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După Conferința ASR a coordonatorilor sudării, Bistrița,  
27-28.10.2022 

Așa cum s-a menționat deja, la Conferința ASR a coordonatorilor sudării care 

a avut loc la Bistrița în perioada 27-28.10.2022 au participat 85 specialiști.  

Pentru a evalua părerea participanților despre această conferință, 

organizatorii au lansat un chestionar de satisfacție care a fost completat de 

48 participanți.  

Răspunsurile la întrebările chestionarului sunt prezentate în histogramele de 

mai jos: 

Aprecierea globală a conferinței pe o scară de la 1 la 10 a fost evaluată  

la o valoare medie de 9,27. 
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În chestionarele completate au fost menționate o serie de propuneri privind tematici 

de interes care ar trebui abordate în acțiunile viitoare ale ASR: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reparații prin sudare și brazare: 

aluminiu, fonte 

- Fabricație aditivă 

- Robotizarea sudării 

- Lucrări de cercetare a problemelor 

actuale întâlnite în industrie în domeniul 

sudării; prezentarea ultimilor tehnologii 

utilizate 

- Importanța preîncălzirii și/sau 

dehidrogenării 

- Procedee de sudare pentru materialele 

executate prin procedeul laminate la cald și 

supuse unui tratament mecanic 

- Lucrări din domenii conexe sudării 

- Brazarea și noutăți despre brazare 

- O platformă digitală cu teme tehnice 

despre procesul de sudare și brazare 

care să sprijine inginerii sudori în 

probleme ce apar 

- Considerente de analizat în alegerea 

echipamentelor de sudare/pistoletelor în 

producție și soluționarea lor 

- Noutăți privind controlul NDT: scanare 

U.S și scanări X-Ray 

- Înrolarea studenților în programele de 

licență din cadrul universităților ce 

dispun de specializarea „Ingineria 

sudării”,  

- Calificarea personalului de sudare 

materiale plastice, 

- Lucrări practice de sudare pentru 

diferite tipuri de materiale. 

Secretariatul ASR mulțumește participanților la Conferință pentru aprecierea favorabilă 

a aceștia și îi asigură că va analiza împreună cu factorii de decizie și organizatorii 

viitoarelor acțiuni ale ASR propunerile de mai sus.  

Adunarea Generală a ASR, 15.11.2022 

În data de 15.11.2022 a avut loc Adunarea Generală a ASR în format online . Ordinea 

de zi a întâlnirii a fost alegerea unui membru în Consiliul Director al ASR. 

 

 

 

 

 

 

 

În urma votului a fost ales ca membru în Consiliul Director al ASR dl Dr. ing. Richard 

Molnar, Director Aplicații Tehnice, Linde Gaz România SRL. 

CONFERINȚA ASR ”SUDURA 2023” 

GALAȚI, 27-28.04.2023 
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Florica Dumitraşcu, preşedintele CT 39, CT 40, CT 42, ASRO 

STANDARDE APROBATE ÎN LUNA SEPTEMBRIE (CT 39;CT 42) 

SR EN ISO 17636-1:2022—Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea 

radiografică. Partea 1: Tehnici care utilizează radiații X sau gama cu film. Înlocuiește SR 

EN ISO 17636-1:2013. 

SR CR 10320:2022—Analiza oțelurilor slab aliate prin spectrometrie de emisie optică 

(metodă de rutină). Metodă de determinare a C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni și Cu. 

SR CR 10320:2022—Analiza oțelurilor slab aliate prin spectrometrie de emisie optică 

(metodă de rutină). Metodă de determinare a C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni și Cu. 

STANDARDE ANULATE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 

SR EN ISO 17636-1:2013—Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea 

radiografică. Partea 1: Tehnici care utilizează radiații X sau gama cu film. Înlocuit prin 

SR EN ISO 17636-1:2022. 

SR EN 10357:2014—Ţevi de oțel inoxidabil austenitic, austenitic-feritic și feritic sudate 

longitudinal pentru industria alimentară și chimică. Înlocuit prin SR EN 10357:2022. 

SR ISO 6207:1995—Ţevi fără sudură de nichel și aliaje de nichel. 

SR ISO 13898-1:2000—Fonte și oțeluri. Determinarea conținutului de nichel, cupru și 

cobalt. Metoda prin spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv. Partea 

1: Prescripții generale și aducerea probei în soluție. 

SR ISO 13898-4:2000—Fonte și oțeluri. Determinarea conținutului de nichel, cupru și 

cobalt. Metoda prin spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv. Partea 

4: Determinarea conținutului de cobalt. 

SR ISO 13898-3:2000—Fonte și oțeluri. Determinarea conținutului de nichel, cupru și 

cobalt. Metodă prin spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv. Partea 

3: Determinarea conținutului de cupru. 

SR ISO 13898-2:2000—Fonte și oțeluri. Determinarea conținutului de nichel, cupru și 

cobalt. Metoda prin spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv. Partea 

2: Determinarea conținutului de nichel. 

SR CR 10313:2002—Clasificarea mărcilor de oțel. Exemple de clasificare existente în 

standarde europene. 

SR CR 12172:2002—Sisteme de simbolizare numerică pentru materiale metalice. 

Prezentarea sistemelor existente și recomandări pentru sisteme noi. 

SR ISO 3979:2000—Aluminiu și aliaje de aluminiu. Determinarea conținutului de 

nichel. Metoda spectrofotometrică cu dimetilglioximă. 

SR EN 10036:2001—Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea 

conținutului de carbon total din fonte și oțeluri. Metoda gravimetrică după combustie în 

curent de oxygen. 

SR ISO 4751:1999—Cupru și aliaje de cupru. Determinarea conținutului de staniu. 

Metoda spectrometrică. 

SR ENV 14029:2002—Plumb și aliaje de plumb. Analiza prin spectrometrie de 

absorbție atomică în flacără (FAAS) sau spectrometrie de emisie cu plasmă cuplată 

inductiv (ICP-OES), după separarea matricei de plumb. 

SR CR 12776:2002—Cupru și aliaje de cupru. Prevederi și proceduri pentru alocarea 

numerelor de material și pentru înregistrarea materialelor. 

SR ISO 9722:1996—Nichel și aliaje de nichel. Compoziția chimică și formele 

produselor obținute prin deformare plastic. 

SR ISO 7525:1998—Nichel. Determinarea conținutului de sulf. Metoda spectrometrică 

prin absorbție moleculară cu albastru de metilen după distilarea acidului sulfhidric. 
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Manifestări științifice și tehnice 

 27- 28.04.2023  Conferința ASR ”Sudura 2023” 
         Galați 

România 
www.asr.ro 

27—28.04.2023 

SICT 2023 
Surfaces, Interfaces and 
Coatings Technologies 

International conference 

Lisabona 

Portugalia 

www.setcor.org/

conferences/sict-

2023 

28—30.06.2023 

 

GAMS 2023 
Global Advanced Materials & 

Surfaces International 
conference 

Paris 

 Franta 

www.setcor.org/

conferences/gams-

2023 

16 –21.07.2023 
A 76-a Adunare Anuală și 

Conferință Internațională a IIW 

 

Singapore 

 

www.iiw2023.com 

03—07.09.2023 

Al 17-lea Congres și expoziție 
europeană privind materialele 

și procesele avansate 
EUROMAT 2023 

Frankfurt 

Germania 

www.euromat2023

. fems.eu 

 

Premierea de către ASR a unor lucrări de disertație realizate 
la Universitatea Politehnica Timișoara 

Având în vedere relațiile bune existente între ASR și Universitatea Politehnica 

Timișoara, ASR a premiat cele mai bune lucrări de disertație realizate la 

specializarea de master:”Procedee productive de sudare în medii de gaze 

protectoare” în anul 2022. 

Comisia de examinare formată din: dl. Conf. Dr. Ing. Cosmin Codreanu, 

Prodecan al Facultății de Mecanică; dna. Conf. Dr. Ing. Anamaria Feier, Director 

Tehnic ASR și dl. Ș.L. Dr. Ing. Aurelian Magda a stabilit următorul clasament: 

            Premiul I—Lucrarea “Realizarea unei flanșe de legătură între un universal 

de strung și o masa rotativă folosind procedeul WAAM (Wire arc additive 

manufacturing)”- studenți Ioan Buta și Cosmin Pavăl 

           Premiul II—Lucrarea “Dezvoltarea unui braț robotizat utilizabil în procesul 

de fabricație aditică FDM”—studenți Petrișor Alin Ciupescu și Laurențiu Bogdan 

Stamorean 

          Premiul III—Lucrarea ”Proces automatizat pentru sudarea WIG a oțelului 

inox AISI 304”—student Marian Constantin Roșu 

          Mențiune—Lucrarea ”Mentenanța mașinilor de debitat cu laser. Reducerea 

nivelului de defecte cauzate de echipament”—student Ioan Viorel Păduraru 

Premiile acordate au constat în truse pentru măsurat suduri, rucsacuri, cărți ale 

editurii ASR Sudura și reviste Sudura. 

Înscrieri de lucrări pentru Conferința Sudura 2023 

Până la data de 19.12.2022 se mai pot înscrie lucrări pentru a fi prezentate în  

cadrul conferinței ASR Sudura 2023 care va avea loc în perioada 27-28.04.2023 

la Galați. 

Circulara I a conferinței cuprinzând și talonul de înscriere a lucrărilor este 

disponibil la adresa: https://asr.ro/documents/manifestari_stiintifice/


