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 "Conferința anuală a coordonatorilor sudării” s-a desfășurat la Buzău in perioada 

18 - 19 octombrie 2018, fiind organizată de ASR prin Sucursala Buzău, in 

colaborare cu SC DUCTIL SA Buzău.  

La eveniment au participat  peste 90 de specialiști, atât din mediul industrial, cât 

și din cel universitar. 

Lucrările prezentate cu această ocazie, disponibile pe CD, au abordat o tematică 

largă, cu un puternic caracter aplicativ, de interes pentru coordonatorii sudării.   

Cu ocazia conferinței a fost marcată împlinirea a 50 ani de la fabricarea primilor 

electrozi înveliți la Întreprinderea de sârmă si produse de sârmă ISPS Buzău, 

devenită ulterior DUCTIL Buzău.  

 
  
 

 
 
 

 

 

 

In deschiderea Conferinței, actualul director general al întreprinderii, dl. Răzvan 

Bătrînu, vicepreședinte al ASR, a prezentat succint istoria de succes a acestei 

fabrici de renume. 

 

 
In cadrul ședinței Consiliului Director al ASR care a avut loc la Buzău în data de 

17.10.2018 s-a analizat activitatea ASR în anul 2018, s-a stabilit cadrul de 

organizare a conferinței anuale a ASR “ Sudura 2019” (Craiova, 11-12.04.2019), 

s-a propus o nouă locație pentru conferința anuală a coordonatorilor sudării din 

octombrie 2019, s-a revizuit regulamentul concursului profesional al ASR 

“Promovarea sudării bazate pe cunoaștere”. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Începând din anul viitor, acest concurs se va numi “ Tineretul creează” și va fi 

dedicat exclusiv tinerilor care activează în domeniul sudării. 

"Conferinţa anuală a coordonatorilor sudării", Buzău 

Ședința Consiliului Director al ASR  
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Concursul „TINERETUL CREEAZA” are ca obiectiv stimularea interesului tinerilor pentru 

domeniul sudării si al procedeelor conexe. 

Concursul se adresează tinerilor cu vârsta până la 35 de ani, membri ai ASR sau 

simpatizanți ai asociației, care au preocupări în domeniul sudării și al procedeelor conexe: 

autori singulari sau colective de autori, studenți sau tineri ingineri care au ocazia să prezinte 

rezultate de ultima oră obținute in universități, institute și/sau industrie, pe baza principiului 

„DE LA CONCEPŢIE LA UTILIZARE”. 

 

 

Concursul “TINERETUL CREEAZA’’ 

In perioada 11-12.10 2018 a avut loc la Belgrad cel de al 4-lea Congres 

Internațional IIW din Sud-estul Europei, acțiune organizată de Asociația 

de Sudură din Serbia în colaborare cu ASR, Asociația de Sudură din 

Bulgaria si ISIM Timișoara. 

La congres au participat peste 200 persoane din 21 de țări, România fiind 

reprezentată de 12 persoane. Au fost susținute 60 de lucrări. La expoziția 

organizată în spațiul congresului au expus o serie de firme din domeniul 

sudării, printre care  Lincoln Electric Ductil din România. 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

In preziua congresului s-a desfășurat workshop-ul "Capabilitatea națională 

de sudare" moderat de dl. C. Smallbone (Australia), acțiune la care au 

avut intervenții reprezentanți ai asociațiilor de sudură din Bulgaria, 

România (D. Savu),  Ungaria, Serbia și Turcia. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Asociația de Standardizare din România (ASRO) a sărbătorit în 12 octombrie  20 de ani de 

la înființarea ASRO și 90 de ani de la înființarea primei comisii de standardizare din 

România. ASR este membru fondator al ASRO. La eveniment au participat dl. Sergio 

MUJICA, secretar general al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) și dna 

Elena SANTIAGO-CID, director general CEN-CENELEC. S-au acordat distincții 

“ambasadorilor standardizării”. Reprezentantului ASR, dl. Petru ȚENCHEA, i-a fost înmânat 

trofeul EXCELENȚĂ ÎN STANDARDIZARE. 

 

 
 

Al 4-lea Congres  International IIW din Sud-estul Europei, Belgrad  

Jubileu ASRO , 12 octombrie  2018 
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SR EN ISO 15296:2018, Echipament pentru sudare cu gaze. Vocabular 

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european  

EN ISO 15296:2018 și înlocuieşte SR EN 13622:2003. Acest document definește un vocabular cu 

termeni specifici echipamentelor pentru sudare cu gaze și definițiile acestora și reprezintă o 

compilație de termeni, împreună cu definițiile corespondente, întâlniți cel mai des în diferitele 

standarde europene și internaționale sau în literatura profesională, tehnică sau comercială.  

Documentul este destinat să îmbunătățească înțelegerea, dincolo de principalele frontiere 

lingvistice, a termenilor utilizați în mod curent în industria de echipamente pentru sudare cu gaze. 

Scopul documentului este de a facilita redactarea noilor standarde sau revizuirea celor existente. 

Anumite definiții au devenit mai precise în timp și anumiți termeni au evoluat sub influența 

practicii cotidiene. Această compilație încorporează evoluția recentă a utilizării lor în industria de 

echipamente pentru sudare cu gaze. Documentul include indexul alfabetic al termenilor în limba 

română şi termenii echivalenţi în limbile engleză, franceză şi germană. 

 

 

 

 

 

 

SR EN ISO 15011-1:2010, Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă 

de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. Partea 1: Determinarea ratei de 

emisie de fum în timpul sudării cu arc electric şi colectarea fumului pentru analiză 

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european  

EN ISO 15011-1:2009 și înlocuieşte SR EN ISO 15011-1:2003. 

Sudarea şi procedeele conexe produc fum şi gaze care, dacă sunt inhalate, pot dăuna sănătăţii 

omului. Cunoaşterea compoziţiei și a ratei de emisie de fum și de gaze poate fi utilă 

profesioniștilor în domeniul sănătății în muncă în evaluarea expunerii lucrătorilor şi în 

determinarea măsurilor de control adecvate. 

Această parte a ISO 15011 definește o metodă de laborator pentru măsurarea ratei de emisie de 

fum la sudarea cu arc electric. Ea definește, de asemenea, o metodă de colectare a fumului în 

vederea unei analize ulterioare și face referire la tehnici analitice adecvate. Metodele descrise pot 

fi utilizate cu toate procedeele de sudare cu arc electric neacoperit, cu excepția sudării cu arc 

electric în mediu de gaz inert cu electrod de wolfram (WIG), care produce fum puțin. 

Metoda ratei de emisie poate fi utilizată pentru a se evalua efectele electrozilor și sârmelor pentru 

sudare, ale parametrilor de sudare, ale procedeelor, ale gazelor de protecție, ale compoziției 

probei și ale stării suprafeței probei asupra ratei de emisie de fum. În urma analizei fumului 

colectat, pot fi determinate și efectele parametrilor de încercare asupra compoziției fumului. 

 

 

 

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39 

Standard european adoptat ca standard român de ASRO (comitetul tehnic CT  

39 – Sudare și procedee conexe), a cărui versiune română a fost publicată în 31 

octombrie 2018 

Standard european adoptat ca standard român de ASRO (comitetul tehnic CT  

39 – Sudare și procedee conexe), a cărui versiune română a fost publicată în 31 

iulie 2018 
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Manifestări științifice și tehnice 2018 si 2019 
 

01-02.11.2018 -The International Conference "Innovative technologies for joining 

advanced materials" , ISIM, Timișoara, România 

05-06.12.2018 - Welding and related technologies– Present and Future, E. O. 

Paton Electric Welding Institute, Kiev, Ucraina 

20-22.03.2019 - The 8th Asia Pacific IIW International Congress, Welding 

Institute of Thailand, Bangkok, Tailanda 

10-11.04.2019 - 11th International Conference Beam Technology, Halle

(Saale), Germania 

07-12.07.2019 - The 72nd IIW Annual Assembly and International Conference 

2019, Bratislava, Slovacia 

 

   Sărbătorirea Zilei sudorului la Sucursala ASR București 

 În data de 02.10.2018 Sucursala ASR București, împreună cu ANTU Consulting 

SRL și WELDCONS SRL București au organizat Ziua Sudorului, eveniment la 

care au participat peste 25 persoane.  

Cu ocazia evenimentului s-au decernat diplome membrilor activi ai Sucursalei 

ASR București. 

 Masa rotundă “CALITATEA STRUCTURILOR METALICE SUDATE. DEZVOLTĂRI 

RECENTE ALE STANDARDELOR EN 1090” va fi organizată de AGIR - Societatea 

de Vest pentru Calitate (SVC), în colaborare cu Asociația de Sudură din 

România (ASR) și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Sudură și 

Încercări de Materiale (ISIM) Timișoara, la sediul ISIM Timișoara, bv. Mihai 

Viteazul nr. 30, în data de 8 noiembrie 2018, între orele 14:00 și 16:00.  

Eveniment viitor: Masă rotundă, Timișoara, 8 noiembrie 2018 

https://www.facebook.com/AntuConsulting/?__tn__=KH-R&eid=ARAeODN0GyxYYpB_hXBlZ9IrCmtbkcEkNmKBqlnPZLfYn_d5pqf24_4rVQzxmvrcaWPAbgPS6O9OH0QQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGfRaiRksGP5ePNnaXY-zd_42PBUY_WN4fLN7BlX0XchoNkokraUXfvvCwccBHW0eUDcAtgqcYF14PVTK9PUR3S
https://www.facebook.com/AntuConsulting/?__tn__=KH-R&eid=ARAeODN0GyxYYpB_hXBlZ9IrCmtbkcEkNmKBqlnPZLfYn_d5pqf24_4rVQzxmvrcaWPAbgPS6O9OH0QQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGfRaiRksGP5ePNnaXY-zd_42PBUY_WN4fLN7BlX0XchoNkokraUXfvvCwccBHW0eUDcAtgqcYF14PVTK9PUR3S

