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Conferința anuală a coordonatorilor sudării, 27-28.10.2022 

A devenit o tradiție ca în fiecare an ASR să organizeze în luna octombrie o 

conferință dedicată coordonatorilor sudării. 

Conferința va avea loc în anul acesta la Bistrița în perioada 27-28.10.2022 

și va fi organizată de ASR, prin Sucursala ASR Bistrița, împreună cu 

coorganizatorii COMELF SA Bistrița și RAAL SA Bistrița. 

Programul conferinței va cuprinde o sesiune de  lucrări cu un  pronunțat 

caracter aplicativ, un workshop dedicat pregătirii personalului sudor, o 

ședință deschisă a Comitetului Tehnic ASRO 39 „Sudare și procedee conexe” 

și o vizită tehnică la o intreprindere din localitate. 

Cele 20 lucrări invitate tratează tematici de interes practic direct  pentru 

coordonatorii  sudării. O atenție specială va fi acordată problemelor legate 

de pregătirea pentru sudare, examinarea nedistructivă a îmbinărilor sudate 

și robotizarea proceselor de sudare și lipire. 

Membrii ASR sunt invitați să participe la conferință, invitația -program 

urmând a fi difuzată în cursul lunii septembrie a.c. 

Simpozion “Sudarea – factor esențial în asigurarea calității 
lucrărilor din construcții”, 27.09.2022 

Asociația de Sudură din România împreună cu Departamentul de 

Hidrotehnică, Facultatea de Construcții, Universitatea Politehnica Timișoara și 

Patronatul Societăților din Construcții  (PSC) vor organiza în data de 27.09. 

2022, ora 15:00,  simpozionul cu tema “Sudarea – factor esențial în 

asigurarea calității lucrărilor din construcții”. 

Simpozionul se va desfășura în cadrul Departamentului de Hidrotehnică, str. 

George Enescu nr. 1/A. 

Programul acestui eveniment este următorul:  

▪ Deschiderea oficială: S. David (președintele ASR), S. Moldt 
(președintele Filialei Timișoara a PSC), C. Florescu (directorul 
Departamentului de Hidrotehnică al UPT) 

▪ R. Băncilă (UPT) - Locul și rolul expertului sudor în proiectarea și 
execuția construcțiilor metalice; conexiunea interdisciplinară între 
inginerul constructor și specialistul sudor  

▪ E. Petzek (UPT, SSF) - Implicații ale unor deficiențe de sudare la 
execuția unor structuri sudate recente - Exemple de studii de caz  

▪ A. Feier (ASR, UPT) - Oportunități de instruire/calificare în domeniul 
sudării pentru personalul implicat în sectorul construcțiilor  

▪ Ș. Moldt (PSC) – Marcarea zilei oficiale a constructorilor in România 

▪ Intervenții ale participanților  

▪ Concluzii 

Participarea la simpozion este gratuită. 

Persoanele interesate să participe sunt invitate să contacteze Secretariatul 

ASR, asr@asr.ro. 

mailto:asr@asr.ro
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Curs organizat de ASR în anul 2022 

Asociația de Sudură din România (ASR) organizează începând cu data de 22.11.2022 

un curs de calificare ca proiectant internațional de structuri sudate—nivel standard 

(IWSD-S). Cursul satisface cerințele ghidului Institutului Internațional de Sudură IAB 

201r10. 

Durata totală a cursului este  de 104 ore , conținutul cursului fiind următorul: 

         -  25 ore pentru tehnologia sudării; 

         -  25 ore pentru rezistența materialelor  

         -  25 ore pentru proiectarea structurilor sudate; 

         -  25 ore pentru proiectarea îmbinărilor sudate 

         - 4 ore pentru examen 

Cursul se derulează în sistem de videoconferință în zilele de luni până joi între orele 

16:00-20:00. 

Condițiile de acces la cursul de proiectant internațional de structuri sudate, nivel 

standard (IWSD – S):  absolvent școală tehnică postliceală 2 ani. 

Detalii suplimentare se pot obține la Secretariatul ASR ( laura.veresezan@asr.ro  și 

asr.formare@gmail.com, 0748-078085). 

O nouă ediție a cursului de calificare ca Inginer/Tehnolog/
Specialist Sudor Internațional/European (IWE/IWT/IWS)  

Centrul de formare al ASR va demara în data de 05.09.2022 un nou curs de formare 

a personalului de coordonare a sudării la nivel de inginer / tehnolog /specialist sudor 

internațional / european. 

Partea teoretică a cursurilor se va desfăşura în sistem de videoconferinţă cu 

conectarea independentă a fiecărui cursant. 

Având în vedere că persoanelor licenţiate în domeniul sudării li se recunoaşte partea 

introductivă la cursul IWE (Partea 1), acestea se mai pot înscrie până la data de 

20.09.2022. 

Persoanele interesate pentru înscrierea la curs sunt rugate să se adreseze 

Secretariatului ASR (tel: 0748-078085, e-mail: asr.formare@gmail.com, 

laura.veresezan@asr.ro). 

mailto:laura.veresezan@asr.ro
mailto:asr.formare@gmail.com
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Florica Dumitraşcu, preşedintele CT 39, CT 40, CT 42, ASRO 

STANDARDE APROBATE DE ASRO ÎN LUNA IUNIE 2022 (CT 42 Oțeluri și 
feroaliaje) 

SR EN ISO 16808:2022—Materiale metalice. Table și benzi. Determinarea curbei 

tensiune-deformație biaxială prin intermediul încercării de umflare hidraulică cu sisteme 

de măsurare optice. Înlocuiește SR EN ISO 16808:2014 

STANDARDE EUROPENE / INTERNAȚIONALE ADOPTATE INIȚIAL PRIN 
FILĂ DE CONFIRMARE SAU NOTĂ DE CONFIRMARE PENTRU CARE S-A 
PUBLICAT VERSIUNEA ROMÂNĂ 

SR EN 10217-7:2021—Ţevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de 

livrare. Partea 7: Ţevi de oțel inoxidabil 

Data aprobării: 31.05.2021 

STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE EUROPENE CEN / 
CENELEC ȘI INTERNAȚIONALE (ISO) APROBATE ÎN LUNA IUNIE 

CEN ISO/ASTM/TR 52906:2022—Additive manufacturing - Non-destructive testing - 

Intentionally seeding flaws in metallic parts (ISO/ASTM/TR 52906:2022) 

EN ISO 17405:2022—Non-destructive testing - Ultrasonic testing -Technique of 

testing claddings produced by welding, rolling and explosion (ISO 17405:2022) 

EN ISO 16808:2022—Metallic materials - Sheet and strip - Determination of biaxial 

stress-strain curve by means of bulge test with optical measuring systems (ISO 

16808:2022) 

ISO 4954:2022—Steels for cold heading and cold extruding 

ISO 23838:2022—Metallic materials — High strain rate torsion test at room 

temperature 

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

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte 

poate face observații orice persoană fizică sau juridică, la adresa asro@asro.ro Proiectele 

pot fi obținute de la ASRO precizând indicativul și titlul proiectului. Termenul limită până 

la care se pot trimite comentarii este cu 30 zile calendaristice înainte de termenul limită 

de vot (dea), indicat după fiecare proiect. 

FprEN IEC 60974-1:2021/prAA—Arc welding equipment - Part 1: Welding power 

sources dea: 2022-07-29 

prEN IEC 62822-3:2022—Electric welding equipment - Assessment of restrictions 

related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: 

Resistance welding equipment dea: 2022-08-05 

ISO/DIS 15614-2—Specification and qualification of welding procedures for metallic 

materials — Welding  procedure test — Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys 

dea: 2022-08-29 

ISO 18278-1:2022—Resistance welding — Weldability — Part 1: General requirements 
for the evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of 
metallic materials 

ISO 4155:2022—Magnesium and magnesium alloys — Determination of nickel — 

Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method 
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Manifestări științifice și tehnice 

13—15.09.2022 Demo Metal 

 

Arad 

România 

https://demometal.ro 

19—21.09.2022 DVS Congress 

 

Koblenz 

Germania 

https://www.dvs-

home.de/events/

detail/dvs-congress-

2022 

04—07.10.2022 
Târgul internațional de 
tehnologie în sudură 

Brno  

Republica Cehă 

 

https://www.bvv.cz/

welding 

18—20.10.2022 
Târgul internațional de 
sudură ExpoWelding 

Katowice 

Polonia 

https://

www.expowelding.pl 

27—28.10.2022 
Conferința anuală a 

coordonatorilor sudării 

Bistrița 

România 
www.asr.ro 

 

Ziua Sudorului organizată de Sucursala ASR Arad 

Sucursala Arad 

Sucursala Arad va organiza în ziua de 24 .09. 2022, ora 10:00, la restaurantul Jelen  

Haz, sărbătorirea Zilei sudorului 2022. Cu această ocazie va avea loc și o masă rotundă, 

moderată de dl. Prof. dr. ing. Francisc Tusz cu participarea dlui. Dr. ing. Richard Molnar, 
Director Aplicații Tehnice la LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L, Timișoara. 

La acest eveniment sunt invitați să participe membrii ASR din Sucursala Arad, precum și 

din alte sucursale. 

Webinar—organizat de ASR CertPers 

ASR CertPers organizează în data de 22.09.2022, ora 18:00 un webinar cu tema 

”Calificarea personalului de sudare a materialelor plastice” moderat de dl. Horia Dașcău, 

conducătorul executiv al organismului. 

Persoanele interesate să participe la webinar sunt rugate să anunțe intenția de 

participare prin email la adresa  asrcertpers1@gmail.com. 

Concurs internațional de sudură, 2023 

Cu ocazia Târgului internațional “Sudare și tăiere” care va avea loc la Essen (Germania) 

în perioada 11-15.09.2023 se va organiza de către Asociația Germană de Sudură (DVS) 

și o nouă ediție a concursului internațional de sudură deschis tinerilor sudori. 

Concursul va contribui la consolidarea imaginii sudării ca tehnologie de îmbinare modernă 

și cu un viitor promițător. El se dorește a avea o influență pozitivă asupra motivației și 

dezvoltării tinerilor pentru a alege cariera în domeniul tehnologiei sudării.  

Cu ocazia Adunării Anuale a IIW din luna iulie 2022, Asociația de Sudură din Germania a 

lansat o invitație asociațiilor de sudură din lume pentru a participa la concurs. 

ASR intenționează să participe la acest concurs internațional cu o echipă formată din 
câștigătorii concursului ASR “Tineretul sudează”, ediția 2023. 

mailto:asrcert1@gmail.com

