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La data de 1 martie 2020 se împlinesc 30 ani de la înfiinţarea Asociaţiei de Sudură 

din România (ASR) de către un grup de 43 specialişti din domeniul sudării şi 

tehnicilor conexe de la Institutul de Sudură şi Încercări de Materiale (ISIM) 

Timişoara şi de la Catedra de Utilaj şi Tehnologie a Sudării (UTS) din cadrul 

Universităţii Politehnica Timişoara. Dintre membrii fondatori , 9 persoane mai 

activează în prezent în ASR. 

La data de 29.02.2020 ASR are un număr total de 728 membri din care: 465 

membri activi persoane fizice; 93 membri persoane juridice; 170 membri asociaţi.  

Activitatea profesional ştiinţifică a membrilor ASR se desfăşoară în cadrul 

sucursalelor  ASR, organizate în capitale de județ sau în străinătate. În prezent 

există 17 sucursale ale ASR: sucursalele  Arad,  Bistriţa, Braşov, Bucureşti, Buzău, 

Chișinău (Republica Moldova),  Cluj - Napoca, Constanţa, Craiova, Drobeta - Tr. 

Severin, Galaţi, Iaşi,  Piteşti, Ploieşti, Reşiţa,  Sibiu şi Timişoara. Sucursala ASR 

Chişinău a fost înfiinţată în anul 2019. 

Principalele direcţii de activitate ale ASR sunt următoarele: 

- Crearea şi diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice din domeniul sudării; 

- Formarea, calificarea și certificarea  personalului; 

- Participarea la proiecte de cercetare dezvoltare si formare a personalului; 

- Promovarea carierei în domeniul sudării; 

- Promovarea standardizării; 

- Integrarea în comunitatea europeană și internațională. 

În cei 30 ani de activitate ASR a organizat 41 conferinţe de sudură. Din anul 

2012, pe lângă conferinţa anuală a ASR “Sudura” se organizează Conferinţa 

anuală a coordonatorilor sudării. 

Începând cu anul 1991 ASR editează revista proprie “Sudura”. Până în prezent au 

apărut 116 numere ale acestei reviste. 

În perioada 2011-2019 Centrul de formare al ASR a organizat 14 cursuri de 

formare ca inginer sudor internațional IWE, un curs de tehnolog sudor 

internațional IWT și două cursuri de specialist sudor internațional IWS. La aceste 

cursuri, desfășurate în parte prin video-conferință, au participat 423 persoane.  

În vederea stimulării atractivității unei cariere în domeniul sudării ASR a organizat 

și organizează în fiecare an două concursuri profesionale și anume : concursul 

“Tineretul creează” şi concursul “Tineretul sudează”. 

ASR participă activ la activităţile Federaţiei Europene de Sudare (EWF) al cărui 

membru este din anul 1992.  

ASR este, de asemenea, membru al Institutului Internaţional de Sudură (IIW). În 

prezent ASR are semnate acorduri de cooperare cu asociaţii de sudură din 12 ţări 

(Australia, Austria, Bulgaria, Croația, Germania, India, Republica Moldova, Serbia, 

Slovenia, Spania, Ungaria, SUA).  

Informaţii despre activităţile ASR sunt accesibile la adresa: http://www.asr.ro. 
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Posesorii de diplome de licență în domeniul sudării se mai pot înscrie la cursul de 

inginer sudor internaţional /european organizat de ASR în această primăvară. 

Aceştia, fiind scutiţi de participarea la partea 1a a cursului, pot participa doar la 
partea a 2a, respectiv partea 3a a cursului care se desfăşoară în perioda 13.04.2020-

31.05.2020. 
Cursurile se desfăşoară în sistem de videoconferinţă, orele fiind programate în zilele 

de luni până vineri (9:00-17:00) şi sâmbăta (8:00-14:00) în diferite locaţii din ţară. 

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

Secretariatului ASR (tel.: 0742-026121, e-mail: laura.veresezan@asr.ro). 

 

 

Asociaţia de Sudură din România (ASR) organizează începând din acest an 
cursuri pentru calificare la nivel internațional dedicate personalului operator 
pentru sudarea mecanizată, sudarea orbitală şi sudarea robotizată. 

Cursurile satisfac cerinţele ghidului Institutului Internaţional de Sudură IAB-348 
13.  

Accesul la curs este permis persoanelor care au absolvit o școală vocațională 
tehnică (4 ani), au minim 2 ani experiență practică în domeniul sudării și vârsta 
min. 20 ani. 

Durata cursurilor este următoarea: 

-  60 ore pentru cursul operator pentru sudarea mecanizată 

-  56 ore pentru cursul de operator pentru sudarea orbitală 

-  80 ore pentru cursul de operator pentru sudarea robotizată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursurile vor fi organizate la sediul unui agent economic care derulează procese de 
sudare relevante pentru modulul de curs organizat sau în laboratoarele unei 

universităţi care are dotarea minim necesară. 

Persoanele interesate de aceste cursuri sunt invitate să ia legătura cu Secretariatul 

ASR, dna. Laura Vereşezan, tel. 0742026121, laura.veresezan@asr.ro. 

INVITAŢIE 

Sucursala ASR Cluj Napoca invită membrii ASR să participe la acțiunile pe care le 

organizează în ziua de 12.03.2020 şi anume: 

-  Concursul profesional “Tineretul sudează”; 

-  Workshop şi masă  rotundă: Sudura în era digitală. Industrie 4.0; 

-  Adunarea Generală a membrilor ASR– Sucursala Cluj Napoca. 

Aceste acţiuni au loc la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Ingineria 
Materialelor şi Mediului, în laboratorul de Sudură E10 începând cu ora 08:30 şi în sala 

E114  începând cu ora 10:00. 

Se mai pot face înscrieri la cursul de inginer sudor internațional/

european  

  Sucursala  

Cluj Napoca 

Noi cursuri organizate de ASR în anul 2020 

mailto:laura.veresezan@asr.ro


ASR NEWSLETTER   2/2020                               3 

 
 

 

 

SR EN ISO 2553, Sudare și procedee conexe. Reprezentări simbolice pe desene. 

Îmbinări sudate 

Reprezentările simbolice pe desene ale îmbinărilor sudate pot părea hieroglife pentru 

neinițiați, dar acestea reprezintă un instrument esențial de comunicare în industria de 
profil. Există mai multe tipuri de simboluri grafice la nivel mondial, dar cele mai utilizate 

în desenele tehnice sunt cele europene și cele din zona Pacificului. 

Standardul internațional ISO 2553, Sudare şi procedee conexe. Reprezentări simbolice pe 
desene. Îmbinări sudate combină ambele sisteme și este standardul internațional unanim 

recunoscut pentru reprezentarea simbolurilor grafice pentru sudură. 

Acesta indică pe desenele tehnice, cum și unde se vor realiza sudurile, inclusiv informații 
precum geometria, fabricația, calitatea și testarea sudurilor. Standardul oferă o 

comparație ușoară între ambele sisteme. 

La finalul anului 2019, standardul ISO 2553 a fost revizuit pentru a fi aliniat la alte 

standarde de sudură elaborate de Organizația Internațională de Standardizare (ISO). 

Noua versiune a standardului vine în ajutorul celor din industrie prin clarificarea unor 
aspecte ce ţin de sudurile cu priză în găuri circulare și alungite, dimensionarea 

preparatelor pentru îmbinarea și îmbunătățirea desenelor. 

Standardul SR EN ISO 2553, Sudare și procedee conexe. Reprezentări simbolice pe 
desene. Îmbinări sudate a fost adoptat de ASRO ca standard român, în data de 

30.09.2019. Pentru moment acest standard este disponibil numai în limba engleză. În 
conformitate cu solicitările membrilor ASR, ca urmare a chestionarului completat cu 
ocazia Conferinţei anuale a coordonatorilor sudării 2019 de la SIBIU, acest standard 

urmează a fi tradus în limba romană în cel mai scurt timp.  

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a publicat un nou standard 
internațional pentru garanțiile de consum care vine în sprijinul fiecărei organizații din 

lanțul de aprovizionare. 

ISO 22059, Linii directoare privind garanția pentru consumator, oferă orientări pentru ca 

garanția unui produs să răspundă atât așteptărilor, cât și nevoilor consumatorului. 

Printre altele, standardul indică în mod explicit ceea ce poate fi acoperit de garanție, dar 

și intervalul de timp al acestuia. De asemenea, sunt specificate și acțiunile care vor fi 

întreprinse de comerciant pentru a înlocui un produs defect. 

Deși nivelul de protecție al consumatorului variază mult în întreaga lume, acest standard 

asigură un nivel minim acceptabil pentru toată lumea. 

Standardul ISO 22059 va ajuta cumpărătorii și furnizorii să își înțeleagă rolul într-o 
tranzacție de succes. Standardul definește rolurile și responsabilitățile producătorului, dar 

și pe cele ale consumatorului. 

Standardul a fost elaborat de experți internaționali implicați în apărarea drepturilor 
consumatorilor, dar și de reprezentanți ai producătorilor, fapt ce va duce la creșterea 

încrederii consumatorilor. 

 Noutăți  

Începând cu 15 martie 2020  sediul ASRO va fi în str. Mihai Eminescu, nr. 238, sector 2, 

București. 

Noua clădire a ASRO este amplasată la 200 m de intersecția cu Calea Moșilor, clădirea 
fiind ușor accesibilă cu ajutorul mijloacelor de transport în comun (stație 

metrou: Obor, S.T.B.: 135, 133, 86, 79, 66, 21 stațiile Mihai Eminescu și Calea Moșilor). 

 

Florica Dumitraşcu,  preşedintele CT39 /ASRO 

Standard european adoptat ca standard român prin metoda traducerii de 

ASRO (comitetul tehnic CT 39 – Sudare si procedee conexe) 

https://asro.us17.list-manage.com/track/click?u=6907214484c7bfc75a7db4d27&id=4e2b2cf940&e=ba069ce193
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ASME, în parteneriat cu TÜV Rheinland România organizează la , organizează la JW Marriott 

Grand Hotel din  București, în perioada 25-26 martie 2020, workshop-ul "ASME 360 

Certification". 

Workshop-ul își propune să consolideze relațiile cu actualele companii certificate ASME din 

regiunea Balcanilor şi să ofere noi oportunități companiilor interesate, orientate către export. 

El se adresează în aceeaşi măsură deţinătorilor de certificate ASME, potențialilor solicitanţi şi 

autorităților de reglementare din diverse domenii industriale, producătorilor de echipamente 

sub presiune, agențiilor de inspecţie ASME autorizate, dar şi asociațiilor de sudură şi de 

examinări nedistructive, universități tehnice, agenţiilor guvernamentale ce activează în aceste 

domenii. 

Participarea la workshop este gratuită. 

Înregistrarea se poate face online, accesând secțiunea dedicată acestui eveniment pe website-

ul ASME: https://www.asme.org/conferences-events/events/certification-360-workshop-

romania-workshop. 

Detalii suplimentare la Valentin Daniel MARIN, TÜV RHEINLAND ROMANIA SRL, 

Valentin.Marin@ro.tuv.com 

 

 

 

METAL SHOW & TIB 2020, târgul de referinţă pentru prelucrarea metalelor, tehnologiilor şi 

echipamentelor industriale organizat de Euroexpo Fairs şi Romexpo, are loc între 12 şi 15 mai 

2020 la Romexpo, Bucureşti.  

În fiecare an, liderii industriei prezintă în acest hub unic şi interactiv echipamente, produse şi 

tehnologii inteligente, oferind o imagine de ansamblu completă şi bine structurată a industriei 

“grele”. Anul acesta, o parte dintre cei mai importanţi jucători ai industriei şi-au anunţat deja 

participarea: Abicor Binzel, Airliquide, Bendis Sudura, CM Metal, Esab, Parcon Freiwald, 

Pentagon, Plasmaserv, Pretev Tehnologii, Robcon, Siad Romania, Voestalpine si Welding 

Distribution.  

Pentru mai multe detalii legate de participare accesează pagina de web www.metashow-tib.ro 

sau pe facebook.com/metalshowtib.  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 METAL SHOW & TIB 2020  – cel mai important eveniment pentru 

industria prelucrării metalelor, București, 12-15 mai 2020 

Workshop "ASME 360 Certification", Bucureşti, 25-26 martie 2020  

Manifestări științifice și tehnice 2020 

23-24.04.2020    Conferinţa ASR “SUDURA 2020” Ploieşti, România www.asr.ro 

27-29-05-2020  

CESOL –The 4th International 

Congress on Welding and Joining 

Technologies 

Sevilla, Spania 
www.cesol.es/

congress2020.com 

08-12.06.2020 
The 20th World Conference on Non-

Destructive Testing 
Seul, Korea www.wcndt2020.com 

19-24.07.2020 
The 73rd IIW Annual Assembly and 

International Conference 2020 

Singapore, 

Singapore 
http://iiw2020.com/ 

02-04.09.2020 

VAE 2020- The 3rd International 

Conference on Vehicle and 

Automotive Engineering 

Miskolc, Ungaria 
http://ivae2020.uni-

miskolc.hu 

15-16.10.2020 
Conferinţa ASR a coordonatorilor 

sudării 

Chişinău, Republica 

Moldova 
www.asr.ro 

https://www.asme.org/conferences-events/events/certification-360-workshop-romania-workshop
https://www.asme.org/conferences-events/events/certification-360-workshop-romania-workshop
mailto:Valentin.Marin@ro.tuv.com
http://www.metashow-tib.ro
http://iiwindia.com/

