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Calendarul cursurilor organizate de Centrul de formare/
perfecționare ASR în sem. 2 2021-sem. 1 2022 

În luna iulie ac ASR a editat o broșură care cuprinde calendarul și ofertele 

cursurilor ce vor avea loc în perioada următoare (sem. 2 2021— sem. 1 

2022). 

În această perioadă se vor organiza următoarele cursuri: 

 - 06.09.2021—28.05.2022—Inginer sudor internațional/european IWE/EWE 

(fără scoatere din producție) 

 - 06.09.2021—23.05.2022—Tehnolog sudor internațional/european IWT/

EWT  (fără scoatere din producție) 

 - 06.09.2021—16.05.2022—Specialist sudor internațional/european IWS/

EWS (fără scoatere din producție) 

 - 14.09.2021 – 10.10.2021—Operator internațional pentru Sudare 

Robotizată (IRW), curs nou 

 - 03.10.2021— 22.12.2021—Proiectant internațional de structuri sudate 

IWSD –  nivel comprehensiv  

 - 03.10.2021— 08.12.2021—Proiectant internațional de structuri sudate 

IWSD –  nivel standard 

 -  07.03.2022—28.05.2022—Inginer sudor internațional/european IWE/EWE    

 - 07.03.2022—23.05.2022—Tehnolog sudor internațional/european IWT/

EWT        

-  07.03.2022—16.05.2022—Specialist sudor internațional/european IWS/

EWS  

 - 04.04.2022—26.05.2022—Curs - Personal de coordonare a sudării 

conform cerințelor SR EN 1090, nivel specific, curs nou 

 - 04.04.2022—12.05.2022—Curs - Personal de coordonare a sudării 

conform cerințelor SR EN 1090, nivel de bază, curs nou 

Programul de perfecționare oferit de Centrul de formare/perfecționare ASR 

va cuprinde și un ciclu de seminarii cu tematici tehnice, primul seminar din 

acest ciclu va avea loc în data de 30.09.2021 și va fi susținut de Dl. Dr. Ing. 

Richard Molnar, Linde Gaz România SRL. 

Informații despre acțiunile de formare/perfecționare pot fi obținute de pe site

-ul ASR, https://asr.ro sau de la dna Laura Vereșezan, 

laura.veresezan@asr.ro. 

Plata cotizațiilor ASR pentru anul 2021 

Secretariatul ASR adresează membrilor asociației rugămintea de a achita 
cotizația de membru pentru anul 2021. 

Valoarea cotizației pentru anul 2021 este prezentată pentru diferitele 
categorii de membri ai asociației pe site-ul www.asr.ro. 

Plata cotizației ASR se poate face în contul IBAN:RO35 RNCB 0249 0320 
4358 0001 banca BCR Timișoara. 
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Un nou curs de calificare ca Inginer/Tehnolog/Specialist Sudor 
Intrenațional/European (IWE/IWT/IWS) începe în luna 
septembrie 2021 

Asociația de Sudură din România demarează al 18-lea curs de inginer/tehnolog/

specialist sudor internațional/european începând cu data de 06.09.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Persoanele interesate pot afla informații despre acest curs și talonul de înscriere la 

adresa laura.veresezan@asr.ro. 

Conferința anuală ASR a coordonatorilor 

sudării 21—22.10.2021 Târgu Mureș 

Noutăți la proiectul WELDONE, program ERASMUS+ 

Proiectul WELDONE a raportat la începutul lunii iulie finalizarea în cele 6 limbi ale 

consorțiului a produsului intelectual IO2 – Manual conceptual. Conținând 13 articole 

care prezintă studii de caz, exemple de bune practici și recomandări privind 

organizarea de activități de învățare. ASR este prezentă în manual cu două articole: 

„De la atingere la virtual în domeniul sudării” elaborat de Sorin Savu și „Sudare 

industrială, conceptualizare, simulare – triunghiul din vârful învățării bazate pe 

probleme” elaborat de Dănuț Savu. 

Tot în luna iulie s-a inițiat activitatea de implementare a activităților specifice pentru 

elaborarea produsului intelectual IO5 – Ghid pedagogic pentru Sistemul de Instruire 

al EWF. Produsul IO5 este un important instrument pentru ATB care organizează 

cursuri de instruire conform ghidurilor EWF, instrument care va propune metode 

pedagogice noi, aliniate instrumentelor și tehnicilor actuale de predare. După 

finalizarea sa, ghidul va fi transmis experților EWF cu solicitarea de a întoarce opinii, 

comentarii și propuneri de îmbunătățire, cu scopul de a optimiza produsul intelectual. 

În forma sa finală, ghidul va fi transmis către ANB pentru punerea la dispoziția ATB. 

Ghidul va ține seama de dezvoltările actuale din domeniul instrumentelor de învățare 

virtuale și de noile tehnici de instruire din care se amintesc învățarea bazată pe 

probleme, învățarea bazată pe experiențe senzoriale, învățarea bazată pe proiecte, 

etc. 

Varianta în limba română a manualului va fi pus la dispoziția membrilor și 

simpatizanților ASR pe website-ul ASR, www.asr.ro 

Dănuț Savu—Manager ASR proiect Weldone 

http://www.asr.ro
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STANDARDE APROBATE DE ASRO ÎN LUNA IULIE ( CT 39 – Sudare și 
procedee conexe; CT 40 Examinări nedistructive; CT 146 Transport 
feroviar; CT 42 Oțeluri și feroaliaje) 

Florica Dumitraşcu, preşedintele CT 39,40,42,146 /ASRO 

SR EN ISO 3834-2:2021—Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor 
metalice. Partea 2: Cerințe complete de calitate. Înlocuiește SR EN ISO 3834-2:2006 

SR EN ISO 3834-3:2021—Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor 
metalice. Partea 3: Cerințe normale de calitate. Înlocuiește SR EN ISO 3834-3:2006 

SR EN ISO 3834-4:2021—Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor 
metalice. Partea 4: Cerințe elementare de calitate. Înlocuiește SR EN ISO 3834-4:2006 

SR EN ISO 17677-1:2021—Sudare electrică prin presiune. Vocabular. Partea 1: Sudare în 
puncte, în relief și în linie. Înlocuiește SR EN ISO 17677-1:2019 

SR EN ISO 17279-3:2021—Sudare. Microîmbinarea superconductoarelor de înaltă temperatură 
din a doua generație. Partea 3: Metode de încercare a îmbinărilor 

SR EN ISO 10225:2021—Echipament pentru sudare cu gaz. Marcarea echipamentului pentru 
sudare cu gaz, pentru tăiere și procedee conexe 

SR EN ISO 22826:2021—Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercări de 
duritate pe îmbinări înguste sudate cu fascicul de electroni și fascicul laser (Încercări de duritate 
Vickers și Knoop) 

SR EN ISO 12671:2021—Pulverizare termică. Acoperiri prin pulverizare termică. Reprezentare 
simbolică pe desene. Înlocuiește SR EN ISO 12671:2014 

SR EN 12543-2:2021—Examinări nedistructive. Caracteristicile petelor focale ale tuburilor 
roentgen industriale utilizate pentru examinări nedistructive. Partea 2: Metoda radiografică a 
camerei cu orificiu. Înlocuiește SR EN 12543-2:2008 

SR EN 14730-2:2021- Aplicații feroviare. Cale. Sudarea șinelor aluminotermic. Partea 2: 
Calificarea sudorilor care sudează aluminotermic, aprobarea contractanților și recepția sudurilor. 
Înlocuiește SR EN 14730-2:2007  

SR EN ISO 12004-2:2021- Materiale metalice. Determinarea curbelor limită de deformabilitate 
pentru table și benzi. Partea 2: Determinarea curbelor limită de deformabilitate în laborator. 
Înlocuiește SR EN ISO 12004-2:2009 

SR EN 10371:2021—Materiale metalice. Metodă de încercare la ambutisare cu poanson mic 

STANDARDE ANULATE DE ASRO ÎN LUNA IULIE ( CT 39 – Sudare și 
procedee conexe) 

SR EN 60974-9:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 9: Instalare și utilizare. 

Înlocuit prin SR EN IEC 60974-9:2019 

STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE EUROPENE CEN 
CENELEC APROBATE 

EN ISO 3452-1:2021 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles 
(ISO 3452-1:2021) 

EN ISO 3452-2:2021 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant 
materials (ISO 3452- 2:2021) 

EN ISO 17633:2018/A1:2021 Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for 
gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - 
Classification - Amendment 1 (ISO 17633:2017/Amd 1:2021)  

EN 10373:2021 Determination of the physical and mechanical properties of steels using models 

EN 10373:2021 Determination of the physical and mechanical properties of steels using models 

EN 10222-2:2017+A1:2021 Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and 
martensitic steels with specified elevated temperatures properties 

EN 10222-4:2017+A1:2021 Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain 
steels with high proof strength 

EN 10222-2:2017+A1:2021 Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and 
martensitic steels with specified elevated temperatures properties 

EN 10222-4:2017+A1:2021 Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain 
steels with high proof strength 
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Manifestări științifice și tehnice 2021 

 

06—10.09.2021 
International Conference 

Beam technologies in welding 
and materials processing 

Odesa, 

Ucraina 

http://pwi-

scientists.com/eng/

ltwmp2021 

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 

A 74-a Adunare Anuală a Institutului Internațional de Sudură  

În perioada 7-21 iulie 2021 a avut loc, într-un mod de organizare on line, cea de a 74-a Adunare 

Anuală a Institutului Internațional de Sudură (IIW) . ASR, care este membru al IIW, a fost 

reprezentat la acest eveniment de dna. Anamaria Feier. 

 

 

 

 

La evenimentul, organizat în condiții excelente de desfășurare de Secretariatul IIW,  au participat 

peste 700 specialiști din  50 de țări.  

 

 

 

 

Evenimentul a cuprins Adunarea generală a IIW, ședințele comitetelor tehnice și ale grupelor de 

lucru ale IIW, Conferința internaționalș IIW,  o expoziție virtuală în domeniul sudării, precum și o 

expoziție virtuală fotografică de artă sudată. 

La ședința grupei de lucru “Activități regionale” dna. Anamaria Feier a prezentat o informare 

privind modul de desfășurare a conferinței internaționale ASR „Sudura 2021”, eveniment asociat 

al IIW. 

Expoziția virtuală fotografică de arta sudată organizată de dl. Chris Smallbone, membru de 

onoare al ASR, a cuprins 42 lucrări realizate de autori din 15 țări,  una dintre acestea fiind 

realizată de artistul roman Liviu Mocan (Arcul Unirii, sculptură expusă la Cluj-Napoca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea de a 75-a Adunare Anuală a IIW va avea loc în perioada 17-22.07.2022 la Tokio (Japonia). 

Informații despre activitatea IIW sunt accesibile la adresa http://iiwelding.org/. 

http://iiwelding.org/

