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25 ani de la înființarea Federației Europene de Sudură  

Federația Europeană de Sudură, EWF, înființată în anul 1992, a sărbătorit în 
această lună 25 ani de existență în cadrul unor acțiuni tehnice diferite 

organizate în perioada 13-17.11.2017 la Porto Salvo (Portugalia) la care au 
participat peste 300 persoane. Au avut loc astfel: 

 Adunarea Generală a Federației Europene de Sudură (14.11.2017)  

 Conferințele internaționale “European Conference on Sectorial 
 International Qualifications” și “European Strategic Approach on 

Additive Manufacturing” (15-16.11.2017) 

 Adunarea Generală a Subplatformei Europene “Joining” (16.11.2017) 
 Întâlniri de lucru la diferite proiecte europene (13-17.11.2017).  

 Din partea României au participat la aceste acțiuni Dorin Dehelean (ASR), 

Carmen Mușat (Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului 
Profesional și Tehnic București), Valentin Bîrdeanu, Sandu Crâsteți, Horia 
Dașcău și Alin Murariu (ISIM Timișoara) și Catrina Sinescu (Teamnet World 

Professional Services București). 
 
 

 
 
 

 
 

 
Pentru a marca cei 25 ani de existența Secretariatul EWF a pregătit o serie de 
materiale documentare, inclusiv un film video, accesibile, prin grija Monicăi 

Sibișteanu, responsabila EWF pentru marketing si comunicare, atât pe site-ul 
EWF (www.ewf.be), cât și pe pagina de Facebook a EWF, respectiv ASR. 
EWF are în prezent 30 membri (ASR ca reprezentant al României). În decursul 

timpului EWF a dezvoltat un sistem european armonizat de calificare și 
certificare a personalului sudor, aplicat în prezent în 46 țări (în România prin 
ASR CertPers), fiind eliberate peste 300 000 diplome. Sistemul dezvoltat de 

EWF cuprinde 52 cursuri de calificare organizate pe baza a 23 ghiduri de 
calificare, cursuri realizate în cadrul a peste 650 școli de sudură aprobate. 
EWF a dezvoltat, de asemenea, un sistem armonizat de certificare a 

producătorilor de structuri sudate care se referă la managementul calității, al 
mediului și al sănătății și securității ocupaționale la sudare (implementat în 
România prin ISIM Cert). În același timp, EWF este implicată în rezolvarea a 

peste 50 de proiecte europene având ca tematică formarea personalului sau 
cercetarea.  
ASR este membru activ al EWF din anul 1994. Între anii 2011 și 2013 

reprezentantul ASR (Dorin Dehelean) a deținut funcția de președinte al EWF, 
după o perioadă de 3 ani în care a activat ca vicepreședinte al organismului.  

http://www.ewf.be


 

ASR NEWSLETTER  11/2017 2 

ASR CertPers, autorizat de IAB/EWF,  certifică la nivel internațional și/sau european 
personalul coordonator al sudării: Inginer sudor internațional/european certificat CIWE/

CEWE. 
Personalul cheie din activitățile de sudare trebuie să aibă un nivel adecvat de 
competență în domeniul tehnologiilor de sudare și al aplicațiilor acestora.   

Schema de certificare la nivel internațional (european) a personalului cu responsabilități  
de coordonare a sudării elaborată și implementată de IIW – IAB (respectiv EWF) 
reprezintă un mod de a evalua și recunoaște competența profesională.  
 

Certificarea la nivel internațional/european a personalului de coordonare 

a sudării 

Un nou curs de inginer sudor internațional / european pentru masteranzii 

de la Universitatea Tehnică Cluj Napoca - Extensia Bistrița 

În luna octombrie 2017 a început cel de-al patrulea curs de inginer sudor internațional / 

european pentru studenții înscriși la masteratul profesional “Sudarea și asigurarea 

calității materialelor” la Universitatea Tehnică Cluj Napoca (UTCN) - Extensia Bistrița. 

Acest curs, la care participă 14 studenți, este organizat de ASR în parteneriat cu UTCN 

și Comelf SA Bistrița. 

Din partea Centrului de formare ASR sunt implicați la realizarea cursului de master 6 

specialiști. Pregătirea practică a studenților se efectuează la SC Comelf SA Bistrița de 

către instructori calificați.  

Absolvenții cursului de master vor putea obține și diploma de inginer sudor 

internațional/european după promovarea examenului susținut în fața ASR comisiei 

CertPers. 

S-a prelungit perioada de înscrieri cu lucrări la Conferința ASR “Sudura 

2018”, Timișoara - 25-27 aprilie 2018 

Schema de certificare urmărește:   
- să confirme că solicitantul a demonstrat un nivel corespunzător de 

cunoștințe legate de sudare la un anumit moment 
- să demonstreze că solicitantul a desfășurat o activitate practică 
satisfăcătoare în domeniul sudării și a avut responsabilități specifice 

nivelului de certificare solicitat pe o perioadă de cel puțin 2 ani din 
ultimii 3 ani calendaristici 
- să dovedească că solicitantul și-a menținut la zi nivelul de 

cunoștințe în domeniul sudării și și-a dezvoltat baza de cunoaștere.  

ASR CertPers este autorizat de IAB/EWF pentru certificarea personalului de coordonare 
al sudării.  

Detalii privind procedura de certificare, precum și formularele de înscriere sunt 
accesibile la adresa www.asrcertpers.ro 

ASR invită membrii săi să se înscrie cu lucrări la conferința Sudura 2018. Înscrierea 
se face prin completarea şi trimiterea talonului accesibil la www.asr.ro, împreună cu 

rezumatul lucrării la Secretariatul ASR (email: asr@asr.ro). 
Conferința are o tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul sudării sub aspectul 
procedeelor, materialelor și aplicațiilor.  

Un accent special se va acorda: industriei 4.0, fabricației aditive, îmbinării unor 
materiale noi, aplicațiilor industriale ale laserilor și robotizării proceselor de sudare. 
Circulara 1 a conferinței este disponibila la http://www.asr.ro/.  

http://www.asrcertpers.ro
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Standarde europene adoptate de ASRO (comitetul tehnic CT  129 – Sudare 

electrică) ca standarde române prin metoda traducerii în septembrie 2017  

SR EN 60974-3:2014, Echipament pentru sudare cu arc electric Partea 3: 
Dispozitive de amorsare şi de stabilizare a arcului electric 
Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN 60974-3:2014 și înlocuieşte SR EN 60974-3:2008. Standardul se citeşte 
împreună cu SR EN 60974-1:2013. 
Această parte a IEC 60974 specifică prescripţiile de securitate pentru dispozitivele de 

amorsare şi de stabilizare a arcului electric industriale şi profesionale utilizate în sudare 
cu arc electric şi procedee conexe. Procedee conexe tipice sunt de exemplu tăierea cu 
plasmă şi pulverizarea cu arc electric. 

Această parte a IEC 60974 se aplică fie dispozitivelor de amorsare şi de stabilizare a 
arcului electric  independente, care pot fi conectate la o sursă de curent pentru sudare 

separată, fie celor care sunt integrate împreună cu sursa de curent pentru sudare în 
carcasa acesteia.     
Acest standard nu include prescripţii de compatibilitate electromagnetică (CEM). 

SR EN 60974-3:2014 intră sub incidenţa HG nr. 409/2016 privind stabilirea condiţiilor 
pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune. 

SR EN 60974-6:2016, Echipament pentru sudare cu arc electric Partea 6: 

Echipament cu regim de lucru limitat 
Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 
european EN 60974-6:2016 și înlocuieşte SR EN 60974-6:2011, care rămâne în 

vigoare până la 27 octombrie 2018 (data limită de anulare a standardelor conflictuale 
(dow)). Standardul se citeşte împreună cu SR EN 60974-1:2013. 
Această parte a IEC 60974 specifică prescripţiile de securitate şi de funcţionare care se 

aplică surselor de curent pentru sudare şi tăiere cu arc electric cu regim de lucru limitat 
şi dispozitivelor auxiliare proiectate pentru utilizare de către amatori. Echipamentul 
electric este prevăzut să fie conectat la o reţea de distribuţie publică monofazată de 

joasă tensiune. Puterea de ieşire a surselor de curent cu motor termic nu poate să 
depăşească 7,5 kVA. Acest echipament este utilizat în special de către amatori în zone 
rezidenţiale.   

Această parte a IEC 60974 nu se aplică surselor de curent pentru sudare şi tăiere cu arc 
electric care necesită pentru funcţionarea lor: dispozitive de amorsare şi de stabilizare a 
arcului electric; sisteme de răcire cu lichid; console de gaz; o alimentare trifazată la 

intrare şi care sunt prevăzute numai pentru utilizare industrială şi profesională.  

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 129   
 

Patrimoniul de standarde a fost actualizat pe site-ul ASR  

Au fost postate pe site-ul ASR (http://www.asr.ro/index.php/standardizare) 34 de liste 
de standarde române, în format pdf, care prezintă situația la 30 septembrie 2017. 

Dintre acestea, 14 se referă la standardele din patrimoniul ASRO/CT 39, Sudare și 
procedee conexe, opt pentru ASRO/CT 40, Examinări nedistructive, șase pentru ASRO/
CT 42, Oțeluri și feroaliaje, două pentru ASRO/CT 129, Sudare electrică, două pentru 

ASRO/CT 202, Țevi de fontă și oțel și una pentru ASRO/CT 227, Mijloace individuale de 
protecție. O listă se referă la standardele române pentru produse sudate (cazane, 
recipiente sub presiune, conducte industriale, recipiente criogenice, butelii pentru gaz, 

conducte pentru transportul gazelor, construcții, aplicații feroviare, rezervoare metalice 
și din material plastic ș.a.).  
Persoanele care participă la acţiunile de formare organizate de ASR pot beneficia la 

achiziţionarea de standarde de o reducere, conform unui acord semnat între ASR şi 
ASRO. 
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Manifestări științifice și tehnice 2018 

Invitație la Concursul internațional ARC CUP 2018 

ASR a primit o invitație de participare cu o echipă de sudori la Concursul 
Internațional ARC CUP 2018. La acest concurs pot participa câștigătorii locurilor 1 

a etapei naționale  a concursului profesional “Tineretul Sudează” 2017 care s-a 
desfășurat la Iași în luna aprilie 2017, sudori cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 ani.  

Școala de sudură din Arad - participare la Premiile europene pentru 

promovarea firmelor, Tallin Estonia 

30.01-1.02.2018 - Târgul de sudură și prelucrarea metalelor, Krasnoyarsk, Rusia, 
http://www.krasfair.ru/en/events/spf_en/ 
24-27.03.2018 - Târgul Internaţional Tehnic, T.I.T., Cluj Napoca, România, 

http://expo-transilvania.ro/eveniment/2018/  
15-18.04.2018 - Conferința internațională în domeniul lipirii cu metal de adaos 
(IBSC), New Orleans, SUA, https://www.aws.org/events/detail/ibsc-2018 

17-20.04.2018 - Metal Show – Expoziţie pentru tehnologii de prelucrare a 
metalelor, sudură şi robotică, Bucureşti, România, http://metalshow.ro/ 
26-07.04.2018 - Conferinţa ASR “Sudura 2018”, Timișoara, Romania, 

http://www.asr.ro/ 
16-17.05.2018 - A 5-a Conferință internațională JOINTRANS, Halle. Germania, 

http://www.jointrans.eu/conference/ 
24-26.05.2018 - A 29-a Conferință internațională de sudură, Miskolc, Ungaria, 
http://www.maheg.hu/ 

05-08.06.2018 - Expoziția internațională de sudură, Poznan, Polonia, http://
www.tofairs.com/expo.php?fair=103973 
15-20.07.2018 - Adunarea Anuală și conferința internațională a IIW, Bali, 

Indonesia, https://www.iiw2018.com/ 
10-12.10.2018 - A 4-a ediție a Congresului sud-est european de sudură al IIW, 
Belgrad, Serbia 

18-19.10.2018 - Conferința ASR a coordonatorilor sudării, Buzău, România  
05-06.12.2018 - Conferința intenațională de sudură și tehnologii asociate, Kiev. 
Ucraina, http://paton.kiev.ua/ 

În această lună școala de sudură de la Arad a participat la Premiile europene 
pentru promovarea firmelor (European Enterprise Promotion Awards - EEPA) de la 

Tallinn (Estonia) și a reprezentat România ca promotor al antreprenoriatului, 
proiectul fiind realizat de Ioan Crișan, în cadrul Patronatului Român Arad.  În 
finala de la Tallinn, în secțiunea la care au participat și românii, premiul european 

a revenit unei organizații din Franța. (sursa:http://www.startupcafe.ro/idei-si-

antreprenori/scoala-sudori-romania.htm). 


