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 Având în vedere situația deosebită cauzată de pandemia de coronavirus,    
Conducerea ASR a luat o serie de măsuri: 

- anularea sau reprogramarea pentru o dată ulterioară a oricăror acțiuni 
ale ASR prevăzute pentru a se desfășura la nivel național sau în sucursale 
în perioada stării de urgență și care prevăd prezența fizică a membrilor 
ASR; 

- organizarea acțiunilor ASR  în perioada stării de urgență exclusiv prin 
videoconferință  cu participare individuală; 

- amânarea Conferinței ”Sudura 2020” care urma să aibă loc la Ploiești în 
perioada 23-24.04.2020 pentru o dată  ulterioară, dar continuarea 
procesului de pregătire a volumului conferinței; 

- suspendarea  organizării  cursurilor ASR în locații de videoconferință cu 
participarea unor grupuri de cursanți și continuarea activităților de 
formare exclusiv prin sistem de învățământ la distanță sau prin 
videoconferință  cu participare individuală a cursanților; 

- adoptarea muncii la domiciliu a personalului salariat al ASR.  
 

 
Stimați membri ai ASR, activitatea noastră continuă. 

Ținem aproape, dar păstrăm distanțarea socială! 

 
 

 

 
În ziua de 31.03.2020 a avut loc prin videocoferință o ședință a    
Biroului Consiliului Director a ASR la care a fost discutat modul de 
adaptare al ASR la situația conjuncturală deosebită cauzată de 
pandemia de  coronavirus. 

S-a stabilit ca ședința Consiliului Director și Adunarea Generală a ASR, 
prevăzute a avea loc în luna aprilie ac, să se desfășoare prin 
videoconferință, Conferința “Sudura 2020”, precum și concursurile ASR 
fiind amânate pentru o dată ulterioară. 

Pentru pregătirea modului de desfășurare a Adunării Generale a ASR, 
prevăzută pentru data de 23.04.2020 s-a convocat o ședință 
extraordinară a Consiliului Director care va avea loc în data de 
07.04.2020 prin videoconferință. 

 

 

Măsuri luate de ASR în contextul pandemiei de 

Ședință a Biroului Consiliului Director al ASR  
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Proiectul european WELDONE implementat de un consorțiu de 7 parteneri din Croația, 
Grecia, Portugalia, România și Ungaria și în care ASR este partener, a finalizat prima 
activitate, aceasta vizând matricea reprezantată printr-un complex de cunoștiințe, 
abilități, atitudini profesionale și transversale necesare unui instructor care derulează 
instruiri în domeniul tehnic.  
Această matrice este compusă din 7 unități, acoperind cunoștințele, abilitățile și 
aspectele atitudinale strict necesare pentru transferarea eficientă a unei informații 
către persoana aflată în curs de instruire: cunoașterea și capacitatea de adaptare la 
diverse tipuri de inteligență manifestate de către persoanele instruite și, implicit, la 
diverse stiluri de învățare; capacitatea de concepere și implementare a unor măsuri de 
natură pedagogică care să centreze modul de predare pe tipul persoanei instruite; 
capacitatea de concepere și implementare a unor jocuri demonstrative în activitatea de 
transfer de informații; cunoașterea și capacitatea de a recunoaște și utiliza diverse 
tipuri de resurse digitale (informații digitale, echipamente digitale, simulări digitale, 
etc.); capacitatea de a exploata diversele resurse de tip media, sociale și profesionale, 
existente în mediul online; capacitatea de a comunica la nivel personal sau social, 
precum și manifestarea de abilități antreprenoriale.  
Unitatea de competențe a cărei dezvoltare a fost în sarcina ASR este cea legată de 
înțelegerea, conceperea și utilizarea resurselor digitale. 

 

   

Activitate finalizată în proiectul WELDONE  

 WELDONE 

Întâlnire transnațională a proiectului DIGIWELD, Dr. Tr. Severin 
România 

În perioada 24.02.2020 – 29.02.2020 a avut loc a patra întâlnire transnațională a 
consorțiului proiectului european DIGIWELD și o activitate de instruire privind 
asigurarea calității în procesele de sudare. Evenimentele au fost găzduite de 
partenerul român Colegiul Tehnic Dl. Tudor, Dobeta Turnu Severin, care împreună cu 
Federația Europeană pentru Sudare, Tăiere și Îmbinare au asigurat condițiile ideale 
pentru activitatea de învățare.  

Discuțiile au fost în principal axate pe aspectele tehnice ale produselor intelectuale ce 
au fost dezvoltate în cadrul proiectului după cum urmează: au fost aprobate 
materialele educaționale dezvoltate de parteneri; au fost testate pe simulatorul de 
sudare și ulterior aprobate studiile de caz reale puse la dispoziție de partenerii 
industriali; au fost evidențiate activitățile de diseminare a rezultatelor proiectului cu 
ocazia evenimentelor organizate în țările participante la proiectul DIGIWELD; au fost 
prezentate rezultatele raportului intermediar al proiectului și a vizitei de monitorizare 
efectuate de către autoritatea de management. 

 
 
 
 
 
 
 
 
După o activitate de instruire pe parcursul a 5 zile, participanții la curs au fost testați 
în vederea verificării cunoștințelor acumulate.  
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SR EN 1401-1:2019 Sisteme de conducte subterane, de materiale plastice, 
pentru branșamente și sisteme de evacuare fără presiune. Policlorură de vinil 
neplastifiată (PVC-U).  
Partea 1: Specificații pentru conducte, fitinguri și sistem 
Acest document specifică cerințele pentru conductele de perete solid, cu suprafețe interioare și 
exterioare netede, extrudate din aceleași formulare pe întregul perete, fitinguri și sistemul de 
conducte policlorură de vinil (PVC U) neplasticizate din domeniul subteranului fără presiune, 
drenare și canalizare: - îngropat în pământ în afara structurii clădirii (cod de zonă de aplicare "U") 
și - ambele îngropate în pământ, în structura clădirii și în afara clădirii (cod de zonă de aplicare 
"UD").  
Se aplică conductelor și armăturilor din PVC U, îmbinărilor lor și îmbinărilor cu componente ale 
altor materiale plastice și non-materiale plastice destinate a fi utilizate pentru sistemele de 
conducte îngropate pentru drenarea subterană și canalizarea sub presiune. Acest standard este în 
limba engleză. Înlocuieste SR EN 1401-1:2009. 
 
 
Răspândirea rapidă a COVID-19, declarată pandemie la nivel global, solicită măsuri urgente și 
hotărâte din partea autorităților publice, a comunității de afaceri și a cetățenilor. 
ASRO, în calitate de organism național de standardizare, instituție de interes public, susține aceste 
demersuri, la inițiativa Comisarului European pentru Piața internă, Thierry Breton, și lansează un 
pachet de standarde, prin care oferă acces temporar gratuit la standardele române care adoptă 
identic standardele europene (internaționale) identificate ca fiind indispensabile în situația 
actuală: măști comune de filtrare, mănuși medicale și îmbrăcăminte de protecție. 
Mai mult decât oricând sunt necesare standardele adoptate la nivel național, necesare pentru a 
răspunde solicitărilor de producție de echipamente individuale de protecție și dispozitive medicale, 
pentru a se asigura astfel că profesioniștii din domeniul sănătății, pacienții și publicul larg au acces 
urgent la echipamentele necesare în lupta împotriva raspândirii  COVID-19. 
ASRO se alătură deciziilor luate și la nivel european. Această decizie excepțională este motivată de 
nevoia de a combate deficitul sever de măști de protecție și echipamente medicale cu care se 
confruntă toată Europa, din cauza evoluției alarmante a situației de urgență provocate de COVID-
19. 
ASRO pune la dispozitie, gratuit, următoarele standarde: 
- SR EN 149+A1:2010—Aparate de protecție respiratorie. Semi-măștile filtrante împotriva 
particulelor. Ceințe, încercări, marcare. 
- SR EN 455-1:2003—Mănuși medicale de unică utilizare. Partea 1: Detectarea găurilor. 
Prescripții și încercări. 
- SR EN 455-2:2015—Mănuși medicale de unică utilizare. Partea 2: Cerințe și metode de 
încercare a proprietăților fizice. 
- SR EN 455-3:2015—Mănuși medicale de unică utilizare. Partea 3: Cerințe și metode de 
încercare pentru evaluare biologică. 
- SR EN 455-4:2009— Mănuși medicale de unică utilizare. Partea 4: Cerințe și încercări pentru 
determinarea termenului limită de valabilitate. 
- SR EN ISO 374-5:2017—Mănuși de protecție împotriva produselor chimice periculoase și a 
microorganismelor. Partea 5: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile datorate 
microorganismelor. 
- SR EN 14126:2004/AC:2005—Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe de performanță și metode 
de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși. 
- SR EN 14605+A1:2010— Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice lichide. 
Cerințele de performanță pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanșe la 
lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai 
anumite părți ale corpului (Tip PB [3] și PB [4]). 
- SR EN ISO 13688:203— Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale. 

Forica Dumitraşcu,  preşedintele CT39 /ASRO 

Standarde europene adoptate ca standarde române de ASRO (Comitetul 
tehnic CT 108 – Materiale plastice și cauciuc, metode de analiza și 
produse) 

Măsuri speciale în situații excepționale 
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Anul  2020  reprezintă al 30-lea an de apariție regulată a revistei ASR “Sudura”. În  
această perioadă au fost editate 116 numere ale revistei, cuprinzând 464  articole. 

Începând cu anul 2008 revista apare atât în varianta  tiparită  pe suport de hârtie, cât 
și în varianta electronică. 

De a lungul timpului redactorii responsabili ai revistei au fostdr.ing. Clara Boarna, ing. 
Rudolf Takacs, ing. Petru Țenchea și, în prezent, prof. dr. ing. Dănuț  Savu. Redacția 
tehnică  a revistei este asigurată de  Loredana  Tioc. 

Numarul 1/2020 conține următoarele articole: 

- 30 ani de funcționare a Asociației de Sudură din România  
- D. Dehelean – Calificarea personalului pentru fabricația aditivă - o problemă de 
actualitate 
- D. Iovanaș – Sudarea cap la cap a platbandelor utilizate la fabricarea țevilor sudate 
pe generatoare 
- D. Savu  – Sudarea cabinelor cu echipamente de comandă ale unei nave destinată 
dezafectării platformelor petroliere maritime scoase din uz. 

În capitolul PRO MEMORIA a revistei este publicată conferința “Rolul tehnologiei în 
creșterea competitivității produselor“ susținută în anul 1984 de acad. Traian 
Sălagean,  director fondator al ISIM Timișoara,  profesor la Institutul Politehnic 
Timișoara,  membru al ASR. 

 

Revista “Sudura” la al 30– lea an de apariție 

Anularea Adunării Anuale din 2020 a Institutului Internațional de  
Sudură  

Datorită situației internaționale create de pandemia de coronavirus, Consiliul Director 
al Institutului Internațional de Sudură (IIW), în acord cu Asociația de Sudură din 
Singapore, a decis anularea Adunării Anuale a IIW și a Conferinței Internaționale IIW 
care urmau a avea loc la Singapore în perioada 19-24.07.2020. 
Se analizează în prezent de către conducerea IIW oportunitatea organizării în 
perioada respectivă a unei Adunari Anuale a IIW  utilizând tehnici on-line de 
videoconferință, așa cum rezultă din mesajul președintelui IIW, dl. Douglas Luciani, 
din data de 31.03.2020. 

A început un nou curs de inginer sudor internațional/european IWE/
EWE 

În  luna martie  2020  a  început  al 15-lea curs de inginer sudor internațional / 
european (IWE/EWE) organizat de  Asociația de Sudură din România (ASR).  La acest 
curs s-au înscris 18 persoane, cursul desfășurându-se la distanță și prin 
videoconferință cu participarea individuală a cursanților, orele fiind programate în 
zilele de luni până vineri (08:00—17:00) și sâmbata (08:00 -14:00). 

CONFERINȚA “SUDURA 2020” DE LA PLOIEȘTI    
SE AMÂNĂ PENTRU O DATĂ ULTERIOARĂ 


