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Activități ale  ASR pentru anul 2018 

1. Activități organizatorice  
- Organizarea ședințelor Consiliului de Administrație al ASR în aprilie și 

octombrie 2018  
- Organizarea Adunării Generale ASR la Timișoara din 26 aprilie 2018 
- Înființarea unei sucursale a ASR la Satu Mare 

2. Activități de formare/calificare  
- Organizarea de cursuri de calificare în domeniul sudării la nivel internațional/
european precum IWE/EWE, IWT/EWT, IWS/EWS. IWSD 
- Organizarea unui ciclu de seminarii tehnice ASR  

3. Manifestări științifice și tehnice  
- Organizarea Conferinței ASR ”SUDURA 2018”, Timișoara, 26-27 aprilie 2018,  
- Organizarea întâlnirii anuale a coordonatorilor sudării, Buzău, 18-19 octombrie 
2018  

- Participare ca și co-organizator la cea de-a 4-a ediție a Congresului sud-est 
european de sudură al IIW, Belgrad (Serbia), 10-12.10.2018 
- Masă rotundă „Progrese în construcțiile metalice sudate” Timișoara, 6.09.2018 

- Sărbătorirea în sucursalele ASR a “Zilei sudorului”, 29.09.2018 
- Informarea membrilor ASR despre manifestările științifice și tehnice, respectiv 
târgurile și expozițiile de sudură din țară și străinătate  

4. Activități editoriale  
- Editarea revistei SUDURA 2018 (4 numere) în formă electronică și pe suport 
hârtie  

- Editarea Anuarului ASR 2018-CD  
- Editarea Volumului Conferințelor ASR din anul 2018  
- Editarea Buletinului ASR Newsletter cu apariție lunară  

5. Activități în cadrul unor proiecte de cercetare sau formare  
- Participarea ASR la proiecte europene  
- Propunerea a cel puțin unui proiect în cadrul Programului european 
ERASMUS+  

- Sprijinirea procesului de instruire în învățământul profesional și tehnic în 
domeniul sudării  

6. Activități în domeniul standardizării  
- Publicarea lunară, în ASR Newsletter, a unor prezentări de standarde recent 

aprobate și a altor informații  
- Publicarea pe pagina web a ASR a patrimoniului de standarde în domeniul 
sudării și al examinărilor nedistructive  

- Participarea activă la activitatea comitetelor tehnice ASRO din domeniul 
sudării și al examinărilor nedistructive  

7. Organizarea concursului ”Promovarea sudării bazată pe cunoaștere”  

8. Organizarea concursului profesional ” Tineretul sudează”- faza 
națională, 26 aprilie 2018  

9. Activități internaționale  

- Participarea ASR în cadrul EWF și IIW  
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Curs de Proiectant internațional structuri sudate 

Curs de inginer/tehnolog/specialist sudor internațional/european  

Asociația de Sudură din România organizează cu începere din luna martie 2018 o nouă 

serie de cursuri de formare a personalului de coordonare a sudării. 

Cursurile se desfășoară în sistem de videoconferință, orele fiind programate în zilele de 

luni până vineri (8.00-16.00) în diferite locații din țară.  

Perioada de desfășurare a acestor cursuri este: 

     - Inginer sudor internațional/european (IWE/EWE):  05.03.2018 - 26.05.2018  

     - Tehnolog sudor internațional/european (IWT/EWT):  01.09.2018 - 19.05.2018  

     - Specialist sudor internațional/european (IWS/EWS):  05.09.2018 - 12.05.2018  

Persoanele interesate de înscrierea la aceste cursuri sunt rugate să se adreseze 

Secretariatului ASR (tel.: 0742-026121, e-mail: asr.formare@gmail.com) până cel 

târziu la data de 24.02.2018. 

Oferta detaliată este disponibilă la adresa http://www.asr.ro/index.php/calificare-

profesională. 

Se mai pot face înscrieri cu lucrări la Conferința “SUDURA 2018” 

În perioada 15-18 ianuarie 2018 au avut loc o serie de ședințe ale Institutului 

Internațional de Sudură (IIW) la care au participat din partea României domnii Horia 

Dașcău, Dorin Dehelean și Petru Țenchea: Comisia VI - Terminologie (P. Țenchea), 

Comisia XIV - Educație în sudură (D. Dehelean), Comisia XVIII – Managementul 

calității (P. Țenchea), Grupa de lucru WG - Activități regionale (D. Dehelean), Grupa 

de lucru WG-STAND – Standardizare (P. Țenchea), Comisiile Organismului 

Internațional de Autorizare (H. Dașcău, D. Dehelean) și Întâlnirea auditorilor IAB (H. 

Dașcău). 

 

. 

În perioada 12.03.-24.05.2018 Asociaţia de Sudură din România organizează în 

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

Cursul satisface cerinţele ghidului Institutului Internațional de Sudură IAB 206r10. 

Obiectul cursului este de a educa personalul pentru a satisface criteriile cerute pentru 

executarea activităţilor de proiectare a unor structuri sudate. Cursul se derulează în 

sistem de videoconferință în zilele de marți până joi după-masa (16-20). În felul acesta 

cursanții vor putea participa la orele de pregătire în diferite locații din țară (Bistrița, 

București, Cluj, Galați, Timișoara, etc), fără a fi scoși din producție pe perioada 

cursului. 

Detalii privind acest curs se găsesc la http://www.asr.ro/index.php/calificare-

profesională. 

În perioada 26-27.04.2018 se desfășoară la Timișoara conferinţa „Sudura 2018”, 

organizatorul fiind ASR în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Timișoara.   

Conferința are o tematică largă, un accent special acordându-se industriei 4.0,  

fabricației aditive, îmbinării unor materiale noi, aplicațiilor industriale ale laserilor și 

robotizării proceselor de sudare.  

Persoanele care doresc să se înscrie cu lucrări la acest eveniment mai pot transmite 

rezumate până cel târziu la data de 5.02.2018. 

Participări la ședințe ale Institutului Internațional de Sudură (IIW) în 

luna ianuarie 2018 
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Standarde europene adoptate de ASRO (comitetul tehnic CT  39 – Sudare 

și procedee conexe) ca standarde române prin metoda anunțului (fără 

traducere) în 2017 

SR EN ISO 15618-1:2017, Examinarea sudorilor pentru sudare sub apă în 
vederea calificării. Partea 1: Sudare hiperbarică sub apă (EN ISO 15618-
1:2016) 

Înlocuiește SR EN ISO 15618-1:2002      

SR EN ISO 3677:2017, Metale de adaos pentru lipire moale şi lipire tare. 
Notare (EN ISO 3677:2016) 

Înlocuiește SR EN ISO 3677:2002 

SR EN ISO 15614-7:2017, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare 
pentru materiale metalice. Încercări în vederea calificării procedurii de 

sudare. Partea 7: Încărcare prin sudare (EN ISO 15614-7:2016) 
Înlocuiește SR EN ISO 15614-7:2007 

SR EN 16813:2017, Pulverizare termică. Măsurarea conductivităţii electrice a 
acoperirilor metalice neferoase obţinute prin pulverizare termică, prin metoda 
curenţilor turbionari (EN 16813-2016)     

SR EN ISO 3581:2017, Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi 
pentru sudarea manuală cu arc a oţelurilor inoxidabile şi a oţelurilor 
refractare. Clasificare (EN ISO 3581:2016)       

Înlocuiește SR EN ISO 3581:2012 

SR EN ISO 14343:2017, Materiale consumabile pentru sudare. Sârme 
electrod, benzi electrod, sârme şi vergele pentru sudarea cu arc electric a 

oţelurilor inoxidabile şi a oţelurilor refractare. Clasificare (EN ISO 14343:2017) 
Înlocuiește SR EN ISO 14343:2010 

SR EN ISO 18276:2017, Materiale consumabile pentru sudare. Sârmă tubulară 

pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector şi fără protecţie a 
oţelurilor de înaltă rezistenţă. Clasificare (EN ISO 18276:2017) 
Înlocuiește SR EN ISO 18276:2006 

SR EN ISO 14555:2017, Sudare. Sudarea cu arc electric a bolţurilor pe 
materiale metalice (EN ISO 14555:2017) 
Înlocuiește SR EN ISO 14555:2014 

SR EN ISO 3580:2017, Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi 
pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor termorezistente. 
Clasificare (EN ISO 3580:2017)  

Înlocuește SR EN ISO 3580:2011 

SR EN ISO 636:2017, Materiale consumabile pentru sudare. Vergele, sârme şi 
depuneri prin sudare pentru sudarea WIG a oţelurilor nealiate şi a oţelurilor 

cu granulaţie fină. Clasificare (EN ISO 636:2017)        
Înlocuiește SR EN ISO 636:2016 

SR EN ISO 15614-1:2017, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare 

pentru materiale metalice. Încercări în vederea calificării procedurii de 
sudare. Partea 1: Sudarea cu arc electric şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi 
sudarea cu arc electric a nichelului şi a aliajelor de nichel (EN ISO 15614-

1:2017) 
Înlocuiește SR EN ISO 15614-1:2004, SR EN ISO 15614-1:2004/A1:2008, SR EN ISO 
15614-1:2004/A2:2012 

ing. dipl. Petru Țenchea, 
Președinte ASRO/CT 39   

 

https://www.iso.org/contents/data/standard/07/24/72419.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/07/24/72419.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/05/17/51792.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/05/17/51792.html?browse=tc
https://www.iso.org/contents/data/standard/05/17/51792.html?browse=tc
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Manifestări științifice și tehnice 2018 

Metal Show 2018 - expoziție internațională pentru prelucrarea 

metalelor, sudură și robotică, 17-20.04.2018, București 

30.01-1.02.2018 - Târgul de sudură și prelucrarea metalelor, Krasnoyarsk, Rusia, 
http://www.krasfair.ru/en/events/spf_en/ 

24-27.03.2018 - Târgul Internaţional Tehnic, T.I.T., Cluj Napoca, România, 
http://expo-transilvania.ro/eveniment/2018/  

15-18.04.2018 - Conferința internațională în domeniul lipirii cu metal de adaos 
(IBSC), New Orleans, SUA, https://www.aws.org/events/detail/ibsc-2018 

17-20.04.2018 - Metal Show – Expoziţie pentru tehnologii de prelucrare a 
metalelor, sudură şi robotică, Bucureşti, România, http://metalshow.ro/ 

26-07.04.2018 - Conferinţa ASR “Sudura 2018”, Timișoara, Romania, 
http://www.asr.ro/ 

16-17.05.2018 - A 5-a Conferință internațională JOINTRANS, Halle. Germania, 
http://www.jointrans.eu/conference/ 

24-26.05.2018 - A 29-a Conferință internațională de sudură, Miskolc, Ungaria, 
http://www.maheg.hu/ 

05-08.06.2018 - Expoziția internațională de sudură, Poznan, Polonia, http://
www.tofairs.com/expo.php?fair=103973 

15-20.07.2018 - Adunarea anuală și conferința internațională a IIW, Bali, 
Indonesia, https://www.iiw2018.com/ 

06.09.2018 - Masă rotundă “Progrese în construcțiile metalice sudate”, 
Timișoara, România, http://www.asr.ro/ 

10-12.10.2018 - A 4-a ediție a Congresului sud-est european de sudură al 
IIW, Belgrad, Serbia, http://seeiiw2018.duzs.org.rs/ 

18-19.10.2018 - Conferința ASR a coordonatorilor sudării, Buzău, România 

05-06.12.2018 - Conferința internațională de sudură și tehnologii asociate, Kiev. 
Ucraina, http://paton.kiev.ua/ 
 
 

 

Între 17 – 20 aprilie Metal Show își așteaptă vizitatorii în Pavilionul Central din 

Romexpo - București. Ajunsă la cea de a patra ediție, expoziția internațională 

pentru tehnologii de prelucrare prin așchiere, prelucrarea tablelor, sudură și 

robotică, este evenimentul lider în industria de profil și oferă specialiștilor 

oportunitatea de a testa și de a vedea LIVE cum funcționează cele mai avansate 

tehnologii ale momentului. 

Cu o creștere vizibilă de la ediție la ediție, atât în ceea ce privește numărul de 

expozanți, de branduri prezente,  suprafața ocupată și calitatea vizitatorilor, METAL 

SHOW 2018 se va bucura de participarea a peste 100 firme expozante din țară și 

din străinătate pe o suprafață de 8500 mp.  

Ca şi anul trecut, în calitate de partener media, Asociaţia de Sudură din România 

va avea un stand propriu la aceasta expoziţie Pentru noutăți privind această ediție 

a METALSHOW,  vă rugăm să accesați www.metalshow.ro. 


