada 1.012022- 

31.12.2024 este următoarea: 

• Sorin David— Președinte 

• Răzvan Bătrînu—Vicepreședinte 

• Dănuț Savu—Vicepreședinte 

• Ionuț Gligor—Trezorier 

• Andreea Bobic, Marius Bodea, Adrian Câmpurean, Dorin Dehelean, 

Dumitru Gogu, Radu Iovănaș, Petre Munteanu, Șerban Panaitescu, 

Viorel Pop, Elena Scutelnicu, Emeric Simon, Florin Spătaru și Francisc 

Tusz– Membri 

Comisia de cenzori pentru această perioadă este formată din: Carmen 

Imbrescu, Gabriella Meszar și Sorin Savu. 

Prima ședință a noului Consiliu Director va avea loc în ziua de 06.04.2022, 

iar Adunarea Generală a ASR este programată în data de 07.04.2022, cu 

ocazia Conferinței ASR ”Sudura 2022” care se va desfășura la Cluj-Napoca 

în zilele de  07-08.04.2022. 

În programul ASR pentru anul 2022 este prevăzută organizarea a două 

conferințe și anume: Conferința ASR ”Sudura 2022” (Cluj Napoca, 07-

08.04.2022) organizată, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca și Conferința anuală a coordonatorilor sudării (Bistrița, data urmând 

a fi stabilită ulterior) organizată, în parteneriat cu Comelf S.A Bistrița. 

Adunări generale ale sucursalelor ASR 

În cursul lunii februare a.c.  vor avea loc adunările generale ale celor 18 

sucursale ale ASR în care se va analiza activitatea depusă în anul 2021 și 

se va aproba programul de activitate al sucursalelor pentru anul curent. 

Totodată,  în măsura posibilităților, în aceeași perioadă va fi organizată faza 

pe sucursale a concursului „Tineretul sudează”, faza națională a concursului 

urmând a avea loc la Cluj-Napoca, cu ocazia Conferiței „Sudura 2022”. 
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Conferința ASR ”Sudura 2022”, 07-08.04.2022 

Conferința ASR „SUDURA 2022” este organizată  în parteneriat cu Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca.  

Conferința 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 și inteligență artificială; 

• Fabricație aditivă și procese conexe; 

• Informatizare, digitalizare în domeniul sudării; 

• Modelare, simulare procese în domeniul sudării; 

• Sudarea ecologică, aspecte de mediu și de sănătate în ingineria sudării; 

• Controlul de calitate și nedistructiv al îmbinărilor sudate; 

• Design și 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. 

 

Întâlnire la proiectul Digigreen 

În data de 13.01.2022 a avut loc prima întâlnire la proiectul Digigreen din cadrul 

programului european ERASMUS+ având tematica "Îmbunătățirea forței de muncă 

pentru a pregăti tranziția de la producție la fabricarea digitală ecologică" ,proiect 

care se va implementa în perioada 2022-2023. 

Proiectul va fi realizat de un consorțiu format din: Universitatea din Craiova-

responsabil proiect dl Cezar Ionuț Spînu, EWF, Universitatea din Lisabona, 

Universitatea din Liubliana, ASR și Danmar Computers SP.Z.O.O. (Rzeszów). 

 

 

 

 

 

 

 

La această întâlnire au participat din partea ASR dna Anamaria Feier și dl Mircea 

Vișescu. 

În cadrul întâlnirii s-a prezentat și adoptat programul concret de derulare a 

proiectului, cât și partea de organizare a acestuia. 
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Florica Dumitraşcu, preşedintele CT 39 ASRO 

Standarde aprobate de ASRO în luna noiembrie 2021 (CT 39 
Sudare și procedee conexe) 

SR EN ISO 13918:2018/A1:2021—Sudare. Bolțuri și inele ceramice pentru sudarea 

cu arc electric a bolțurilor. Amendament 1 

SR EN ISO 15614-12:2021—Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 12: Sudare în puncte, în linie şi 

în relief. Înlocuiește SR EN ISO 15614-12:2015 

SR EN ISO 3834-5:2021—Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor 

metalice. Partea 5: Documente cu care este necesară conformarea pentru declararea 

conformității cu cerințele de calitate ale ISO 3834-2, ISO 3834-3 sau ISO 3834-4. 

Înlocuiește SR EN ISO 3834-5:2015 

SR EN ISO 18496:2021—Lipire tare. Fluxuri pentru lipire tare. Clasificare și condiții 

STANDARDE ANULATE 

SR EN 50504:2009—Validarea echipamentului pentru sudare cu arc electric. Înlocuit 

prin SR EN IEC 60974-14:2019 

SR EN ISO 15614-12:201—Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 12: Sudare în puncte, în linie şi în 

relief. Înlocuit prin SR EN ISO 15614-12:2021 

SR EN 1045:1999—Lipire tare. Fluxuri pentru lipire tare. Clasificare și condiții tehnice 

de livrare. Înlocuit prin SR EN ISO 18496:2021 

SR EN ISO 3834-5:2015—Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor 

metalice. Partea 5: Documente cu care este necesară conformarea pentru declararea 

conformității cu cerințele de calitate ale ISO 3834-2, ISO 3834-3 sau ISO 3834-4. 

Înlocuit prin SR EN ISO 3834-5:2021 

PROIECTE DE STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE 
EUROPENE CEN / CENELEC, IEC si ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE 

prEN 4500-006—Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and 

presentation of material standards - Part 6: Specific rules for filler metals for brazing 

prEN 4877-001—Aerospace series - Filler metals for welding – Part 001: Technical 

specification 

prEN 4877-002—Aerospace series - Filler metals for welding – Part 002: Authorized 

filler metals 

prEN ISO 2740—Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces 

(ISO/DIS 2740:2021) 

prEN ISO 18203—Steel - Determination of the thickness of surfacehardened layers 

(ISO 18203:2016) 

Acces la ședințele comitetelor tehnice ISO  

Începând cu luna ianuarie 2022 toți membrii Comitetelor tehnice CT 39 Sudare și 

procedee conexe și CT 40 Examinări nedistructive vor avea acces la ședințele 

comitetelor tehnice ISO corespondente. Membrii ASR sunt invitați să se alăture echipelor 

Comitetelor tehnice naționale CT 39 și CT 40 pentru a putea participa la ședințele ISO și 

a afla ultimele noutăți referitoare la evoluția standardelor din patrimoniu. 
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Manifestări științifice și tehnice 

07—08.04.2022 Conferința ASR ”Sudura 2022” 

 

Cluj-Napoca 

România 

www.asr.ro 

27—29.04.2022 

SICT 2022 
Surfaces, Interfaces and 
Coatings Technologies 

International conference 

Barcelona 

Spania 

www.setcor.org/

conferences/sict-

2022 

15—17.06.2022 

 
GAMS 2022 

Global Advanced Materials & 
Surfaces International 

conference 

Paris 

Franta 

www.setcor.org/

conferences/gams-

2022 

17 –22.07.2022 
A 75-a Adunare Anuală și 

Conferință Internațională a 
IIW 

Tokyo 

Japonia 
www.iiw2022.com 

Cotizațiile ASR pentru anul 2022 

Cotizația pentru persoanele juridice se reduce cu 20% față de valorile de mai sus dacă achitarea acesteia se face până la 

data de 28 februarie. Cotizația pentru firmele aparținând aceluiaşi grup (prin acționariat sau prin declarație de apartenență)  

se reduce cu 25% față de valorile din tabel.  

Cotizația pentru membrii activi angajați care optează pentru revista tipărită se reduce la 100,00 lei dacă aceasta se achită 

până la data de 31 martie.  

Aceste cotizații au fost aprobate de Adunarea Generală a ASR din 22 aprilie 2021. 

Un nou președinte al Institutului Internațional de Sudură 

Ca urmare a decesului dlui David Landon, președintele Institutului Internațional de 

Sudură (IIW), Comitetul Director al acestui institut l-a desemnat pe dl Sorin Keller 

(Elveția) ca președinte în exercițiu al acestei asociații în perioada 2022-2023. 

Dl Sorin Keller, reputat specialist în domeniul sudării, cu activitate bogată la GE Elveția, 

este absolvent al secției de Utilajul și Tehnologia Sudării de la Institutul Politehnica 

Timișoara, actuala Universitate Politehnica Timișoara, promoția 1981. 

Expoziția ASR “Sudură și artă”, 07-08.04.2022 

Expoziția “Sudură și artă”  va avea loc în cadrul conferinței ASR „SUDURA 2022” care se 

va organiza la Cluj -Napoca și va conține obiecte, fotografii și machete realizate prin 

diferite procedee de sudare sau fabricație aditivă.  

Persoanele interesate de participarea la expoziție sunt invitate să se înscrie prin 

transmiterea unui email la adresa anamaria.feier@asr.ro până la data de 15.03.2022. 


