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Indexarea revistei ”SUDURA” în baza de date EBSCO 

Cotizaţiile ASR pentru anul 2023 

Cotizația pentru persoanele juridice se reduce cu 20% față de valorile de mai sus dacă 

achitarea acesteia se face până la data de 31 martie 2023. Cotizația pentru firmele 

aparținând aceluiaşi grup (prin acționariat sau prin declarație de apartenență)  se reduce 

cu 25% față de valorile din tabel.  

Cotizația pentru membrii activi angajați care optează pentru revista tipărită se reduce la 

100,00 lei dacă aceasta se achită până la data de 31 martie 2023.  

Aceste cotizații au fost aprobate de Adunarea Generală a ASR din 22 aprilie 2021. 

Începând cu decembrie 2022 revista ”SUDURA” a fost inclusă în baza de date 

EBSCO. 

EBSCO - Library, Information Science & Technology Abstracts - este o bază de date 

bibliografică dedicată managementului de bibliotecă, ce cuprinde publicații periodice, 

cărți, rapoarte de cercetare şi lucrări ale conferințelor, acoperind perioada 1965 - 
prezent.  

EBSCO Information Services pune la dispozitie, pe platforma EBSCOhost - cel mai 

utilizat serviciu „premium” de căutare a informațiilor din biblioteci şi alte instituții din 

lume - peste 300 de baze de date cu acces la text integral şi la informații 

bibliografice, acoperind toate domeniile, nivelurile de cercetare şi comunitățile de 

utilizatori, de la şcoli, biblioteci publice şi universităşi la spitale, corporații şi agenții 

guvernamentale. De asemenea, EBSCO furnizează acces la e-book-uri şi audiobook-

uri, precum şi servicii de explorare (EBSCO Discovery Service) sau de căutare 

federată a informațiilor. 

Conferinţa ASR ”Sudura 2023” 

Până la data de 06.01.2023 se mai pot înscrie lucrări la conferința “Sudura 2023”, 

eveniment care va avea loc în perioada 27-28.04.20223 Galați, talonul de înscriere 

fiind accesibil la adresa www.asr.ro. 

Conferința „SUDURA 2023” se adresează specialiştilor din industrie, cercetare şi 

învățământ superior. Conferința are o tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul 

sudării sub aspectul procedeelor, materialelor şi aplicațiilor. Un accent special se 

acordă tematicilor: Stadiul actual şi tendințe în dezvoltarea sudării şi a tehnicilor de 

îmbinare; Robotizare şi inteligență artificială în domeniul sudării; Fabricație aditivă şi 

procese conexe; Informatizare şi digitalizare în domeniul sudării; Modelarea şi 

simularea proceselor de sudare şi a comportării materialelor la sudare; Fabricația  

ecologică, aspecte de mediu şi de sănătate în ingineria sudării; Metode avansate în 

controlul de calitate si nedistructiv al îmbinărilor sudate; Design şi artă în ingineria 

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

Florica Dumitraşcu, preşedintele CT 39, CT 40, CT 42, ASRO 

SR EN ISO 10893-3:2011—Examinări nedistructive ale țevilor de oțel. Partea 3: 

Examinare automatizată prin dispersie de flux pentru detectarea imperfecțiunilor 

longitudinale şi/sau transversale pe toată circumferința țevilor de oțel feromagnetic fără 

sudură şi sudate (cu excepția celor sudate cu arc electric sub strat de flux)  

Data aprobarii: 30.09.2011  

Data traducerii: 30.09.2022 

SR EN ISO 10893-2:2011—Examinări nedistructive ale țevilor de oțel. Partea 2: 

Examinare automatizată cu curenți turbionari pentru detectarea imperfecțiunilor țevilor 

de oțel fără sudură şi sudate (cu excepția celor sudate cu arc electric sub strat de flux)  

Data aprobarii: 30.09.2011  

Data traducerii: 30.09.2022 

SR EN ISO 10893-8:2011—Examinări nedistructive ale țevilor de oțel. Partea 8: 

Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecțiunilor de laminare a 

țevilor de oțel fără sudură şi sudate  

Data aprobarii: 30.09.2011  

Data traducerii: 30.09.2022 

SR EN ISO 10893-10:2011—Examinări nedistructive ale țevilor de oțel. Partea 10: 

Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecțiunilor longitudinale 

şi/sau transversale pe toată circumferința țevilor de oțel fără sudură şi sudate (cu 

excepția celor sudate cu arc electric sub strat de flux)  

Data aprobarii: 30.09.2011  

Data traducerii: 30.09.2022 

SR EN IEC 60974-11:2021—Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 11: 

Portelectrozi  

Data aprobarii: 30.09.2021  

Data traducerii: 30.09.2022 

SR EN ISO 10893-8:2011—Examinări nedistructive ale țevilor de oțel. Partea 8: 

Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecțiunilor de laminare a 

țevilor de oțel fără sudură şi sudate  

Data aprobarii: 30.09.2011  

Data traducerii: 30.09.2022 

STANDARDE / DOCUMENTE DE STANDARDIZARE EUROPENE SI 
INTERNAȚIONALE CEN/CENELEC/ ISO/IEC APROBATE (CT 40)  

EN ISO 18563-1:2022—Non-destructive testing - Characterization and verification of 

ultrasonic phased array equipment - Part 1: Instruments (ISO 18563-1:2022) 

ISO 17636-2:2022—Non-destructive testing of welds —Radiographic testing — Part 2: 

X- and gamma-ray techniques with digital detectors 

ISO 5623:2022—Plastics — Joining of thermoplastic moulded components — 

Specification for quality levels for imperfections 

ISO 24543:2022—Non-destructive testing — Acoustic emission testing — Verification 

of the receiving sensitivity spectra of piezoelectric acoustic emission sensors 

ISO 11531:2022—Metallic materials — Sheet and strip — Earing test 
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Manifestări știinţifice și tehnice 

 27- 28.04.2023  Conferința ASR ”Sudura 2023” 
          Galaţi 

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 

09—12.05.2022 
Metal Show & TIB 2023 

Solutions  for a Challenging Future  

București 

România 

https://
www.metalshow-

tib.ro/ 

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 şi 

Conferință Internațională a IIW 

 

Singapore 

 

www.iiw2023.com 

03—07.09.2023 

Al 17-lea Congres şi expoziție 
europeană privind materialele şi 

procesele avansate 

EUROMAT 2023 

Frankfurt 

Germania 

www.euromat2023. 
fems.eu 

A apărut Revista SUDURA 4/2022 

În cursul lunii decembrie 2022 a apărut numărul 4 al revistei  

Sudura.  

Acest număr cuprinde următoarele articole:  

▪ Tendințe în dezvoltarea de noi competențe pedagogice în 

educația vocațională din Republica Moldova—R. 

Ciupercă, V. Popov, S. Bălan, I. Tutunaru 

▪ Coordonarea sudării – aspecte generale, recomandări şi 

comunicare—I.D. Savu, A. M. Savu 

▪ Aplicații ale procedeul de fabricație aditivă prin depunere 

cu arc electric (WAAM) - I. Buta, C. Paval, C. Aldea, A. 

Feier, F. Banciu  

Începând cu anul 2022 articolele din revista Sudura sunt bilingve.  

Revista este transmisă membrilor ASR cu cotizația achitată la zi.  

Abonamente pentru revistă pot fi făcute la Secretariatul ASR. 

CONFERINȚA ASR ”SUDURA 2023” 

GALAȚI, 27-28.04.2023 


