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Adunarea Generală a Federației Europene de Sudură, EWF 

În ziua de 16.11.2021 a avut loc cea de a 59-a Adunare generală a EWF la care au 

participat on line peste 50 persoane, ASR fiind reprezentată de Dorin Dehelean și 

Anamaria Feier. La întâlnire a participat și Horia Dașcău, șeful Grupului de lucru al 

Institutului Internațional de Sudură  IAB -A  „Calificare și certificare”. 
 
 

 
 

 
 
 

 
În cadrul Adunării generale au fost discutate probleme strategice legate de 

transformarea necesară pentru introducerea digitalizării în implementarea 

sistemelor EWF de calificare și certificare în domeniul sudării și fabricației aditive.   

Consiliile de calificare pentru sudare, respectiv  pentru fabricație aditivă au discutat 

și au aprobat reviziile unor documente EWF, asigurându-se că acestea sunt 

actualizate în funcție de evoluțiile tehnologice și sunt aliniate la standardele 

internaționale și la reglementările europene. 

Un nou curs organizat de ASR—Operator internațional pentru 
Sudare Robotizată (IRW)  

Centrul de Formare al ASR în colaborare cu S.C. Compa SA, Sibiu a demarat în 

premieră în cursul lunii noiembrie 2021 un curs dedicat personalului operator de 

sisteme robotizate de sudare. Cursul cu durata de 80 de ore satisface cerințele 

ghidului internațional de Sudură IAB-348-13 pentru nivelul de bază, B.  

Scopul cursului este de a transmite specialiștilor operatori sudori cunoștințe și 

informații specifice și de a verifica însușirea acestora în vederea calificării în 

conformitate cu cerințele ghidului IAB-348-13. 

  

 

 

 

 

 

Accesul la curs este permis persoanelor care au absolvit o școală tehnică (4 ani), 

au minim 2 ani experiență practică în domeniul sudării și vârsta minim 20 ani.  
Programa cursului cuprinde:  

   - Bazele sudării mecanizate, orbitale și robotizate  

   - Asigurarea calității la sudarea mecanizată, orbitală și robotizată  

   - Tipuri de sisteme de sudare și programarea lor  

   - Instruire practică  

În anul 2022 Centrul de Formare al ASR va organiza o nouă ediție a acestui curs. 

Persoanele interesate sunt invitate să ia legătura cu Secretariatul ASR, dna. Laura 

Vereșezan, tel. 0748-078085, e-mail: laura.veresezan@asr.ro. 
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Un nou proiect european aprobat în cadrul programului Erasmus+ 

Webinar—Noutăți în  digitalizarea și robotizarea proceselor de sudare  

ASR va participa la proiectul DIGIGREEN "Improved workforce to set transition from 

manufacturing to digital green fabrication" aprobat în cadrul programului european Erasmus+, 

proiect care se va implementa în perioada 2021-2023. 

Consorțiul proiectului este alcătuit din : Universitatea din Craiova,  European Federation for 

Welding Joining and Cutting, Universidade de Lisboa (Portugalia), Univerza V Ljubljani 

(Slovenia), Asociația  de Sudură din România și Danmar Computers sp.z.o.o (Polonia). 

Proiectul își propune : Dezvoltarea de metodologii pentru microînvățare și webinarii și 

adaptarea conținuturilor la metodologii; Elaborarea unei platforme on-line europene pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții în domeniul ingineriei industriale; Contribuția la inovare în 

domeniul VET; Asigurarea transformării digitale și Creșterea flexibilitate a oportunităților în 

domeniul VET. 

Webinar - organizat de ASR Cert Pers 

În data de 25 noiembrie 2021 a avut loc un prim webinar, organizat de ASR CertPers, referitor 

la calificarea și certificarea la nivel internațional a personalului din domeniul sudării.  

În cadrul webinarului au fost prezentate trei lucrări, “Institutul Internațional de Sudură (IIW) 

și sistemul său de calificare a personalului” prezentată de dl Horia Dacău, ”Cerințe referitoare 

la calificarea personalului internațional de sudare mecanizată, orbitală și robotizată” 

prezentată de  dl Dănuț Savu și ”Sistemul de certificare a personalului de coordonare a sudării 

conform ghidurilor IIW/EWF și a cerințelor normelor internaționale” prezentată de dl  Horia 

Dașcău. 

Subiectele prezentate au suscitat discuții, fiind evidențiată necesitatea introducerii unui sistem 

de calificare/certificare a personalului din domeniul sudării, corelat cu necesitatea de a 

implementa tot mai mult procedeele de sudare mecanizată, orbitală și robotizată ca o 

modalitate extrem de eficientă de a mări productivitatea și de a crește nivelul calitativ al 

produselor realizate.  

Sucursala ASR Cluj împreună de Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului din cadrul 

Universităţii Tehnice Cluj a organizat în data de 11.11.2021 webinarul intitulat “Noutăți în  

digitalizarea și robotizarea proceselor de sudare organizat”. În cadrul webinarului s-au 

prezentat două lucrări, “Sisteme de viziune adaptive în sudura robotizată” realizată de Ing. 

IWE Ionuţ Gligor, Manufacturing Engineering Manager din cadrul companiei Emerson 

Automation Solutions Cluj-Napoca şi “Inteligenţa artificială. Perspective pentru ingineria 

sudării” realizată de Dr.Ing.IWE Marius Bodea din cadrul Facultăţii IMM, UTCN.  

 

 

 

 

 

 

 

Discuţiile au cuprins aspecte privind optimizarea performanţelor unei celule de sudare 

robotizată prin utilizarea sistemelor de viziune 2D şi 3D. S-au prezentat soluţiile actuale şi 

problemele tehnice cu privire la detecţia cu precizie a poziţiei şi configuraţiei rostului de 

sudare pe instalaţii robotizate de sudare. Au fost subliniate limitările acestor sisteme de 

viziune pe studiile de caz prezentate, precum şi necesitatea unor operaţii de ajustare şi 

calibrare a sistemelor de detecţie pentru a menţine performanţa şi productivitatea celulelor 

robotizate la un nivel ridicat.  

Sucursala Cluj 
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STANDARDE APROBATE DE ASRO ÎN LUNA OCTOMBRIE (CT 39 Sudare și 
procedee conexe) 

Florica Dumitraşcu, preşedintele CT 39 /ASRO 

SR EN ISO 3834-1:2021—Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor 
metalice. Partea 1: Criterii pentru selectarea nivelului adecvat al cerințelor de calitate. 
Înlocuieste SR EN ISO 3834-1:2006 

STANDARDE ANULATE 

SR EN ISO 3834-1:2006—Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor 

metalice. Partea  1: Criterii pentru selectarea nivelului adecvat al cerințelor de calitate. Înlocuit 

prin SR EN ISO 3834-1:2021  

STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE EUROPENE CEN / ISO 

EN 13477-2:2021—Non-destructive testing - Acoustic emission testing - Equipment 
characterisation - Part 2: Verification of operating characteristics 

EN 17290:2021—Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for loss of thickness 
due to erosion and/or corrosion using the TOFD technique 

EN ISO 3834-5:2021—Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: 
Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements 
of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2021) 

EN ISO 15614-12:2021—Specification and qualification of welding procedures for metallic 
materials – Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding (ISO 15614-
12:2021) 

EN ISO 18496:2021—Brazing - Fluxes for brazing - Classification and technical delivery 
conditions (ISO 18496:2020) 

ISO 3834-5:2021 -Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 5: 
Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements 
of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4 

PROIECTE DE STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE EUROPENE 
CEN / CENELEC, IEC și ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE 

prEN 16602-70-61—Space product assurance - High-reliability soldering for surface mount, 
mixed technology and hand-mounted electrical connections 

prEN ISO 4943—Steel and cast iron - Determination of copper content - Flame atomic absorption 
spectrometric method (ISO/DIS 4943:2021) 

prEN IEC 60974-12:2021—Arc welding equipment - Part 12: Coupling devices for welding 
cables 

IEC 60974-12 ED4—Arc welding equipment - Part 12: Coupling devices for welding cables 

STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE EUROPENE CEN / CENELEC /
ISO APROBATE 

SR EN 10253-2:2008—Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oțeluri nealiate și oțeluri 
aliate feritice cu condiții de inspecții specifice . Înlocuit prin SR EN 10253-2:2021 

EN 16602-70-15:2021—Space product assurance - Non-destructive testing 

EN ISO 13918:2018/A1:2021—Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding - 
Amendment 1 (ISO 13918:2017/Amd 1:2021) 

EN ISO 3834-1:2021—Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: 
Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements (ISO 3834-1:2021) 

ISO 3834-1:2021—Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 1: 
Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements 

EN ISO 13918:2018/A1:2021—Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding - 
Amendment 1 (ISO 13918:2017/Amd 1:2021) 

EN ISO 7668:2021—Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of specular 
reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at angles of 20°, 45°, 60° or 85° (ISO 
7668:2021) 
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Manifestări științifice și tehnice 

 

07—08.04.2022 Conferința ASR ”Sudura 2022” 
Cluj-Napoca 

România 
www.asr.ro 

27—29.04.2022 

SICT 2022 
Surfaces, Interfaces and 
Coatings Technologies 

International conference 

Barcelona 

Spania 

www.setcor.org/

conferences/sict-

2022 

17 –22.07.2022 
A 75-a Adunare Anuală și 

Conferință Internațională a 
IIW 

Tokyo 

Japonia 
www.iiw2022.com 

Webinar ASR—„Creșterea sudabilității și reducerea operațiilor de 
pregătire pentru sudare prin optimizarea procesului de dedebitare”  

În ziua de 3.12.2021 ASR organizează împreună cu partenerul său Plasmaserv Târgu-Mureș și 

Hypertherm Europe B.V., Olanda webinarul “Creșterea sudabilității și reducerea operațiilor de 

pregătire pentru sudare prin optimizarea procesului de debitare “ 

Webinarul va fi moderat de dl. Costin Ionescu, Strategic Account Manager – EMEIA Hypertherm 

Europe B.V., Olanda. 

În cadrul webinarului vor fi abordate probleme legate de implicațiile debitării asupra întregului 

flux de fabricație, blocajele frecvente în fluxul de producție, corelate cu procesul de debitare , 

măsurile pentru îmbunătățirea performanțelor debitării în industria Construcțiilor și 

selecția optimă a tehnologiei de debitare.  

Webinar—Cerințe de calitate referitoare la calificarea ca Proiectant 
Internațional de Structuri  Metalice Sudate  

ASR Cert Pers SRL va organiza online în data de 15.12.2021 de la ora 17:00 un webinar moderat 

de dl Horia Dascau, conducător executiv ASR Cert Pers. 

Programul webinarului este următorul: 

        - Câteva considerații referitoare la proiectarea îmbinărilor sudate , prezentat de dl Horia 

Dașcău 

        - Procesul de luare a deciziilor în detalii critice specifice structuri sudate încărcate dinamice. 

Cerințe de calitate referitoare la calificarea ca Proiectant Internațional de Structuri  Metalice 

Sudate - prezentat de dl Radu Băncilă 

Persoanele interesate să participe sunt invitate să se adreseze pentru detalii Secretariatului ASR 

Cert Pers, asrrocp@gmail.com. 

Conferința ASR ”Sudura 2022” 

Până la data de 15.12.2021 se mai pot înscrie lucrări la conferința “Sudura 2022”, eveniment care 

va avea loc în perioada 07-08.04.2022 Cluj Napoca, talonul de înscriere fiind accesibil la adresa 

www.asr.ro. 

Conferința internațională „SUDURA 2022” se adresează specialiștilor din industrie, cercetare și 

învățământ superior Conferința are o tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul sudării sub 

aspectul procedeelor, materialelor și aplicațiilor. Un accent special se acordă tematicilor: Stadiul 

actual și tendințe în dezvoltarea sudării și a tehnicilor de îmbinare; Robotizare și inteligență 

artificială; Fabricație aditivă și procese conexe; Informatizare, digitalizare în domeniul sudării; 

Modelare, simulare procese în domeniul sudării; Sudarea ecologică, aspecte de mediu și de 

sănătate în ingineria sudării; Controlul de calitate și nedistructiv al îmbinărilor sudate; Design și 

artă în ingineria sudării. 


