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Având in vederea conjunctura specială datorată situației de urgență, 
Adunarea Generală a ASR a avut loc în ziua de 23.04.2020 prin 
videoconferință.  

Ordinea de zi a Adunării Generale a fost următoarea: 

-  Prezentarea Raportului Consiliului Director al ASR pe anul 2019 

-  Prezentarea și aprobarea bilanțului financiar contabil pe anul 2019 și 
a raportului Comisiei de cenzori 

- Adoptarea programului de activitate și a bugetului de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2020 

-  Stabilirea cotizațiilor ASR pentru anul 2021  

-  Aprobarea strategiei ASR pentru perioada 2020 - 2024 

-  Informare privind activitatea ASR CertPers SRL pe anul 2019 

-  Premieri ASR 2020 
-  Diverse. 

În anul 2019 ASR a obținut venituri de 684 802 lei, la un nivel al 
cheltuielilor de  664 330 lei, ceea ce a condus la un excedent de 20 472 
lei. 

Adunarea Generală a aprobat raportul de activitate si bilanțul pe anul 
2019, programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 
2020, programul strategic pentru perioada 2020-2024, precum si 
valoarea cotizațiilor pentru anul 2021. 

 

 

 

 

 

În cadrul Adunării Generale au fost prezentate următoarele premii ASR 
2020: 

•  Titlul de Membru de onoare al ASR: Dr. Adrian-Mihai Câmpurean 
(Omnisud srl București), Prof. Luisa Coutinho, Federația Europeană 
de Sudură EWF, Portugalia, Prof. Detlef von Hofe, Asociația 
Germană de Sudură DVS, Germania și  Ing. Chris Smallbone, 
Institutul Internațional de Sudură IIW și Institutul WTIA Australia 

• Medalia “Acad. Corneliu Mikloși”: Prof. Viorel-Aurel Șerban (UPT 
Timișoara) și Prof. Mihail Minescu (UPG Ploiești)  

• Placheta de onoare “Dr. Clara Boarnă”: Ing. Sorin David (Reșița)  
• Diploma de onoare ASR:  
         - Sucursala Craiova (Dănuț Savu, președinte sucursală) - pentru 
organizarea Conferinței ASR, aprilie 2019, Craiova 

         - Sucursala ASR Sibiu (Adrian Știr, președinte sucursală) - pentru 
organizarea Conferinței ASR a coordonatorilor sudării, octombrie 2019, 
Sibiu. 

 

Adunarea Generală a ASR, 23.04.2020 
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Programul strategic de acțiune pentru perioada 2020-2024, aprobat de Adunarea 
Generală a ASR 2020, cuprinde patru obiective strategice. 

 
Obiectiv strategic A: Îmbunătățirea imaginii sudarii și creșterea atractivității 
spre cariera de sudor la toate nivelele de calificare 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiectiv strategic B: Susținerea creșterii nivelului de dezvoltare a sudării în 
România prin promovarea inovării 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv strategic C: Implementarea sistemelor de calificare/certificare 
armonizate la nivel european/internațional a personalului sudor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv strategic D:  Creșterea vizibilității ASR în mediul economic 

   

Program strategic de acțiune ASR 

Nr. Acțiune 

A1 
Conștientizarea managerilor din industrie asupra importanței strategice a 
sudării 

A2  Pregatirea și diseminarea unor materiale de promovare a imaginii sudării 

A3 
Organizarea unor acțiuni de promovare a unei cariere în domeniul sudării în 
școli 

A4 Organizarea unor cursuri profesionale de sudură 

Nr. Acțiune 

B1 Evaluarea nivelului sudării din România 

B2 Elaborarea unor instrumente și ghiduri de bună practică 

B3 
Promovarea unor noi procedee de producție bazate pe Internetul lucrurilor, 
robotizare, fabricație aditivă, inteligență artificială 

B4 Elaborarea unui program de perfecționare a coordonatorilor sudării 

Nr. Acțiune 

C1 
Extinderea gradului de implementare a sistemului european/internațional de 
calificare a personalului sudor 

C2 
Oferirea de consultanță școlilor vocaționale/duale pentru realizarea pregătirii 
în ocupația de sudor 

C3 
Efectuarea de demersuri la autoritățile publice în vederea armonizării 
sistemului național de calificare în domeniul sudării cu cel european/
internațional 

C4 
Dezvoltarea și implementarea sistemului de învățământ la distanță în 
domeniul sudării 

Nr. Actiune 

D1 Întărirea activității sucursalelor și creșterea unei imagini în jurul lor 

D2 Dezvoltarea unei activități de sprijin profesional pentru membrii ASR 

D3 Organizarea unei campanii de marketing—promovare a ASR 

D4 Stabilirea unor colaborări cu alte asociații și cu autorități publice 
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SR EN ISO 2553:2019, Sudare și procedee conexe. Reprezentări simbolice pe desene. 
Îmbinări sudate (EN ISO 2553:2019) este disponibil în limba română începand cu data de 
01.05.2020.  

Acest lucru a fost posibil ca urmare a analizei chestionarului privind evaluarea traducerilor din 
domeniu, completat de membrii ASR cu ocazia Conferinței anuale a coordonatorilor sudării , care 
a avut loc în 17-18.10.2019 la Sibiu.  

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA PRIORITĂȚILOR DE TRADUCERE A UNOR 
STANDARDE ROMÂNE DIN DOMENIU 

 (standarde europene preluate fără traducere, documente de standardizare europene și/sau 
internaționale nepreluate) Aprilie 2020 

Vă rugăm să selectați cinci titluri de standarde din această listă, a căror traducere o considerați 
prioritară și să le acordați câte o notă, de la 1 până la 5 (5 fiind pentru standardul a cărui 
traducere o considerați cea mai importantă). Puteți completa această listă și cu alte standarde. 
În cazul în care aveți disponibilitatea de a traduce unul sau mai multe standarde, vă rugăm să 
menționați aceasta pe formular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de mai sus este selectată dintr-o listă mai lungă de standard care sunt în patrimonial CT 40 
Examinări nedistructive și care, în momentul de față nu sunt traduse.  

Vă rugăm să retransmiteti evaluarile dumneavoastra la presedintele CT 40, d-na Florica 

Dumitrascu pe adresa de mail fl_dumitrascu@yahoo.com, pana cel mai tarziu la data de 
15.05.2020. 

Forica Dumitraşcu,  preşedintele CT39 /ASRO 

Standarde europene adoptate ca standarde române de ASRO (comitetul 
tehnic CT 39 – Sudare si procedee conexe) 

Nr 
crt 

Denumire standard Nota 

 1. 
SR EN 1330-
11:2007 

Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 11: Termeni 
utilizați în difracția radiațiilor X aplicate asupra materialelor 
policristaline și amorfe 

  

 2. 
SR EN 
13554:2011 

Examinări nedistructive. Emisie acustică. Principii generale 
  

 3. 
SR EN 
16018:2012 

Examinări nedistructive. Terminologie. Termeni utilizați la 
examinarea prin ultrasunete cu traductor multi-element cu 
comandă de fază 

  

 4. SR EN ISO 
16810:2014 

Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii 
generale 

  

 5. SR EN 16714-
1:2017 

Examinări nedistructive. Analize termografice. Partea 1: 
Principii generale 

  

 6. SR EN ISO 
5577:2017 

Examinări nedistructive. Examinare cu ultrasunete. Vocabular 
  

 7. SR EN ISO 
20484:2017 

Examinări nedistructive. Încercări de etanșeitate. Vocabular 
  

 8. SR EN 1330-
9:2017 

Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 9: Termeni 
utilizați la examinarea prin emisie acustică 

  

 9. SR EN ISO 
20485:2018 

Examinări nedistructive. Încercarea de etanșeitate. Metoda 
cu gaz trasor 

  

 10. SR EN 
17119:2019 

Examinări nedistructive. Examinare termografică. 
Termografie activă 

  

 11. SR EN ISO 
15549:2019 

Examinări nedistructive. Examinare cu ajutorul curenților 
turbionari. Principii generale 

  

 12. SR EN ISO 
15708-1:2019 

Examinări nedistructive. Metode prin radiații pentru 
tomografie computerizată. Partea 1: Terminologie 

  

 13. SR EN ISO 
16809:2019 

Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete 
  

 14. SR EN ISO 
12718:2020 

Examinări nedistructive. Examinare prin curenți turbionari. 
Vocabular 

  

mailto:fl_dumitrascu@yahoo.com
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În cadrul ședinței Consiliului Director care s-a desfășurat prin videoconferință în 
data 7.04.2020 s-a decis organizarea Adunării Generale 2020 prin videoconferință, 
au fost revizuite regulamentele de organizare a ASR și de funcționare a sucursalelor 
ASR ca urmare a necesității schimbării modului de organizare/desfășurare a 
Adunării Generale ASR, a schimbării sediului ASR și a aprobării sucursalelor din 
străinătate, respectiv a fost aprobată varianta finală a proiectului de strategie ASR 
2020-2024 care urmează sa fie prezentată Adunării Generale. 

 

 

 

 

 

Ședința Consiliului Director al ASR organizată în data de 22.04.2020, prin 
videoconferință, a avut ca principale puncte pe ordinea de zi pregătirea Adunării 
Generale a ASR și avizarea materialelor pentru aceasta, precum și aprobarea 
premiilor ASR 2020.   

 

 

În data de 14.04.2020 a avut loc Adunarea Generală a Sucursalei ASR Timișoara, 
organizată prin videoconferință. 

Adunarea a debutat cu evocarea personalității dlui. Petru Țenchea, fost președinte al 
Sucursalei ASR Timișoara, decedat la sfârșitul anului trecut, de către Andreea Bobic 
și Dorin Dehelean. 

În cadrul Adunării Generale vicepreședintele Sucursalei, dna. Andreea Bobic, a 
prezentat o informarea privind activitățile realizate în cadrul Sucursalei în anul 2019, 
precum și o propunere de program de activitate pentru anul 2020. 

A fost ales, totodată, noul președinte al Sucursalei ASR Timișoara în persoana dnei 
Andreea Bobic. Având in vedere locul devenit vacant în Comitetul Sucursalei a fost 
aleasă dna. Anamaria Feier (Universitatea Politehnica Timișoara). 

Comitetul Sucursalei l-a ales ca vicepreședinte al acesteia pe dnul. Alexandru Joni 
(Robcon SRL). 

Ședințe ale Consiliului Director al ASR 

 Sucursala 

 Timișoara 

Adunarea generală a Sucursalei ASR Timișoara 

Manifestări științifice și tehnice 2020 

15-29.07.2020  
A 73- Adunare Anuală a 

Institutului internațional de 
Sudură 

           prin  

    videoconferință 
www.iiw2020.online  

02-04.09.2020  
VAE 2020- The 3rd International 

Conference on Vehicle and 
Automotive Engineering 

  Miskolc,  

Ungaria  
http://

ivae2020.unimiskolc.hu  

29.09 - 02.10.2020  

Metalshow - Expoziție pentru 
prelucarea metalelor, tehnologii 

și echipamente industriale 

 

București, 

România 

  

https://metalshow-tib.ro 

Octombrie 2020   Conferința ASR “SUDURA 2020”   
Ploiești 

România 
www.asr.ro  

http://www.iiw2020.online/
http://ivae2020.unimiskolc.hu/
http://ivae2020.unimiskolc.hu/
https://metalshow-tib.ro/
http://www.asr.ro/

