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Conferința ASR ”Sudura 2022”, 07-08.04.2022 

Adunări generale ale sucursalelor ASR 

La Conferința ASR “Sudura 2022” care va avea loc la Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca în perioada 07-08.04.2022 au fost înscrise 17 

lucrări. 

Programul conferinței va cuprinde, pe lângă prezentarea acestor lucrări, 

workshopul ”Activități demonstrative de învățare și evaluare” - proiect 

WELDONE, workshopul ”Producția digitală  în era Industry 4,0” - proiect 

DIGIMAN, o secțiune tehnico-comercială,  precum și o expoziție „Sudură și 

artă”. 

Cu ocazia conferinței se vor desfășura și concursurile ASR „Tineretul 

creează” și „Tineretul sudează”- faza finală. 

În cursul lunii februarie și martie ac se desfășoară adunările generale ale 
sucursalelor ASR.  

În cadrul acestor evenimente se analizează activitatea depusă în cadrul 
sucursalei în anul 2021 și se va aproba programul de activitate pentru 

anul 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucursala Data AG/mod organizare 

Arad 21.02.2022, 17:00, fizic 

Bistrița 04.03.2022, 16:00, fizic 

Brașov   15.02.2022, 12:00, online 

București  21.02.2022, 16:00, online 

Buzău 28.02.2022, 12:00, online 

Chișinău 24.02.2022, 17:00, online 

Cluj 03.03.2022, 12:00, hibrid 

Constanța 16.03.2022, 16:00, online 

Craiova 04.03.2021, 17:00, hibrid 

Dr. Tr. Severin 10.03.2021,16:00, online 

Galați 03.02.2022, 17:00, online 

Iași  23.02.2022, 19:30, online 

Mureș 17.02.2022, 17:30, fizic 

Pitești 28.02.2022, 16:00, fizic 

Ploiești 25.02.2022, 12:00, online 

Reșița 09.03.2022, 16:00, online 

Sibiu 23.02.2022, 18:00, fizic 

Timișoara 23.02.2022, 19:00, online 
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Inginerul sudor—O nouă ocupație în COR 

Se mai pot face înscrieri la cursul de inginer sudor 
internațional/european  

Activități de învățare în cadrul proiectului WELDONE 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 141/11.II.202 a fost publicat “Ordinul 

privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România (COR), 

aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al 
președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011”.  

Una dintre cele 69 de ocupații introduse în COR prin acest ordin este ocupația de 
“inginer sudor”, cod 214496. 

Posesorii de diplome de licență în domeniul sudării se mai pot înscrie la cursul de 

inginer sudor internaţional /european organizat de ASR în această primăvară. 

Aceştia, fiind scutiţi de participarea la partea 1a a cursului, pot participa doar la 

partea a 2a, respectiv partea 3a a cursului care se desfăşoară în perioada 

11.04.2022-28.05.2022. 

Cursurile se desfăşoară în sistem de videoconferinţă, orele fiind programate în zilele 

de luni până joi (8:00-17:00), vineri (16:00-20:00) și sâmbăta (8:00-14:00). 

Persoanele interesate de înscrierea la aceste cursuri sunt rugate să se adreseze 
Secretariatului ASR (tel.: 0742-026121, e-mail: laura.veresezan@asr.ro). 

În perioada 14-18 februarie 2022 au fost organizate la Slavonski Brod, Croația, două 

evenimente din programul de implementare a proiectului WELDONE: cea de-a treia 

întâlnire transnațională, care a avut drept scop evaluarea calității implementării 
proiectului și pregătirea raportării finale, și a treia sesiune cu activități de instruire a 

lectorilor.  

Din partea ASR, în calitatea sa de partener în consorțiul de implementare a 

proiectului, au participat dnii Ionel Dănuț Savu și Sorin Vasile Savu, cadre didactice 

universitare și lectori în cadrul ASR. Reprezentanților ASR li s-a pus integral la 
dispoziție ziua de 16 februarie pentru a-i instrui pe ceilalți lectori participanți, 

tematicile de instruire fiind: „Specificul activității de predare în cazul unei clase 

eterogene din punct de vedere al vârstei” – I.D. Savu și „Utilizarea instrumentelor 

digitale pentru predare și evaluare. Studiu de caz: Learning Management System 

(LMS)” – S.V. Savu.  

 

 

 

 

 

 

 

Sarcina ASR, din acest punct de vedere, a fost dezvoltarea elementelor curriculare și 

de practică pedagogică pentru unitatea de competență „Instrumente și resurse 

digitale pentru instruire”.  

Ultima zi a întâlnirii a fost dedicată analizei stadiului de implementare a proiectului, 

măsurile de corectare a unor întârzieri datorate restricțiilor impuse de pandemia cu 

SARS-CoV2 și pregătirea Conferinței Finale care va fi organizată de către EWF în 12 

aprilie 2022 la Lisabona.  

Dănuț Savu—Manager ASR proiect Weldone  

 WELDONE 
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Florica Dumitraşcu, preşedintele CT 39 ASRO 

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

SR EN 17290:2021 A—Examinări nedistructive. Examinări cu ultrasunete. Examinarea 
pierderilor de grosime datorate eroziunii și/sau coroziunii prin tehnica TOFD 

SR EN 13477-2:2021—Examinări nedistructive. Examinări prin emisie acustică. 
Caracterizarea echipamentului. Partea 2: Verificarea caracteristicilor de funcționare. 

Înlocuiește SR EN 13477-2:2011 

SR EN ISO 14922:2021 A—Pulverizare termică. Cerințe de calitate pentru producătorii 
de acoperiri obținute prin pulverizare termică. Înlocuiește SR EN ISO 14922-1:2004 

SR EN IEC 60974-8:2021 A—Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 8: 
Console de gaz pentru sudare și sisteme de tăiere cu plasmă. Înlocuiește SR EN 60974-

Standarde europene/internaționale adoptate inițial prin fila 
de confirmare sau nota de confirmare pentru care s-a publicat 
versiunea română 

SR EN ISO 20349-2:2018/A1:2020 NCT—Echipament individual de protecție. 
Încălțăminte de protecție împotriva riscurilor din topitorii și din timpul operațiilor de 
sudare. Partea 2: Cerințe și metode de încercare pentru protecția împotriva riscurilor din 
operațiile de sudare și procesele conexe. Amendament 1  

Data traducerii: 10.12.2021 

SR EN ISO 20349-1:2018/A1:2020 NCT—Echipament individual de protecție. 
Încălțăminte de protecție împotriva riscurilor din topitorii și din timpul operațiilor de 
sudare. Partea 1: Cerințe și metode de încercare pentru protecția împotriva riscurilor din 
topitorii. Amendament 1  

Data aprobării: 23.12.2020 

Standarde / documente de standardizare europene CEN / 
CENELEC / ISO aprobate 

EN 4179:2021—Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-
destructive testing 

EN ISO 15614-13:2021—Specification and qualification of welding procedures for 
metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash 
welding (ISO 15614-13:2021) 

EN ISO 10675-1:2021—Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for 
radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2021) 

EN ISO 10675-2:2021—Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for 
radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys (ISO 10675-2:2021) 

EN ISO 23864:2021—Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing - Use of 
automated total focusing technique (TFM) and related technologies (ISO 23864:2021) 

EN ISO 2566-1:2021—Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low-
alloy steels (ISO 2566-1:2021) 

EN ISO 2566-2:2021—Steel - Conversion of elongation values - Part 2: Austenitic steels 
(ISO 2566-2:2021) 

EN IEC 60974-10:2021—Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic 
compatibility (EMC) requirements 

EN IEC 62135-2:2021—Resistance welding equipment - Part 2: Electromagnetic 
compatibility (EMC) requirements 

ISO 2566-1:2021—Steel -Conversion of elongation values—Part 1: Carbon and low alloy 
steels 

ISO 2566-2:2021—Steel - Conversion of elongation values—Part 2: Austenitic steels 
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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 

08—09.06.2022 

 
 

International Congress on  
Welding,Additive 

Manufacturing and 
Non-Destructive Testing 

 

 

online 
https://icwam.com/ 

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 

Asociaţia de Sudură din România în mediul online 

 

Pe pagina de  facebook Asociaţia 
de Sudură din România a ajuns la 

3599 de like-uri şi la un număr de 

3705 persoane care o urmăresc.  

În mediul online în ceea ce priveşte 
LinkedIn-ul Asociaţia de Sudură din 

Romania a crescut în ultima perioadă 

foarte mult, a ajuns la peste 19.172 de 

persoane care urmăresc pagina asociaţiei.   

Cotizații ASR pentru anul 2022 

Secretariatul ASR reamintește membrilor săi, persoane fizice, care au optat pentru 

revista tipărită, posibilitatea obținerii unei reduceri a valorii cotizației ASR, cu condiția 

achitării cotizației până la data de 31.03.2022. 

CONFERINȚA ASR ”SUDURA 2022” 

CLUJ-NAPOCA, 07-08.04.2022 

https://icwam.com/

