
Buletin informativ editat de Asociația de Sudură din România 

NEWSLETTER 
An 11, Nr. 12 / Decembrie 2020 

 

Timișoara 300023 

Splaiul Spiru Haret,  

nr. 1A 

Tel:+40742 026121 

E-mail: asr@asr.ro 

www.asr.ro 

        

 

        Asociația de Sudură din  

       România urează tuturor  

membrilor și colaboratorilor săi  

 

Sărbători fericite 

                       și  

                La mulți ani! 

A apărut Revista SUDURA 4/2020 

În cursul lunii decembrie 2020 a apărut numărul 

4/2020 al  revistei Sudura. 

Acest număr cuprinde următoarele articole: 

▪ A. Feier, R. Băncilă, E. Petzek — Verificarea la 

oboseală a elementelor construcţiilor metalice în 

conformitate cu standardul european SR EN 

1993-1-9:2006 (partea 2-a) 

▪    L.E. Bucur — Determinări cantitative privind 

difuzia hidrogenului la scară microscopică în 

îmbinări sudate efectuate pe oţelul S 235 

▪   D. Gogu — Execuţia unui rotor de compresor în 

varianta construcţie sudată. Provocări și certitudini. 

▪   V.A. Șerban— Sudarea– un domeniu de tradiţie 

și vizibilitate la Universitatea Politehnica Timișoara 

Revista este transmisă membrilor ASR cu cotizaţia achitată la zi. Abonamente 

pentru revistă pot fi făcute la Secretariatul ASR. 
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DIGIWELD, proiect Erasmus+  

Proiectul DIGIWELD a fost selectat pentru prezentarea bunelor practici privind 
implementarea noilor tehnologii digitale în cadrul conferinţei Învaţă și dă mai 
departe evenimentul anual organizat de ANPCDEFP cu scopul de a valoriza 
rezultatele proiectelor finanţate și de a crea un cadru pentru schimbul de idei.  

Din partea Asociaţiei de Sudură din România a participat conf. dr. ing. Savu Sorin 
Vasile, coordonatorul proiectului DIGIWELD care a prezentat bune practici ale 
proiectului in contextul antifragilitatii. 

 

 

 

 

 

 
Antifragilitatea unui sistem constă în capacitatea acestuia de a se consolida prin 
adaptare atunci când învaţă din propriile experienţe. Antifragilitatea proiectului 
DIGIWELD constă tocmai în capacitatea sa de a se dezvolta pas cu pas acceptând 
noi provocări și tratându-le ca informaţii pentru îmbunătăţire. Se poate spune că 
sistemul devine în primă fază mai rezistent și ulterior mai rezilient. 

Aplicaţia iniţială a dat câteva linii directoare referitoare la rezultatele care se doreau 
având în vedere restricţiile/recomandările impuse de program. Realitatea 
implementării proiectului a arătat fără echivoc că punerea în practică a ideilor 
directoare necesită o abordare bazată pe învăţare.  

Asociaţia de Sudură din România în mediul online 

Asociația de Sudură din România—activitate pe pagina de facebook 

Pe pagina de  facebook Asociaţia 
de Sudură din România a ajuns la 

3536 de like-uri şi la un număr 

de 3648 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 18.030 de 

persoane care urmăresc pagina asociaţiei.   



SR EN 13067:2020 - Personal pentru sudarea materialelor plastice. Calificarea 
sudorilor. Îmbinări sudate din materiale termoplastice ; Înlocuiește SR EN 13067:2013 

SR EN ISO 2560:2020 - Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru 
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate și cu granulaţie fină. Clasificare ; 
Înlocuiește SR EN ISO 2560:2010 

SR EN ISO 15792-2:2020 - Materiale consumabile pentru sudare. Metode de 
încercare. Partea 2: Pregătirea epruvetelor din oţel prin tehnica cu o singură trecere sau 
cu două treceri ; Înlocuiește SR EN ISO 15792-2:2008 

SR EN ISO 14341:2020 - Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod și 
depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod 
fuzibil a oţelurilor nealiate și cu granulaţie fină. Clasificare. Înlocuiește SR EN ISO 
14341:2011 

SR EN ISO 15792-1:2020 - Materiale consumabile pentru sudare. Metode de 
încercare. Partea 1: Pregătirea probelor și epruvetelor de metal depus, din oţel, nichel și 
aliaje de nichel;  Înlocuiește SR EN ISO 15792-1:2008 

SR EN ISO 6847:2020 - Materiale consumabile pentru sudare. Executarea unei 
depuneri de metal topit pentru analiza chimică; Inlocuieste SR EN ISO 6847:2013 
SR EN 13067:2013 - Personal pentru sudarea materialelor plastice. Examinarea 
sudorilor în vederea calificării. Îmbinări sudate din materiale termoplastice; Înlocuit prin 
SR EN 13067:202 
SR EN ISO 6847:2013 - Materiale consumabile pentru sudare. Executarea unei 
depuneri de metal topit pentru analiza chimică;  Înlocuit prin SR EN ISO 6847:2020 
SR EN ISO 2560:2010 - Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea 
manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate și cu granulaţie fină. Clasificare;  Înlocuit 
prin SR EN ISO 2560:2020 

SR EN ISO 15792-1:2008 - Materiale consumabile pentru sudare. Metode de 
încercare. Partea 1: Metode de încercare pentru epruvete de metal depus din oţel, nichel 
și aliaje de nichel; Înlocuit prin SR EN ISO 15792-1:2020 
SR EN ISO 15792-2:2008 - Materiale consumabile pentru sudare. Metode de 
încercare. Partea 2: Pregătirea epruvetelor din oţel prin tehnica cu o singură trecere sau 
cu două treceri ; Înlocuit prin SR EN ISO 15792-2:2020 
SR EN ISO 14341:2011 - Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod și 
depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod 
fuzibil a oţelurilor nealiate și cu granulaţie fină. Clasificare;  Înlocuit prin SR EN ISO 
14341:2020 

 

 

 

 

SR EN ISO 6507-1:2018 - Materiale metalice. Încercarea de duritate Vickers. Partea 
1: Metodă de încercare  
 

 
 

ISO 9454-2:2020— Soft soldering fluxes -- Classification and requirements -- Part 2: 
Performance requirements 
ISO 9455-5:2020—Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 5: Copper mirror test 
ISO 9455-9:2020—Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 9: Determination of 
ammonia content 

ISO 22232-3:2020—Non-destructive testing -- Characterization and verification of 
ultrasonic test equipment -- Part 3: Combined equipment 

 
Florica Dumitraşcu,  preşedintele CT 39 şi CT40 /ASRO 
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STANDARDE APROBATE DE ASRO ÎN LUNA NOIEMBRIE (COMITETUL 
TEHNIC CT 39 – SUDARE ȘI PROCEDEE CONEXE , CT 40 – EXAMINĂRI 
NEDISTRUCTIVE ȘI CT 108 - MATERIALE PLASTICE ȘI CAUCIUC, METODE 
DE ANALIZĂ ȘI PRODUSE) 

STANDARDE EUROPENE / INTERNAȚIONALE ADOPTATE INIȚIAL PRIN 
FILĂ DE CONFIRMARE SAU NOTĂ DE CONFIRMARE PENTRU CARE S-A 
PUBLICAT VERSIUNEA ROMÂNĂ 

STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE INTERNAȚIONALE ISO 
APROBATE 



 

ASR NEWSLETTER  12/2020 
4 

Manifestări științifice și tehnice 2021 

16—19.03.2021 
METALWORKING 
WELDING-URAL 

  Perm, 

  Rusia 

internationalexpoperm

@gmail.com 

22—23.04.2021 
Conferinţa ASR 

 “SUDURA 2021”   

   

Reşiţa, 

  România 

www.asr.ro 

25—28.05.2021 

YPIC-Young 
Professionals 
International 

Conference on Welding 
and Related 
Technologies 

Kiev, 

Ucraina 
www.ypic2021.com 

20—24.07.2021 

The 74rd  IIW Annual 
Assembly and 
International 

Conference 2021 

Genova, 

Italia 
http://iiw2021.com 

13—19.09.2021 
Târgul internaţional de 

sudură, îmbinare și 
tăiere 

Essen, 

Germania 

www.schweissenschnei

den.com 

 Cotizațiile ASR pentru anul 2021 

Un nou curs organizat de ASR în anul 2021 

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

premieră un curs de calificare ca proiectant internaţional de structuri sudate (IWSD). Cursul 

satisface cerinţele ghidului Institutului Internaţional de Sudură IAB 201r10. 

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

conţinutul cursului fiind următorul: 

         -  25 ore pentru proiectarea structurilor metalice sudate; 

         -  5 ore pentru fabricaţie, costuri, calitate, inspecţie; 

         -  5 ore pentruLegislatie Europeană/Naţională, Reg. European 305, HG 668/2017, 

Evaluarea Conformităţii Elementelor Structurale din Oţel/Aluminiu conform SR EN 1090-1, 

Declaraţie de Performanţă (5 ore). 

Cursul se va organiza în perioada 15.03.2020-31.03.2021, de luni până joi între orele 17:00-

20:00. 

Condiţiile de acces la cursul proiectant internaţional de structuri sudate, nivel standard(IWSD – 

S): minim absolvent școală tehnică postliceală 2 ani. 

Detalii suplimentare se pot obţine la Secretariatul ASR ( laura.veresezan@asr.ro  și 

asr.formare@gmail.com, 0742-026121), respectiv biroul RINA din Timișoara 

(office.timisoara@rina.org , +40 356 177 551). 
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