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Conferinţa „Sudura 2020” organizată de ASR  în colaborare cu 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești se adresează specialiştilor din 

industrie, cercetare şi învăţământ superior.  

Conferința are o tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul sudării 
sub aspectul procedeelor, materialelor și aplicațiilor.  

Un accent special se va acorda tematicilor: 

- procedee noi de sudare și aplicații ale acestora 
- sudarea materialelor avansate 

- fabricație aditivă 
- reparaţii prin sudare şi procedee conexe 
 

Programul conferinței va cuprinde o secțiune specială dedicată 
creativității studenților, „Atelier Student”. În programul acestei 

secțiuni, studenții prezenți vor colabora în activități de creație pe 

diverse teme, rezultatele făcând obiectul unei expoziții. 

Cu ocazia Conferinței vor avea loc şi concursurile ASR ”Tineretul 

creează” şi „Tineretul sudează (faza finală)”. 

O secțiune tehnico-comercială va fi, de asemenea, organizată pentru 

furnizorii de echipamente, servicii și consumabile interesați. 

Conferința, acțiunile și evenimentele aferente acesteia se vor desfășura 

la sediul Universității Petrol – Gaze din Ploiești, B-dul București nr.39. 

Înscrierea lucrărilor 

Se face prin completarea şi trimiterea talonului alăturat, împreună cu 

rezumatul lucrării (150 - 200 cuvinte) la Secretariatul ASR în format 

electronic la adresa de email anca.dumitriu@asr.ro. 

Termene 

- Trimiterea rezumatelor: 15 ianuarie 2020 

- Acceptarea rezumatelor: 31 ianuarie 2020  
- Trimiterea lucrărilor în extenso: 15 martie 2020 
 

  

 

 

 

 

   Sucursala Ploieşti 
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Asociația de Sudură din România organizează cu începere din data de 02.03.2020 o nouă 

serie de cursuri de formare a personalului de coordonare a sudării pentru obținerea 

diplomei de inginer sudor internațional / european, tehnolog sudor internațional / 

european sau specialist sudor internațional / european. 

 

 

                                                                            

 

 

 

 
 

 

 

 

Asociaţia de Sudură din România (ASR), în colaborare cu RINA SIMTEX,  organizează în 

premieră un curs de calificare ca proiectant internațional de structuri sudate (IWSD) 

începând cu data de 10.02.2020. Cursul satisface cerinţele ghidului Institutului 

Internațional de Sudură IAB 201r10. 

Durata totală a cursului, incluzând și durata examinării, este 35 ore pentru nivelul IWSD–

S, conținutul cursului fiind următorul: Proiectarea structurilor metalice sudate (25 ore), 

Fabricație, costuri, calitate, inspecție (5 ore), Legislaţie Europeană/Naţională, Reg. 

European 305, HG 668/2017, Evaluarea Conformităţii Elementelor Structurale din Oţel/

Aluminiu conform EN 1090-1, Declaraţie de Performanţă (5 ore). 

 
 
 
Implementat de un consorțiu constituit din șapte organizații cu experiență recunoscută în 

educație și formare profesională (VET) provenind din șase țări diferite (Croația, Belgia, 

Ungaria, Grecia, Portugalia și România), proiectul WELDONE din cadrul Programului 

European ERASMUS +, lansat în luna septembrie 2019, începe să producă rezultate.  

 

 

 

 

 

 

 

Concentrându-se și susținând activitatea depusă de Federația Europeană pentru Sudare, 

Îmbinare și Tăiere (EWF) și organizațiile membre în vederea actualizării sistemului de 

formare, calificare și certificare, prin conceperea de noi ghiduri și revizuirea celor existente 

în sensul alinierii calificărilor EWF la nou definitele rezultate ale învățării solicitate de 

partenerii industriali, WELDONE și-a definit următoarele obiective: să promoveze o 

abordare activă a învățării în domeniul specific sistemului de instruire al EWF, dar și în 

pregătirea tehnică în general; să promoveze utilizarea unor abordări pedagogice 

alternative de către formatori și cadre didactice (de exemplu, utilizarea resurselor digitale, 

învățarea bazată pe probleme de soluționat, precum și alte abordări inovatoare).  

Responsabil cu implementarea activităților care revin ASR este dl. Ionel Dănuț SAVU, el 

fiind și direct implicat în ultimii 2 ani în elaborarea proiectului WELDONE. 

 

 

 

Ofertă şcolarizare ASR—2020—Inginer/Tehnolog/Specialist Sudor 

Internaţional /European (IWE/IWT/IWS) 

Ofertă şcolarizare ASR—2020—Proiectant Internaţional de Structuri 
Sudate nivel standard (IWSD—S) 

Weldone– Implementarea unui nou proiect în colaborare cu ASR 

   WELDONE 
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Ing. Petru Ţenchea  

(1947-2019) 

 

Asociația de Sudură din România a luat cunoștință cu tristeţe de decesul ing. 
Petru Ţenchea, colaborator apropiat al ASR. 
Petru Ţenchea s-a născut la Timişoara în data de 4.02.1947 într-o familie de 

intelectuali autentici.  
A fost un elev, un student, un inginer studios care nu a încetat să citească şi 

să învețe pȃnă la sfârșitul vieții.  
Pentru el „calitatea începea cu educația şi se termina cu educația”, cum 
spunea adeseori, citându-l pe Ishigawa.  

A activat cu entuziasm şi dăruire în cadrul ASR încă de la înfiinţarea 
asociaţiei, al cărui vicepreşedinte fondator a fost. Președinte al Sucursalei 

ASR Timişoara, redactor responsabil al revistei „Sudura”, lector la cursurile 
ASR, organizator şi moderator a numeroase seminarii tehnice, ȋn toate aceste 
poziții s-a remarcat prin nivelul elevat al activității depuse.  

A fost vreme de mulți ani președinte al comitetelor tehnice de standardizare 
ale Asociaţiei de Standardizare din România legate de sudare şi examinări 

nedistructive, CT 39 şi CT40. În această calitate a sprijinit în mod activ 
membrii ASR prin pregătirea unor materiale privind standardele din domeniul 
sudării, redactarea patrimoniului standardelor din acest domeniu şi 

menținerea lui la zi pe pagina web a ASR, organizarea unor acțiuni comune 
ASRO şi ASR cu ocazia conferințelor ASR. În fiecare număr al buletinului ASR 

News a publicat o pagina dedicată noilor standarde adoptate în România. 
S-a remarcat prin cultura enciclopedică, talentul lingvistic, competenţa 
profesională, pasiunea, seriozitatea, dorința de cunoaștere, entuziasmul şi 

implicarea efectivă în activitatea profesională. Era un adept declarat al 
„lucrului bine făcut”.  

Meritele sale deosebite au fost apreciate de societate. Asociația de Sudură din 
România i-a conferit medalia „Acad. Cornel Mikloși”, cea mai înaltă distincție 
a asociației,  precum şi Placheta „Dr. Clara Boarnă”. A fost distins cu 

numeroase premii şi diplome de către Asociația Generală a Inginerilor  din 
România  şi  Asociația de Standardizare din Romania.   

Dispariția sa reprezintă o mare pierdere pentru Asociația de Sudură din 
Romȃnia, pentru întreaga comunitate profesională a sudării. El lasă în urma 

sa un gol imens. 
Petru Ţenchea va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut ca un reputat 
inginer, un specialist desăvârșit în domeniul managementului calității şi al 

standardizării, un intelectual de înaltă clasă, un om deosebit. 
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Manifestări științifice și tehnice 2020 

 

06-08.02.2020 IC 2020-The 5th IIW International Mumbai, India  http://iiwindia.com/  

07-09.02.2020 
WELD INDIA 2020– The 13rd Welding 

Technology Exhibition 
Mumbai, India http://iiwindia.com/  

23-24.04.2020 Conferinţa ASR “SUDURA 2020” Ploieşti, România www.asr.ro 

 

 

 

19-22.05.2020 

 

 

 

 

YPIC- Young Professionals 

International Conference on Welding 

and Related Technologies  

 

 

 

 

Kiev, Ucraina 

  

 

 

www.ypic2020.com  

27-29-05-2020  

CESOL –The 4th International 

Congress on Welding and Joining 

Technologies 

Sevilla, Spania 
www.cesol.es/

congress2020.com 

08-12.06.2020 
The 20th World Conference on Non-

Destructive Testing 
Seul, Korea www.wcndt2020.com 

19-24.07.2020 
The 73rd IIW Annual Assembly and 

International Conference 2020 
Singapore, Singapore http://iiw2020.com/ 

02-04.09.2020 

VAE 2020- The 3rd International 

Conference on Vehicle and 

Automotive Engineering 

Miskolc, Ungaria 
http://ivae2020.uni-

miskolc.hu 

15-16.10.2020 
Conferinţa ASR a coordonatorilor 

sudării 

Chişinău, Republica 

Moldova 
www.asr.ro 

13-15.10.2020 Expoziţia Internaţională de sudură Sosnowiec, Polonia www.expowelding.pl 

12-13.11.2020 

TIMA 20—International Conference– 

Innovative Technologies for Joining 

Advanced Materials 

Timişoara, România tima@isim.ro  

    

A încetat din viaţă ing. Rudolf Takacs  

 

 

ASR anunţă cu tristeţe încetarea din viaţă în luna noiembrie 2019 a ing. Rudolf Takacs,  fost  

administrator al SC Editura Sudura SRL şi editor al revistei Sudura. 

Rudolf Takacs a contribuit în mod decisiv la publicarea prin editura ASR a unui număr mare de 

cărţi şi publicaţii tehnice, apreciate de membrii asocţiaţiei. 

Colaborator apropiat al ASR, Rudolf Takacs a fost distins cu cea mai înaltă distincţie a ASR, 

medalia „Acad. C. Mikloşi". 

http://iiwindia.com/
http://iiwindia.com/
http://iiwindia.com/
http://iiwindia.com/

