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       Asociația de Sudură din  

      România  urează tuturor  

membrilor și colaboratorilor săi  

       Sărbători fericite 

                    și  

            La mulți ani! 

 

  
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

Un nou sediu al Asociaţiei de Sudură din România 

Asociaţia de Sudură din România are plăcerea de a vă anunţa că începând de anul viitor va avea 
un nou sediu. Adresa noului sediu este: Timişoara, Splaiul Spiru Haret, nr. 1A. Sediul se află în 
clădirea din curtea Departamentului de Hidrotehnică a Universităţii Politehnica Timişoara. 

ASR                                 
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Asociaţia de Sudură din România—activitate pe pagina de facebook 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia de Sudură din România—activitate LinkedIn 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

Asociaţia de Sudură din România în mediul online 

Pe pagina de  facebook 

Asociaţia de Sudură din 

România a ajuns la 3303 de 

like-uri şi la un număr de 

3371 persoane care o 

urmăresc.  

În mediul online în 

ceea ce priveşte 

LinkedIn-ul 

Asociaţia de Sudură 

din Romania a 

crescut în ultima 

perioadă foarte 

mult, a ajuns la 

peste 17553 de 

personae care 

urmăresc pagina 

asociaţiei.   
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Pagina de standardizare din ASR Newsletter a fost creată la iniţiativa regretatului Petru 

Ţenchea, care a şi asigurat materialele necesare.  

Începând cu acest număr pagina de standardizare va fi elaborată de dna ing. Florica 

Dumitraşcu, membru ASR şi participant activ în comitetele de standardizare legate de sudare şi 

examinări nedistructive. 

 

 

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 şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc electric a nichelului şi a aliajelor de 

nichel.  

Acest standard reprezintă versiunea română a standardului european EN ISO 15614-7:2016. 

Standardul a fost tradus de ASRO, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale şi a fost publicat cu 

permisiunea CEN. 

Standardul ISO 15614 face parte dintr-o serie de standarde internaționale, ale cărei detalii sunt 

prezentate în ISO 15607:2003, anexa A. 

Se intenționează ca toate verificările noi de proceduri de sudare, în vederea calificării, să fie 

efectuate în conformitate cu această ediție a ISO 15614-7, de la data publicării acesteia. Totuși, 

calificările efectuate în conformitate cu ediții anterioare ale acestei părți a ISO 15614 își 

păstrează valabilitatea și nu se consideră necesară efectuarea unor verificări suplimentare în 

vederea calificării, pentru a îndeplini cerințele acesteia pentru orice aplicație cu referire la 

edițiile anterioare. Cu toate acestea, pentru conformarea cu cerințele prezentei ediții, poate fi 

necesară efectuarea de încercări suplimentare pentru WPS calificate anterior.      

Această parte a standardului ISO 15614 specifică modul în care se califică o specificație 

preliminară a procedurii de sudare pentru încărcare prin sudare, prin verificarea procedurii de 

sudare.    

Standardul definește condițiile pentru executarea verificărilor procedurilor de sudare și 

domeniul de calificare pentru procedurile de sudare pentru toate operațiile de sudare din 

practică în cadrul variabilelor listate în articolul 8.     

Standardul ISO 15614 se aplică tuturor procedeelor de sudare adecvate încărcării prin sudare. 

În situațiile în care calificarea se efectuează pe baza unei probe sudate înainte de începerea 

fabricației, calificarea se realizează în conformitate cu ISO 15613, cu excepția cazului în care, în 

măsura posibilului, încercările sunt în conformitate cu această parte a ISO 15614. 

Recondiționarea prin sudare și repararea metalului de bază sunt acoperite de ISO 15613 sau 

ISO 15614-1.       

Această ediție a ISO 15614-1 este aplicabilă tuturor noilor verificări ale procedurilor de sudare 

în vederea calificării. Aceasta nu invalidează verificările anterioare ale procedurilor de sudare, 

efectuate în conformitate cu edițiile anterioare ale acestei părți a ISO 15614. Atunci când, prin 

prezenta ediție, sunt cerute încercări suplimentare, este necesar doar ca aceste încercări 

suplimentare să fie efectuate pe o probă executată în conformitate cu WPS (Welding Procedure 

Specification) specificația procedurii de sudare existentă și cu această parte a ISO 15614. 

Principalele schimbări faţă de versiunea anterioară sunt: 

Subclauza 8.4.1: gradul de mecanizare ca variabilă esențială a fost şters 

Subclauza 8.4.7: cerinţele pentru măsurarea energiei cu arc au fost modificate. 

 

Florica Dumitraşcu,  membru  CT39 /ASRO 

Standard european adoptat ca standard român prin metoda traducerii de ASRO 

(Comitetul tehnic CT 39 – Sudare și procedee conexe), în decembrie 2019 
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 Decernarea Plachetei de Excelenţă a Facultăţii de Mecanică din Timişoara                                                     

dlui Robert Stöckl ( EWM Germania) 

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Mecanică, i-a conferit dlui Robert Stöckl, absolvent 

al secţiei de sudură de la această facultate, Placheta de excelenţă pentru rezultatele deosebite 

obţinute în activitatea profesională.  

Dl Stöckl este manager de vânzări al firmei EWM AG Germania, membru al ASR, vicepreşedinte al 

Asociaţiei Profesionale Germane ZVEI Echipamente de Sudare şi preşedinte al Asociaţiei  Europene de 

Sudură (EWA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dl. Robert Stöckl are un sfat pentru tinerii care acum sunt pe băncile facultăţii “ca să ajungeţi în viaţă 

buni profesionişti pe lângă o bună bază profesională să fiţi perseverenţi, să nu vă abateţi de la drumul 

drept şi corect, să fiţi harnici şi să nu renunţaţi uşor la greutăţile care se vor ivi în viaţă ! Încercaţi 

întotdeauna să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele profesionale şi să nu vă mulţumiţi doar cu superficialul! 

Aveţi toate condiţiile să fiţi cei mai buni specialişti în meseria voastră! “ 

Conferinţa ASR “ SUDURA 2020” 23—24.04.2020, Ploieşti 

Circulara 1 este accesibilă la https://asr.ro 

În cursul lunii decembrie a apărut numărul 4/2019 al revistei 

SUDURA. 

Acest număr cuprinde următoarele articole: 

 Cum se potrivește sistemul de educație IIW/EWF cu (EN) 

ISO 14731:2019 - Cele mai bune practici pentru utilizarea 

(EN) ISO 14731:2019 (EWF-663-19) - Henk J.M. Bodt  

 Calificarea şi certificarea personalului implicat în 

activităţi de sudare sau conexe sudării pe baza sistemului 

dezvoltat de Institutul Internațional de Sudură (IIW)/

Federația Europeană de Sudură (EWF) - H. Dașcău  

 Sudarea și procedeele conexe ca procese speciale în 

contextul managementului calității; seriile de standarde 

SR EN ISO 3834, SR EN ISO 14554 și SR EN ISO 14922 și 

conceptul de coordonare/supraveghere a sudării și a 

procedeelor conexe  - P. Ţenchea  

A apărut Revista SUDURA 4/2019 


