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Conferința anuală ASR a coordonatorilor sudării, ediția  
2021 

Conferința anuală ASR a coordonatorilor sudării va avea loc în perioada 21-22 
octombrie 2021 la Târgu-Mureș în organizarea Sucursalei ASR Mureș, cu 
sprijinul Secretariatului ASR și al societății PLASMASERV SRL Târgu-Mureș. 

Programul conferinței va cuprinde, pe lângă prezentarea unor lucrări cu un 
pronunțat caracter practic, sesiuni de dezbatere a unor probleme  de interes  

tehnic.  

Memebrii ASR sunt invitați să transmită Secretaritului ASR propuneri privind 
subiecte tehnice de actualitate care ar dori să fie dezbătute în cadrul 
conferinței. 

Un nou curs organizat de Centru de formare al ASR 

În data de 7 iunie 2021 demarează cursul de Proiectant Internațional de 
Structuri Sudate - nivel standard (IWSD-S) organizat în premieră de Centrul 
de formare al ASR. Accesul la curs este permis persoanelor calificate ca 
inginer sudor internațional.  

Informații privind cursul se pot obține de la Secretariatul ASR. 

Finalizarea unui nou ciclu de cursuri ASR 

La data de 31 mai 2021 s-au încheiat cursurile cu numărul 16 și 17 
organizate de Centrul de Formare ASR pentru calificările de inginer sudor 
internațional/european și specialist sudor internațional /european.  

La aceste cursuri au participat 51 de persoane.  

Examenul final va avea loc în cursul lunii iunie a.c. În cei 10 ani de activitate 
în cadrul Centrului de formare al ASR au fost pregătite 561 persoane în cadrul 
cursurilor de inginer/tehnolog/specilaist sudor inernațional/european.   

Următorul curs de inginer sudor internațional /european va fi organizat 
începând cu luna septembrie 2021. Oferta de curs este accesibilală la adresa 
www.asr.ro . 

Webinar ASR: Robotizarea proceselor de sudare—
un vector de creștere a calității și productivității 

Asociația de Sudură din România va organiza on-line în data de 24 iunie 
2021 de la ora 17:00 un webinar intitulat “ Robotizarea proceselor de 
sudare—un vector de creștere a calității și productivității sudurii”, moderat de 
dl Adrian Știr, președintele ASR Sibiu, coordonator responsabil al sudării la 
COMPA SA Sibiu. 

În cadrul webinarului va fi prezentat și cursul de calificare operator 
internațional pentru sudare robotizată care urmează a fi organizat de Centrul 
de formare ASR. 

Persoanele interesate să participe sunt invitate să se adreseze pentru detalii 
Secretariatului ASR, asr@asr.ro. 

 

http://www.asr.ro
mailto:anamaria.feier@asr.ro
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Întâlnire transnațională la proiectul Weldone 
Intrat în cea de-a doua jumătate a perioadei sale de implementare, proiectul WELDONE din 

cadrul programului european ERASMUS+, își repoziționează activitățile datorită condițiilor 

impuse de pandemia de COVID-19, fiind obligat să continue proiectarea și elaborarea 

produselor intelectuale, fără a face verificări intermediare ale acestora, prin intermediul unor 

activități de învățare. În cadrul unei întâlniri transnaționale, derulate în regim virtual, în 11 

mai 2021, consorțiul a luat decizia amânării implementării activităților de învățare cu 

aproximativ 3 luni datorită restricțiilor de circulație impuse fie de țările implicate în proiect, 

fie de anumite decizii luate de către fiecare partener pentru protejarea propriilor angajați. 

La aceeași întâlnire s-a făcut o trecere în revistă a tuturor activităților de diseminare puse în 

operă în perioada ianuarie-aprilie 2021 și care vor face obiectul raportului periodic de 

diseminare, aflat în curs de elaborare. 

Produsul intelectual aflat în faza de proiectare în acest moment este IO4, produs intelectual 

care vizează metodologia de evaluare, urmând a se elabora structuri de evaluare formativă 

și sumativă cu următoarele opțiuni:  

1. Teste online sau pe suport de hârtie (partener: STRUKA) 

2. Proiecte orientate pe produs (partener: ASR) 

3. Proiecte orientate pe proces (partener: MATRAI) 

4. Interviuri (partener: IOS) 

5. Scriere (partener: EWF) 

6. Artă (partener: IEKEP) 

7. Ditch the numbers (partener: ISQ) 

Produsul intelectual IO4 constă în dezvoltarea unor instrumente de evaluare care să fie în 

linie cu sistemul pe care ne-am obișnuit să îl numim „modul WELDONE de predare și 

învățare”. După elaborarea lui, conform programului de implementare, acest produs 

intelectual ar trebui verificat direct în procese de învățare care au la abză formatul de 

workshop. Implementarea acestor procese de învățare este, însă, dependentă de restricțiile 

sociale impuse de pandemie. 

În ansamblu, pentru elaborarea IO4 este necesar ca fiecare partener să creeze 5 
instrumente de evaluare pentru unitatea de competențe pe care o are alocată, din acest 
punct de vedere ASR având în sarcină procesele și echipamentele digitale de predare. 

 

 

 

 

 

 

La Conferința ASR “Sudura 2021” au fost prezentate rezultatele obținute în cadrul acestui 
proiect prin următoarele 4 lucrări:  

- R. Vidas (Croația), M. Santoro (Elveția), D.G.Nunes (Portugalia), E. Margeta (Croația), 

M.Szügyi, Z. Habek ( Croația) - Curriculum european cadru pentru educația sudorilor cu arc 

electric 

- M. Szügyi, E. Margeta (Croația), K. Sydekum (Germania), T. Rosado (Portugalia), A. König 

(Elveția), J. Kreindl (Austria), M.Ćorluka (Croația), Z. Habek (Croația) - Educația continuă a 

sudorilor pe baza sistemului inovator S-K-S 

- I. D. Savu (România), S. Nogueira (Portugalia), M. Szügy (Croația) - Ghid pentru instruirea 

personalului care asigură pregătirea în domeniul sudării 

- S. Nogueira (Portugalia), E. Margeta (Croația), Z. Habek (Croația) - Matrice de competențe 

în dezvoltarea profesională a profesorilor/instructorilor de sudură  

 WELDONE 

Dănuț Savu—Manager ASR proiect Weldone 
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STANDARDE APROBATE DE ASRO ÎN LUNA APRILIE (COMITETUL TEHNIC 

CT 39 – SUDARE ȘI PROCEDEE CONEXE , CT 40 – EXAMINĂRI 

NEDISTRUCTIVE) 

SR ISO 5829:1993-Sudare electrică prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu cap 
amovibil (con inferior 1/10). Înlocuit prin SR EN ISO 5829:2021  

SR ISO 5830:1993-Sudare electrică prin presiune în puncte. Capete amovibile cu con exterior 
pentru electrod . Înlocuit prin SR EN ISO 5830:2021  

Florica Dumitraşcu, preşedintele CT 39 și CT40 /ASRO 

STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE EUROPENE CEN 

APROBATE 

EN 12543-2:2021-Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray 
systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method 

EN ISO 3834-2:2021-Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: 
Comprehensive quality requirements (ISO 3834-2:2021)  

EN ISO 3834-3:2021-Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: 
Standard quality requirements (ISO 3834-3:2021)  

EN ISO 3834-4:2021-Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: 
Elementary quality requirements (ISO 3834-4:2021) 

EN 14730-2:2021-Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: 
Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds 

EN 14730-2:2021-Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: 
Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds 

EN ISO 8205:2021-Resistance welding equipment - Water-cooled secondary connection cables 
(ISO 8205:2021) 

EN 10371:2021-Metallic materials - Small punch test method 

PROIECTE DE STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE 

EUROPENE CEN ȘI ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE 

prEN ISO 17636-1-Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and 
gamma-ray techniques with film (ISO/DIS 17636-1:2021) 

STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE INTERNAŢIONALE 

ISO APROBATE 

ISO 3834-2:2021-Quality requirements for fusion welding of metallic materials—Part 2: 
Comprehensive quality requirements 

ISO 3834-3:2021-Quality requirements for fusion welding of metallic materials—Part 3: 
Standard quality requirements 

ISO 3834-4:2021-Quality requirements for fusion welding of metallic materials—Part 4: 
Elementary quality requirements 

ISO/TR 20172:2021-Welding—rouping systems for materials- European materials 

ISO/DIS 17636-1 Non-destructive testing of welds—Radiographic testing—Part 1: X- and 
gamma-ray techniques  

ISO/DIS 23838-Metallic Materials—High Strain Rate Torsion Test at Room Temperature  
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Manifestări științifice și tehnice 2021 

 

Adunarea generală a Federației Europene de Sudură  

20—24.07.2021 
The 74rd  IIW Annual Assembly 
and International Conference 

2021 

online, 

Italia 
http://iiw2021.com 

12—16.09.2021 

European Congress and 
Exhibition on Advanced 
Materials and Processes 

EUROMAT 2021 

 Graz, 

Austria 

www.euromat2021. 

fems.eu 

21—22.10.2021 
Conferința anuală a 

coordonatorilor sudării 

 Târgu Mureș, 

România 
www.asr.ro 

27—28.10.2021 
Expoziția Internațională de 

sudură 

Gdansk, 

Polonia 
www.expowelding.pl 

În ziua de 25 mai 2021 a avut loc într-un mod de organizare on-line Adunarea generală 

a Federației Europene de Sudură (EWF) la care din partea ASR au participat Dorin 

Dehelean, Horia Dașcău și Anamaria Feier. 
În cadrul ședinței au fost prezentate și aprobate rezultatele obținute de EWF în anul 

2020, au fost analizate aspecte concrete privind activitatea grupelor de lucru ale EWF 

din cadrul Consiliului Internațional de Calificare și Certificare în Sudură în cele 4 arii de 

competență: instruire și calificare, certifcare, standardizare și reglementări EWF,  

respectiv ale noului Consiliu Internațional de Calificare în Fabricația Aditivă și au fost 
aprobate o serie de documente tehnice.  

A fost analizată implicarea EWF în proiecte colaborative alături de membrii săi și a fost 

lansată competiția  “Cel mai bun coordonator responsabil al sudării la nivel european” 

2020.  

Conferința anuală ASR a coordonatorilor 

sudării 21—22.10.2021 Târgu Mureș 

Participarea ASR la depunerea de proiecte ERASMUS + 

Asociația de Sudură din România (ASR) a participat  la depunerea a trei propuneri de 

proiecte pe ERASMUS+, deadline-ul call-ul a fost în 20.05.2021.  

Două proiecte sunt depuse pe formare profesională (VET) și un proiect pe învățământ 
universitar (HE).     

Țările partenere în proiectele depuse sunt: Franța, Italia, Grecia, Portugalia, Ungaria, 

Moldova și Romania. 

Rezultatele depunerilor vor fi anunțate în luna septembrie a acestui an. 


