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Ședința Consiliului Director al ASR a avut loc la Iași în data de 5.04.2017. La această 
şedinţă s-au analizat materialele care au fost prezentate în ziua următoare la 
Adunarea Generală. Un alt subiect important pentru activitatea ASR a fost legat de 
posibilitățile de consultanță industrială în domeniul sudării prin ASR și indicatorii de 
performanță ai ASR. Totodată s-a hotărât ca următoarea Adunare Generală şi 
Conferinţa “Sudura” să se organizeze la Timișoara în perioada 26-27.04.2018, iar 
conferința Coordonatorilor sudării din acest an să se organizeze, în colaborare cu 
Sucursala Cluj Napoca la Satu Mare în zilele de 19-20 octombrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot în aceeași zi, membrii Consiliului Director au făcut o vizită de lucru la SC 
Arcelor Mittal Tubular Products SRL Iași.  
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În ziua de 7.04.2017 a avut loc la Iași Adunarea Generală a ASR la care a fost 
analizată activitatea ASR pe anul 2016 şi aprobat bilanţul financiar contabil pe anul 
2016 și raportul Comisiei de Cenzori. Totodată  s-a hotărât menținerea valorii 
cotizaţiilor ASR din 2017 şi în anul 2018 şi s-au discutat probleme privind activitatea 
de formare a sudorilor în România. 
În cadrul Adunării Generale au fost înmânate următoarele premii ASR: 
- Medalia “Acad. Corneliu Mikloși”: Ing. Gheorghe Drăghilă (Sibiu) 
- Placheta de onoare “Dr. Clara Boarnă”: Dr. ing. Nicolae Joni  
- Membru de onoare al ASR: Prof.dr. ing. Emil Constantin 
- Diploma ASR pentru organizarea Conferinței ASR “SUDURA 2016” de la Pitești: 
Sucursala Piteşti (Ing. Ion Vitan - Președinte sucursală)  
- Diploma ASR pentru organizarea Conferinței Coordonatorilor Sudorilor de la 
Galați: Ing. Mihaiel Nanu  
- Premiile  pentru câștigătorii concursului „Promovarea sudării bazată pe cunoaștere” 
- Premiile  pentru câștigătorii concursului „Tineretul sudează”, etapa naţională 2017. 
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În ziua de 6 aprilie 2017 s-a desfășurat Concursul profesional “Tineretul Sudează” – etapa 
națională 2017 la sediul SC CNUD EFCO ROMÂNIA SRL Iași. La concurs au participat 15 
concurenți din 7 sucursale ASR: Arad, Bistriţa, Cluj Napoca, Galaţi, Iași, Sibiu și Timișoara. 
Câştigătorii concursului sunt următorii: 
Procedeul 111-SEM 
Locul 1: Ștefan Nichifor -Șantier Naval Damen Galați SA   
Locul 2: Florin Țugui -Astra Rail Industries SRL Arad 
Procedeul 135-MAG 
Locul  1: Dumitru Codrea -Transisud SRL Cluj Napoca  
Locul  2: Ionuț Cristian Cârlijan –Comelf SA Bistrița 
Locul  3: Cristi Unciulac –Autogrup SRL Arad 
Procedeul 141-WIG 
Locul  1: Paul Iepure-Direct -Line SRL Cluj Napoca 
Locul  2: Florin Dănuț Pop -Comelf SA Bistrița 
Locul  3: Daniel Podaru -Șantier Naval Damen Galați SA 

    

Conferința ASR “Sudura 2016” a fost organizată de ASR în colaborare cu Sucursala ASR Iași şi  
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași din Iași. La conferință au participat peste 100 
specialiști din industrie, cercetare și învățământ superior din domeniul sudării. Programul 
Conferinței a cuprins 23 de lucrări. Acestea au fost publicate într-un volum de comunicări (format 
electronic) care a fost distribuit participanţilor la conferinţă şi poate fi obținut de la Secretariatul 
ASR. O parte dintre lucrări vor fi publicate în numerele următoare ale revistei SUDURA. 
Programul Conferinței a mai cuprins: ▪ întâlnirea președinților de sucursale ASR ▪ workshop 
privind mijloacele noi de comunicare – instrument pentru promovarea colaborării în domeniul 
sudării ▪ întâlnirea cadrelor didactice universitare cu activități în domeniul sudării – moderatori 
▪ ședință deschisă a Comitetului Tehnic de standardizare ASRO/CT 39. 
Conferința s-a încheiat cu o vizită la Palatul Culturii - Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” 
şi în Centrul istoric al Iași-ului. 
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La acest concurs au fost înscrise 3 lucrări, din care două pentru categoria A (Cea mai 
meritoasă realizare inovativă de implementare în economie) și una pentru categoria B (Cea 
mai documentată lucrare științifică, cu informații de dată recentă). 
Categoria A: 
▪ Exemple de utilizare a tehnologiei de sudare în recondiționarea și repararea pieselor supuse 
uzurii sau a celor cu defecte apărute în exploatare, V. Danciu (SC SUDOMETAL SRL Cluj 
Napoca), care a obținut locul 1. 
▪ Cercetări privind sudarea manuală cu electrozi înveliţi în curent pulsat -  noua provocare a 
surselor moderne cu invertor, M. Burcă (Universitatea Politehnica Timișoara), I. Lucaciu 
(Universitatea din Oradea), V. Pelecaci (SC Welding Distriution SRL Timișoara), A. Magda 
(Universitatea Politehnica Timișoara), lucrarea clasificată pe locul 2. 
Categoria B 
▪ Cercetări experimentale privind determinarea noxelor și analizele SEM şi EDX ale 
microparticulelor rezultate la sudarea mecanizată MAG cu sârme pline şi tubulare obișnuite şi 
ecologice, M.C. Gheonea (Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați). 
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Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european 
EN ISO 17683:2016. 
Standardul specifică clasificarea, dimensiunile şi aspectul, performanţele şi metodele de 
încercare pentru suporturile ceramice utilizate la sudare. De asemenea, el conţine şi 
specificaţii referitoare la marcare, ambalare şi depozitare.     
Standardul este aplicabil la proiectarea, fabricaţia, încercările şi recepţia suporturilor ceramice 
pentru sudare dintr-o singură parte, utilizate pe oricare din părți, la sudarea manuală cu arc 
electric, în mediu de gaz protector, electrogaz, sub strat de flux, pentru realizarea structurilor 
din oţeluri carbon, oţeluri inoxidabile, aliaje de aluminiu, aliaje de cupru ş.a.m.d.    
Suporturile ceramice se clasifică: tip I - suport ceramic pentru sudare cu bandă adezivă din folie 
de aluminiu; tip II - suport ceramic pentru sudare cu cadre metalice. 
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Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european 
EN ISO 15012-4:2016. 
Sudarea şi procedeele conexe generează fumuri şi gaze care, dacă sunt inhalate, pot fi 
dăunătoare sănătăţii umane. De aceea trebuie exercitat un control al fumurilor şi gazelor 
generate, pentru a minimiza expunerea lucrătorilor. Metoda de control cea mai eficace constă 
în captarea fumurilor şi gazelor în apropiere de sursa lor, înainte ca acestea să intre în zona de 
respiraţie a lucrătorului sau în mediul general de lucru. Echipamentul de ventilare utilizat 
pentru captarea fumurilor şi gazelor trebuie să fie special adaptat, întrucât o captare ineficace 
ar putea conduce la o expunere puternică şi poate fi dăunătoare pentru sănătatea lucrătorilor. 
De aceea este important ca acesta să îndeplinească cerinţele definite pentru fabricaţie, 
materiale şi proiectare şi să semnaleze disfuncţiile acestuia.     
Această parte a ISO 15012 este un standard de tip B, aşa cum se menţionează în ISO 12100 
și defineşte cerinţele generale pentru echipamentul de ventilare, utilizat pentru controlul 
expunerii la fumurile generate de sudare şi procedee conexe. Aceasta se aplică la proiectarea 
şi fabricarea tuturor părţilor echipamentului, inclusiv gurile, conducta de evacuare, unităţile de 
filtrare, dispozitivele de antrenare a aerului, sistemele care semnalează o funcţionare şi practici 
la locul de muncă periculoase, pentru a se asigura lucrul în deplină securitate în ceea ce 
priveşte expunerea. Pericolele semnificative sunt enumerate în articolul 4. Acesta nu acoperă 
pericolele electrice, mecanice şi pneumatice.    
Această parte a ISO 15012 este aplicabilă următoarelor: sisteme de ventilare prin aspirare 
locală (LEV); echipament mobil şi echipament fix. Această parte a ISO 15012 nu este aplicabilă 
următoarelor: sisteme de ventilare generală, de suplimentare a aerului sau de deplasare a 
aerului; sisteme de condiţionare a aerului; filtrarea gazelor generate de sau utilizate la sudare 
şi procedee conexe; LEV utilizate pentru sudare şi procedee conexe, care generează particule şi 
atmosfere reactive, potenţial explozive; praf rezultat de la polizare. 

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39      
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17171717----19.05.2017 19.05.2017 19.05.2017 19.05.2017 - Primul congres internaţional de sudare, fabricaţie şi examinări 
nedistructive, Metz, Franţa, http://www.icwam.com/ 
17171717----20.05.201720.05.201720.05.201720.05.2017        - Metal Show – Expoziţie pentru tehnologii de prelucrarea a metalelor, 
sudură şi robotică, Bucureşti, România, http://metalshow.ro/ 
23232323----25.05.2017 25.05.2017 25.05.2017 25.05.2017 - A 9a Conferinţă “Tehnologii de sudare și conexe”, Kiev, Ucraina, http://
wrtys.com.ua/   
25252525----30.06.201730.06.201730.06.201730.06.2017 - A 70a Adunare Anuală a Institutului Internaţional de Sudură (IIW), 
Shanghai, China, http://www.iiw2017.com/ 
16161616----18.08.2017 18.08.2017 18.08.2017 18.08.2017 - A 3a Conferinţă internaţională a tinerilor profesionişti în sudură, Halle, 
Germania, http://www.slv-halle.de/ 
25252525----29.09.2017 29.09.2017 29.09.2017 29.09.2017 - Târgul internaţional de sudură şi tăiere, Düsseldorf, Germania, http://
www.schweissen-schneiden.com/media/ 
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METAL SHOW 2017, cel mai important eveniment expoziţional din domeniul prelucrării 
metalelor, sudării şi roboticii din România, se va desfăşura între 17 şi 20 mai la Bucureşti, 
în Pavilionul Central al centrului expoziţional Romexpo.  
Toţi pasionaţii de tehnologie din domeniul sudurii vor găsi la METAL SHOW, expoziţia  
reprezentată cel mai bine pe acest segment, maşini şi echipamente pentru sudare şi tăiere, 
sisteme automatizate de sudare, materiale de umplere şi o mulţime de accesorii pentru 
sudare. De asemenea, vizitatorii vor avea ocazia să participe la demonstraţii live şi 
conferinţe, să testeze o mulţime de aplicaţii şi să intre în contact cu reprezentanţi ai unor 
companii de renume.  
Printre expozanţii METAL SHOW 2017 care activează în domeniul sudării se numără 
Plasmaserv SRL, CM Metal Trading SRL, Ductil SA, Siad România SRL, Top Plast, Pretev 
Tehnologii SRL. Alături de acestea, vor fi peste 90 de producători şi furnizori din domeniul 
prelucrării metalelor şi roboticii din România.  
Asociaţia de Sudură din România, în calitate de partener media al acestui eveniment, este 
prezentă pe parcursul întregii expoziţii cu un stand propriu. 
ASR invită toți membrii săi să viziteze standul asociației precum și întreaga expoziție care a 
reuşit să concentreze pe 8500 mp peste 220 de branduri de top şi peste 3000 dintre cei 
mai buni specialişti şi oameni cu funcţii executive din top şi middle-management-ul unor 
companii de notorietate din ţară şi străinătate.  
La adresa www.metalshow.ro se găsește programul complet al conferinţelor şi tot acolo 
participanții se pot înregistra online, pentru acces gratuit la eveniment.  


