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Adunarea Generală a ASR , 07.04.2022, Cluj-Napoca 

În ziua de 07.04.2022 a avut loc Adunarea Generală a ASR  cu prezență 

fizică la Cluj– Napoca. 

În cadrul Adunării Generale au fost analizate și aprobate raportul 

Consiliului Director și bilanțul privind activitatea din anul 2021, programul 

de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, valoarea 

cotizațiilor pentru anul 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

Au fost anunțate premiile ASR pentru anul 2022 (Medalia C. Mikloși—S. 

David, D. Mihăilescu, I. V. Simiti, Placheta Dr. C. Boarnă— R. Bătrînu).  

Conferința ASR “Sudura 2022”, Cluj 

Conferința ASR „SUDURA 2022”, organizată de Asociația de Sudură din 

România – ASR în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului – IMM și Sucursala ASR 
Cluj, s-a desfășurat în perioada 7-8 aprilie 2022 la Facultatea de Ingineria 

Materialelor și a Mediului – IMM din Cluj-Napoca. 

Conferința s-a adresat specialiștilor din industrie, cercetare și învățământ 
superior, la eveniment participând fizic cca. 90 specialiști din România și 

Republica Moldova. 

 

 

 

 

 

 

În cadrul conferinței au fost prezentate 16 lucrări științifice, conferința 

debutând cu cele două lucrări invitate susținute de profesori ai 
Universității gazde: N. Bâlc – Cercetări privind topirea selectivă cu laser și 

aplicații practice și I. Vida-Simiti, G. Thalmaier– Spume metalice. 

Programul conferinței a cuprins, de asemenea, workshopurile “Producția 

digitală în era Industriei 4.0”, proiect DIGIMAN și “Activități de învățare și 

evaluare”, proiect WELDONE, expoziția „Sudură și artă”, precum și o vizită 
tehnică la firma Emerson SRL din Cluj-Napoca.  
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Expoziția „Sudură și artă”  

Rezultatele concursului ASR ”Tineretul creează”,2022 

În cadrul Adunării generale ASR, care a avut loc în ziua de 07.04.2022 la Cluj—Napoca  

s-au decernat următoarele premii la concursul ”Tineretul creează”: 

    Premiul I—V. Oprea (Universitatea Politehnica București) - Cercetări privind 

optimizarea regimului de sudare prin rezistență electrică în relief a oțelurilor aluminizate  

    Premiul II—E. Ștefănescu (Universitatea Politehnica București) - Contribuții privind 
creșterea durabilității sapelor de foraj prin încărcarea prin sudare cu aliaje de entropie 

înaltă 

    Premiul III—C. David (Universitatea Politehnica Timișoara) - Cercetări privind 

îmbinarea în stare solidă a tablelor de AlMg3 cuoțel inoxidabil X2CrNiMo17-12-2 

   Mențiunea I—D. Căsăuțanu (Universitatea Politehnica Timișoara) - Influența gazelor 

protectoare de performanță la sudarea MIG-MAG și WIG  

    Mențiunea II—Ș. Crăciun (Universitatea Politehnica București) - Studii și cercetări 

privind comportarea la sudare a oțelurilor pentru conducte din instalații petroliere  

Comisia de evaluare a fost formată din: Prof. dr. ing. E. Scutelnicu (Galați), Prof. dr. 

ing. D. Savu (Craiova), Dr. ing. Ș. Panaitescu (Timișoara) și Prof. F. Tusz (Arad).  

Următoarea ediție a concursului va avea loc în luna aprilie 2023, cu ocazia conferinței 

ASR ”Sudura 2023”. 

Cu ocazia Conferinței ASR ”Sudura 2022”, ASR a organizat a doua ediție a expoziției 

„Sudură și artă”, care s-a desfășurat în holul Facultății de Ingineria Materialelor și a 

Mediului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Liviu Mocan               Darius Hulea 

Au fost prezentate lucrări realizate în metal prin utilizarea unor procedee de sudare 
sau tăiere de sculptorii profesioniști de notorietate internațională Darius Hulea și Liviu 

Mocan din Cluj – Napoca, precum și de artiști amatori din Cluj-Napoca și Galați. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Valentin Irimieș                       Paul Iepure                             Paul Mironov 

Lucrările expuse pot fi consultate la adresele: https://www.youtube.com/watch?
v=QFQOmFUxuUI , https://www.youtube.com/watch?v=11uJWMhGtys. 

https://www.youtube.com/watch?v=QFQOmFUxuUI
https://www.youtube.com/watch?v=QFQOmFUxuUI
https://www.youtube.com/watch?v=11uJWMhGtys
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Florica Dumitraşcu, preşedintele CT 39, CT 42, CT 72 ASRO 

STANDARDE APROBATE DE ASRO ÎN LUNA FEBRUARIE 2022 (CT 39 
Sudare și procedee conexe; CT 72 Aeronautică și spațiu; CT 42 Oțeluri și 
feroaliaje) 

SR EN 4179:2022—Serie aerospațială. Calificarea și autorizarea personalului pentru 
examinări nedistructive. Înlocuiește SR EN 4179:2017 
SR EN 4179:2022—Serie aerospațială. Calificarea și autorizarea personalului pentru 
examinări nedistructive. Înlocuiește SR EN 4179:2017 
SR EN IEC 60974-10:2022— Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 10: 
Prescripții referitoare la compatibilitatea electromagnetică (CEM). Înlocuiește SR EN 
60974-10:2015 
SR EN IEC 62135-2:2022—Echipament pentru sudare prin presiune. Partea 2: 
Prescripții referitoare la compatibilitatea electromagnetică (CEM). Înlocuiește SR EN 
62135-2:2015 
SR EN ISO 10675-1:2022—Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de 
acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 1: Oțel, nichel, titan și aliajele acestora 
Înlocuiește SR EN ISO 10675-1:2017 
SR EN ISO 10675-2:2022—Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de 
acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 2: Aluminiu și aliajele acestuia. 
Înlocuiește SR EN ISO 10675-2:2018 
SR EN ISO 23864:2022—Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinări cu 
ultrasunete. Utilizarea metodei automatizate de focalizare totală (TFM) și a tehnicilor 
asociate  
SR EN ISO 2566-1:2022—Oțel. Conversia valorilor de alungire. Partea 1: Oțeluri 
nealiate și slab aliate. Înlocuiește SR EN ISO 2566-1:2003 
SR EN ISO 2566-2:2022—Oțel. Conversia valorilor de alungire. Partea 2: Oțeluri 
austenitice. Înlocuiește SR EN ISO 2566-2:2003 

STANDARDE ANULATE DE ASRO ÎN LUNA FEBRUARIE 2022 (CT 39 
Sudare și procedee conexe; CT 72 Aeronautică și spațiu; CT 42 Oțeluri și 
feroaliaje) 

SR EN ISO 10675-1:2017—Examinări nedistructive ale sudurilor. Niveluri de 
acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 1: Oțel, nichel, titan și aliajele 
acestora. Înlocuit prin SR EN ISO 10675-1:2022 
SR EN ISO 10675-2:2018—Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Niveluri de 
acceptare pentru examinarea radiografică. Partea 2: Aluminiu și aliajele acestuia. 
Înlocuit prin SR EN ISO 10675-2:2022 
SR EN 4179:2017—Serie aerospațială. Calificarea și autorizarea personalului pentru 
examinări nedistructive. Înlocuit prin SR EN 4179:2022 

STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE EUROPENE CEN / 
CENELEC APROBATE 

EN ISO 11295:2022—Plastics piping systems used for the rehabilitation of pipelines - 
Classification and overview of strategic, tactical and operational activities (ISO 
11295:2022) 

EN ISO 9220:2022—Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Scanning 
electron microscope method (ISO 9220:2022) 

EN ISO 13844:2022—Plastics piping systems - Elastomeric-sealing-ring type socket 
joints for use with plastic pressure pipes - Test method for leak tightness under negative 
pressure, angular deflection and deformation (ISO 13844:2022) 
EN ISO 17639:2022—Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic 
and microscopic examination of welds (ISO 17639:2022) 
EN ISO 683-3:2022—Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 
3: Case-hardening steels (ISO 683-3:2022) 
EN 10202:2022—Cold reduced tinmill products - Electrolytic tinplate and electrolytic 
chromium/chromium oxide coated Steel 
EN ISO 10270:2022—Corrosion of metals and alloys – Aqueous corrosion testing of 
zirconium alloys for use in nuclear power reactors (ISO 10270:2022) 
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Manifestări științifice și tehnice 

11—14.05.2022 
Metal Show & TIB 2022 

The Future of Technology 

București, 

România 

www.metalshow-

tib.ro/ 

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 

27—28.10.2022 
Conferința anuală a 

coordonatorilor sudării 

Bistrița 

România 
www.asr.ro 

WELDONE—Ultima întâlnire transnațională  

În perioada 11-12.04.2022 a avut loc ultima întâlnire transnațională din cadrul proiectului 
WELDONE. Gazdă a fost Federația Europeană pentru Sudare, Tăiere și Îmbinare. Din 
partea ASR au participat domnii Dănuț Savu și Mircea Vișescu. În cadrul întâlnirii s-a 
concluzionat asupra activităților de implementare a proiectului. Toate rezultatele estimate 
au fost realizate, toate activitățile s-au derulat cu succes. Consorțiul a fost obligat de 
restricțiile din pandemie să modifice programul de implementare propus inițial, dar 
experiența tuturor partenerilor în managementul acestui tip de proiecte a permis evitarea 
întârzierilor care se anunțau o dată cu impunerea restricțiilor de călătorie. Pentru 
diminuarea tuturor riscurilor create de modificarea programului a fost necesar ca membrii 
consorțiului de implementare să aibă întâlniri online bilunare. 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul principal a fost crearea unui aparat corect și coerent de instruire a lectorilor 
care activează în sistemul de calificare al EWF. Pentru asigurarea implementării acestui 
aparat nou dezvoltat EWF propune înființarea unui nou grup de lucru: EWF WG for 
Training Trainers. Din acest grup vor face parte experți ai partenerilor implicați în 
implementarea proiectului, leader-ul grupului fiind ales dintre aceștia. 

În ziua de 12.04.2022 a fost organizată de EWF și conferința finală a proiectului, 
conferință la care au fost invitați specialiști din domeniul sudării din Portugalia. 
Participanții la întâlnirea transnațională au interacționat cu acești experți, le-au prezentat 
aparatul de instruire nou creat și s-au înregistrat numai aprecieri pozitive din partea 
acestora. 

 WELDONE 

https://icwam.com/

