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La data de 11.11.2020 Universitatea Politehnica Timișoara a marchat 

împlinirea a 100 ani de la înființarea sa. 

Pentru a omagia această aniversare Asociația de Sudură din România și 

Universitatea Politehnica Timișoara au organizat în ziua de 4.11.2020, la 

Biblioteca UPT simpozionul cu tema „Sudarea la Politehnica centenară”.  

Datorită pandemiei de coronavirus simpozionul s-a desfășurat în variantă 

hirbridă: un număr redus de participanți la Biblioteca UPT și transmisie on

-line.  

Lucrările au fost deschise de conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul în 

exercițiu al UPT, care a prezentat un scurt istoric al Politehnicii 

timișorene. Un mesaj de salut în deschiderea lucrărilor simpozionului a 

fost transmis online și de către ing.ec. Răzvan Bătrînu, președintele ASR. 

 

 

 

 

 

 

A urmat momentul festiv al înmânării medaliei ASR „Acad. Corneliu 

Mikloși” domnului prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban de către 

vicepreședintele ASR, dl. dr. ing. Șerban Panaitescu, moment precedat de 

citirea Laudatio de către dl. prof. dr. ing. Dorin Dehelean, directorul 

executiv al ASR .  

 

 

 

 

 

 

 

 

În programul manifestării au mai fost incluse intervenții online ale 

participanților din țară și din străinătate: ing. Sorin Keller (General 

Electric Elveția, director Institutul Internațional de Sudură); prof.dr.ing. 

Radu Iovănaș (Universitatea Transilvania Brașov); prof.dr.ing. Nicolae 

Markocsan (West University Trollhatan, Suedia); dr.ing. R. Molnar (Linde 

Gaz România); prof.dr.ing. Dănuț Savu (Universitatea din Craiova) și 

prof. dr. ing. Ioan Vida-Simiti (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca). 

 

Simpozionul ASR - UPT ”Sudarea în Politehnica 

centenară”, 4.11.2020 
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Sucursala ASR Timișoara a organizat miercuri, 18.11.20, ora 15:00 - prin 

videoconferință - masa rotundă „Sudarea – un domeniu de interes și perspectivă 

pentru o carieră de succes". 

Programul evenimentului a fost următorul: 

▪ A. Bobic, președintele Sucursalei ASR Timișoara  – Cuvânt de salut 
▪ D. Dehelean - ASR la 30 ani 
▪ N. Joni - ROBCON TM, 30 de ani de inovație și calitate 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ R. Băncilă - Rolul specialistului sudor în industrie 
▪ A. Feier - Posibile direcții în domeniul sudării în Politehnica centenară 
▪ Discuții 
A fost o întâlnire plăcută în care s-au evocat evenimente și întâmplări din trecut, 
dar s-au prefigurat și viitoare tendințe de dezvoltare din domeniul tehnicii de 
sudare. 

Ședință a Sucursalei ASR Timisoara 

Întâlnirea coordonatorilor de proiecte Erasmus+  
În data de 11.11.2020, ASR a participat prin conf. dr. ing. Savu Sorin Vasile, 

director al proiectului european DIGIWELD la întâlnirea coordonatorilor de proiecte 

Erasmus+ organizată de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate și explicate noile condiții specifice din 

contractele de finanțare cauzate de pandemia de COVID. 

 
 
 

 
 
 
Fiecare participant a prezentat stadiul implementării proiectelor finanțate și a 

acțiunilor ce urmează a se desfășura în perioada următoare. Asociația de Sudură 

din România (ASR) a reiterat importanța evenimentelor de multiplicare față în față 

având în vedere rezultatele obținute în cadrul priectului DIGIWELD. ASR a 

menționat că va adopta o strategie de implementare a evenimentelor de 

multiplicare față în față, iar activitățile de tip întâlniri transnaționale și de învățare 

se vor derula virtual. 

 

 

 

 

 

Reprezentanții ANPCDEFP au prezentat cu această ocazie noile instrumente de 

raportare a proiectelor în contextul pandemiei de COVID punând accent pe faptul 

că evenimentele raportate nu pot avea un caracter dual ci doar opțiuni pentru 

manifestări virtuale sau față în față. 

Sucursala 
Timișoara 



SR EN ISO 22232-1:2020 - Examinări nedistructive. Caracterizarea și verificarea 
echipamentului pentru examinare cu ultrasunete. Partea 1: Defectoscoape. Înlocuiește 
SR EN 12668-1:2010 

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

SR EN ISO 24034:2020 - Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi fuzibili, 
sârme și vergele pline pentru sudarea prin topire a titanului și aliajelor de titan. 
Clasificare. Înlocuiește SR EN ISO 24034:2011 

SR EN ISO 6506-2:2020 - Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 2: 
Verificarea și etalonarea mașinilor de încercare. Înlocuiește SR EN ISO 6506-2:2015 

SR EN ISO 4499-2:2020 - Aliaje dure sinterizate. Determinarea metalografică a 
microstructurii. Partea 2: Măsurarea mărimii particulei de carbură de Wolfram. 
Înlocuiește SR EN ISO 4499-2:2010 

 

 

 

 

 

 

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. Amendament 1  

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

SR  EN 10088-1:2015 - Oțeluri inoxidabile. Partea 1: Lista oțelurilor inoxidabile  

SR EN 10088-3:2015 - Oțeluri inoxidabile. Partea 3: Condiții tehnice de livrare pentru 
semifabricate, bare, sârme semifabricat, sârme trefilate, profile și produse formate la 
rece din oțeluri rezistente la coroziune pentru utilizări generale  

SR EN 10088-3:2015 - Oțeluri inoxidabile. Partea 3: Condiții tehnice de livrare pentru 
semifabricate, bare, sârme semifabricat, sârme trefilate, profile și produse formate la 
rece din oțeluri rezistente la coroziune pentru utilizări generale  

SR EN 10088-3:2015 - Oțeluri inoxidabile. Partea 3: Condiții tehnice de livrare pentru 
semifabricate, bare, sârme semifabricat, sârme trefilate, profile și produse formate la 
rece din oțeluri rezistente la coroziune pentru utilizări generale  

SR EN 755-3:2008 - Aluminiu și aliaje de aluminiu. Bare, țevi și profile extrudate. 
Partea 3: Bare rotunde, toleranțe la dimensiuni și formă  

SR EN 755-4:2008 - Aluminiu și aliaje de aluminiu. Bare, țevi și profile extrudate. 
Partea 4: Bare pătrate, toleranțe la dimensiuni și de formă  

SR EN 755-5:2008 - Aluminiu și aliaje de aluminiu. Bare, țevi și profile extrudate. 
Partea 4: Bare dreptunghiulare, toleranțe la dimensiuni și formă  

SR EN 755-6:2008 - Aluminiu și aliaje de aluminiu. Bare, țevi și profile extrudate. 
Partea 6: Bare hexagonale, toleranțe la dimensiuni și formă  

SR EN 755-1:2016 - Aluminiu și aliaje de aluminiu. Bare, țevi și profile extrudate. 
Partea 1: Condiții tehnice de inspecție și de livrare  

SR EN 755-2:2016 – Aluminiu și aliaje de aluminiu. Bare, țevi și profile extrudate. 
Partea 2: Caracteristici mecanice 

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 
INIȚIAL PRIN FILĂ DE CONFIRMARE SAU NOTĂ DE 
CONFIRMARE PENTRU CARE S-A PUBLICAT VERSIUNEA 
ROMÂNĂ 
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Conferința internațională „SUDURA 2021” se organizează la Reșița în anul în care se 

sărbătoresc 250 ani de activitate industrială în Banatul montan. Pentru a marca acest 

eveniment, sesiunea plenară a conferinței va include o lucrare comemorativă privind 

evoluția sudării la uzinele din Reșița în ultimul secol. 

Conferința se adresează specialiștilor din industrie, cercetare și învățământ superior.  

Conferința „SUDURA 2021” are o tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul 

sudării sub aspectul procedeelor, materialelor și aplicațiilor.  

Un accent special se va acorda tematicilor: 

   - Stadiul actual și tendințe în dezvoltarea sudării și a tehnicilor de  îmbinare, inclusiv 

prin fabricație aditivă 

   - Sudarea ecologică - de la proiectare la reciclare 

   - Informatizarea proceselor de educație în domeniul sudării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul conferinței va cuprinde o secțiune specială dedicată creativității studenților.  

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 

Centrului Universitar UBB din Reșița, Piața Traian Vuia, Nr. 1 – 4. 

În cazul în care, din motive de pandemie, conferința nu va   putea fi organizată față în 

față, ea se va desfășura on-line. 

Înscrierea lucrărilor 

Se face prin completarea și 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: 31 ianuarie 2021 

- Acceptarea rezumatelor: 15 februarie 2021  

         - Trimiterea lucrărilor în extenso: 15 martie 2021 

Manifestări științifice și tehnice 2021 

16—19.03.2021 
METALWORKING 
WELDING-URAL 

  Perm, 

  Rusia 

internationalexpo

perm@gmail.com 

22—23.04.2021 
Conferința ASR 

 “SUDURA 2021”   

  Reşiţa, 

  România 
www.asr.ro 

Conferința  „SUDURA 2021”,  Reșița, 22-23.04.2021        

Sucursala 
Reșița 


