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Conferința ASR “Sudura 2020” cu tema ”Educație, cercetare și inovare în 

domeniul sudării” a avut loc în perioada 20-22 octombrie 2020 într-un 

mod de organizare hibrid. Partenerii evenimentului au fost Universitatea 

Petrol-Gaze din Ploiești şi Academia de Ştiinţe Tehnice din România. 

Deschiderea festivă și sesiunea plenară a conferinţei s-au desfăşurat la 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti cu transmitere on-line, iar celelalte 

acțiuni ale conferinței au avut loc on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

Cu ocazia deschiderii conferinţei preşedintele ASR dl. Răzvan Bătrînu a 

înmânat dlui. prof. dr. ing. Mihail Minescu de la UPG Ploieşti medalia 

„Acad. C. Mikloși” pentru meritele sale in promovarea ASR. 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţa a inclus 21 lucrări ştiinţifice, o sesiune tehnico-comercială la 

care au participat firmele SC Abicor Binzel SRL Ploieşti, SC CM Metal SRL 

Timişoara şi SC Ductil SA Buzău, precum şi un workshop organizat în 

cadrul proiectului european DIGIWELD privind utilizarea realităţii virtuale 

în instruirea personalului sudor.  

Volumul cuprinzând lucrările prezentate poate fi obţinut de la 

Secretariatul ASR.  

 

Conferinţa ASR “ SUDURA 2020”  

Sucursala 
Ploieşti 
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În ziua de 20.10.20 a avut loc şedinţa Consiliului Director al ASR organizată, 

datorită pandemiei de coronavirus, într-un mod hibrid: prezenţa în sală la UPG 

Ploieşti, respectiv on-line pe platforma Webex. 

Ordinea de zi a şedinţei conduse de preşedintele ASR, dl.  Răzvan Bătrînu, a 

cuprins următoarele puncte: Informare privind activitatea ASR în perioada 01.01 - 
30.09.2020, lansarea programului de implementare a strategiei ASR 2020-2024, 

stabilirea modului de organizare și a tematicii Conferinței “Sudura 2021”, Reșița, 
decizie privind organizarea conferinței ASR din luna octombrie 2021, adoptarea 
programului de acțiuni de marcare a 30  ani de la înființarea ASR şi rezolvarea unor 

probleme organizatorice. 

Dintre deciziile adoptate de Consiliul Director se menţionează următoarele: 

- Pentru cele 4 direcţii strategice ale ASR pentru perioada 2020-2024 au fost create 

grupe de lucru ale Consiliului Director. 

- Conferinţa „Sudura 2021” va avea loc la Reșița în perioada 22-23.04.2021, 

președintele Comitetului de organizare fiind vicepreședintele ASR, dl. Sorin David. 
Secretariatul ASR va transmite Institutului Internaţional de Sudură IIW solicitarea 

pentru aprobarea conferinței ca eveniment al IIW. Conferința va fi cu participare 
internațională. În cazul în care, din motive de pandemie, conferința nu va putea fi 

organizată față în față, ea se va desfăşura on-line.  

- Conferinţa ASR din luna octombrie 2021 va avea loc la Chișinău și, ca soluție de 

back-up, dacă condițiile conjuncturale nu vor permite acest lucru, ea se va organiza 

la Târgu Mureş. 

Ședința Consiliului Director al ASR  

Conferinţa ASR “ SUDURA 2021” 22—23.04.2021 

Reşiţa 

Simpozion “Sudarea la Politehnica centenară“ 

Asociația de Sudură din România și Universitatea Politehnica Timișoara vor organiza 

miercuri, 4 noiembrie 2020 ora 11:00, online pe platforma ZOOM, simpozionul cu 
tema „Sudarea la Politehnica centenară”. 

Moderatorul acestui simpozion va fi dl. Prof. dr. ing. Liviu Marşavina, Prorector UPT. 
Programul acestui eveniment este următorul:  

▪ Deschiderea oficială—Prof. dr. ing. Florin Drăgan, Rectorul UPT 

▪ Cuvânt de salut—Ing. ec. Răzvan Bătrînu, Preşedintele ASR 

▪ Moment festiv: - Înmânarea medaliei ASR “Acad. Corneliu Mikloşi” dlui. Prof. dr. 

ing. V. A. Şerban (UPT) 
                            - Laudatio: Prof. dr. ing. Dorin Dehelean (ASR) 

▪ Sudarea la Politehnica centenară— Prof. dr. ing. V. A. Şerban (UPT) 

▪ Istoria şi evoluţia construcţiilor metalice sudate la Universitatea Politehnica 

Timişoara– Prof. dr. ing. R. Băncilă (UPT) 

▪ Intervenţii ale participanţilor 

▪ Concluzii, perspective 

 
 

 
 
 

  



SR EN ISO 22232-1:2020—Examinări nedistructive. Caracterizarea şi verificarea 

echipamentului pentru examinare cu ultrasunete. Partea 1: Defectoscoape. Înlocuieşe SR 
EN 12668-1:2010 

SR CEN ISO/TS 25108:2020—Examinări nedistructive. Organisme de formare a 
personalului pentru examinări nedistructive (END). Înlocuieşte SR CEN ISO/TR 
25108:2012 

SR EN ISO 24034:2020  - Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi fuzibili, sârme 
şi vergele pline pentru sudarea prin topire a titanului şi aliajelor de titan. Clasificare. 

Înlocuieşte SR EN ISO 24034:2011 
SR EN ISO 6506-2:2020—Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 2: 
Verificarea şi etalonarea maşinilor de încercare. Înlocuieşte SR EN ISO 6506-2:2015 

 

 

 

 

SR EN ISO 15614-1:2017/A1:2019 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare 

pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 
1: Sudarea cu arc electric și sudarea cu gaze a oțelurilor și sudarea cu arc electric a 
nichelului și a aliajelor de nichel.  

SR EN ISO 6892-2:2018 - Materiale metalice. Încercare la tracțiune. Partea 2: Metodă 
de încercare la temperatură ridicată  

SR EN 10088-1:2015 - Oţeluri inoxidabile. Partea 1: Lista oţelurilor inoxidabile 

SR EN 10088-3:2015- Oţeluri inoxidabile. Partea 3: Condiţii tehnice de livrare pentru 
semifabricate, bare, sârme semifabricat, sârme trefilate, profile şi produse formate la 

rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări generale  

 

 
 
EN 13067:2020—Plastics welding personnel - Qualification of welders - Thermoplastics 
welded assemblies 
EN ISO 21432:2020—Non-destructive testing - Standard test method for determining 
residual stresses by neutron diffraction (ISO 21432:2019) 
EN ISO 2560:2020—Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc 

welding of non-alloy and fine grain steels - Classification (ISO 2560:2020) 
EN ISO 6847:2020—Welding consumables - Deposition of a weld metal pad for 

chemical analysis (ISO 6847:2020) 
EN ISO 14341:2020—Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas 

shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification (ISO 
14341:2020) 
EN ISO 15792-1:2020—Welding consumables - Test methods - Part 1: Preparation of 

all-weld metal test pieces and specimens in steel, nickel and nickel alloys 
EN ISO 15792-2:2020—Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of 

single-run and two-run technique test pieces and specimens in steel (ISO 15792-2:2020) 
EN ISO 10275:2020—Metallic materials - Sheet and strip - Determination of tensile 
strain hardening exponent (ISO 10275:2020) 

EN ISO 11463:2020—Corrosion of metals and alloys - Guidelines for the evaluation of 
pitting corrosion (ISO 11463:2020) 

 
Florica Dumitraşcu,  preşedintele CT 39 şi CT40 /ASRO 
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Standarde europene adoptate ca standarde române de ASRO prin nota 

de confirmare (Comitetul Tehnic CT 39 – Sudare şi procedee conexe şi 

Comitetul Tehnic CT 40 – Examinări nedistructive) 

STANDARDE EUROPENE / INTERNAȚIONALE ADOPTATE INIŢIAL PRIN 

FILĂ DE CONFIRMARE SAU NOTĂ DE CONFIRMARE PENTRU CARE S-A 

PUBLICAT VERSIUNEA ROMÂNĂ 

STANDARDE/DOCUMENTE DE STANDARDIZARE EUROPENE CEN 

APROBATE 
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A apărut nr. 30 al revistei ANNALS OF “DUNAREA DE JOS”  

UNIVERSITY OF GALATI - Fascicle XII, WELDING EQUIPMENT 

AND TECHNOLOGY 

La finalul acestui an va apare la Editura ASR Sudura cartea “Proiectarea construcţiilor 

metalice sudate” autori A. Feier, E. Petzek, R. Băncilă. 

Cartea “Proiectarea (calculul şi alcătuirea) construcţiilor metalice sudate” se adresează 
candidaţilor care doresc să obţină calificarea de inginer sudor european (internaţional) 

urmând cursul organizat de Asociaţia de Sudură din România şi tratează rolul îmbinărilor 

sudate în structură. 

Cartea este utilă, de asemenea, specialiştilor din industrie precum şi studenţilor de la 

universităţiile tehnice. 

Cuprinsul cărţii este următorul: 

        Cap. 1  Locul şi rolul specialistului sudor în proiectarea şi execuţia construcţiilor din  

oţel sudate 

        Cap. 2   Elemente de mecanica construcţiilor 

        Cap. 3   Calculul sudurilor şi aplicaţii 

        Cap. 4   Oboseala 

        Cap. 5   Alegerea materialului pentru construcţii metalice sudate 

        Cap. 6   Anexă: Vocabular în limba engleză (sudură) 

Manifestări științifice și tehnice  

26—27.11.2020 TIMA 20 
  Timişoara, 

  România 
tima@isim.ro  

22—23.04.2021 
Conferinţa ASR 

 “SUDURA 2021”   

  Reşiţa, 

  România 
www.asr.ro 

O nouă apariţie la Editura Sudura 

Revista ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI, Fascicle XII, WELDING 

EQUIPMENT AND TECHNOLOGY este editată de Universitatea “Dunărea de Jos” din 

Galaţi, redactorul responsabil al revistei fiind dna. Prof. dr. ing. Elena Scutelnicu. 

 

 

 

 

 

 

 

Revista este clasificată la nivlelu B+ de către CNCSIS şi este indexată în baze de date 
internaţionale ca SCOPUS, ProQuest, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO 

– USA. 

Mai multe informaţii despre revistă sunt accesibile la adresa: http://www.if.ugal.ro/

AWET.htm . 

http://www.if.ugal.ro/AWET.htm
http://www.if.ugal.ro/AWET.htm

