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Programul de activitate al ASR pentru anul 2018, aprobat de 

Adunarea Generală a ASR, 26.04.2018, Timișoara 

 1. Activități organizatorice  
- Organizarea ședințelor Consiliului Director al ASR în aprilie și octombrie 2018  

- Organizarea Adunării Generale ASR la Timișoara din 26 aprilie 2018  
- Înființarea unei noi sucursale a ASR  
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 Mesei rotunde „Progrese în construcțiile metalice sudate” 

Timișoara, 6 septembrie 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 octombrie 2018  

- Organizarea întâlnirii anuale a coordonatorilor sudării, Buzău, 18-19 octombrie 
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 format electronic și pe suport 

hârtie  
- 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 referitoare la standardizare 

- Publicarea pe pagina web a ASR a patrimoniului de standarde în domeniul 
sudării și al examinărilor nedistructive  
- Participarea activă a membrilor ASR 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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În ziua de 15 mai 2018 a avut loc la Moscova cea de a 52-a Adunare Generală a EWF 

la care, din partea ASR, a participat directorul executiv Dorin Dehelean. 

Cu această ocazie a fost analizată activitatea EWF din anul 2017, au fost prezentate și 

discutate aspectele actuale ale activității EWF la nivel general, respectiv din grupele 

de lucru din cadrul celor 5 direcții de activitate: instruire și calificare, certificare, 

standardizare, sistem de reguli, instrumente europene. Au fost aprobate revizuirile 

ghidurilor de calificare a personalului cu responsabilități de coordonare a  sudării în 

conformitate cu standardul EN 1090-2, respectiv pentru personalul pentru 

managementul riscului în fabricația prin sudare. 

Au fost rezolvate problemele curente privind funcționarea organismelor autorizate 

nominalizate (ANB și ANBCC) ale EWF. 

Totodată, a fost decisă continuarea acțiunilor pentru crearea unui sistem flexibil 

modular de calificare a personalului, pentru elaborarea unui sistem de calificare a 

personalului pentru fabricația aditivă, respectiv a unei scheme de certificare în 

domeniul fabricației prin lipire cu adezivi. 

Informații privind activitatea EWF se găsesc la adresa http://www.ewf.be/ 

sau pe facebook la https://www.facebook.com/EuropeanWeldingFederation. 

Adunarea generală a Federației Europene de Sudură, EWF 

Etapa națională a concursului profesional Tineretul Sudează s-a desfășurat la sediul 

ISIM Timișoara în ziua de 26 aprilie. La concurs au participat concurenți din 5 

sucursale ASR: Arad, Bistrița. Cluj-Napoca, Sibiu și Timișoara. 

Câștigătorii concursului sunt: 

Procedeul de sudare 111-SEM 

Locul 1: FLORIN ȚUGU -  ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL Arad 

Locul 2: TOROK IOSIF - Universitatea POLITEHNICA Timișoara 

Procedeul de sudare 135-MAG 

Locul 1: NEDELCU RĂZVAN, Universitatea AUREL VLAICU Arad 

Locul 2: ENCLEAN CLAUDIU, GEMIL GROUP SRL Cluj-Napoca 

Locul 3: TANCA NARCIS, COMELF SA Bistrița 

Procedeul de sudare 141-WIG 

Locul 1: IEPURE PAUL, Emerson SRL Cluj -Napoca  

Locul 2: POP FLORIN DĂNUȚ, CARPAT WELDING INDUSTRIES SRL Bistrița 

Locul 3: BRÂNDUȘOIU MIHAI, Universitatea POLITEHNICA Timișoara 

Asociația de Sudură din România îi felicită pe câștigători și le urează mult succes! 

Concursul profesional “Tineretul Sudează” - etapa națională 2018 
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Standarde europene adoptate ca standarde române de ASRO (comitetul 

tehnic CT  39 – Sudare și procedee conexe), a căror versiune română a fost 

publicată în 30 aprilie 2018 

SR EN ISO 15614-1:2017, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 1: 

Sudarea cu arc electric şi cu gaze a oţelurilor şi sudarea cu arc electric a nichelului şi 

aliajelor de nichel 

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN ISO 15614-1:2017 și înlocuieşte SR EN ISO 15614-1:2004, SR EN ISO 15614-

1:2004/A1:2008 și SR EN ISO 15614-1:2004/A2:2012. 

Standardul specifică modul în care se califică o specificație preliminară a procedurii de sudare 

prin verificarea procedurii de sudare și se aplică la sudarea cu arc electric și cu gaze a 

oțelurilor în toate formele de produs și la sudarea cu arc electric a nichelului și a aliajelor de 

nichel în toate formele de produs, în scopul producției, al reparației și al recondiționării. 

Acest document definește condițiile pentru executarea verificărilor procedurilor de sudare în 

vederea calificării și domeniul de calificare a procedurilor de sudare pentru toate operațiile de 

sudare din practică, acoperite de calificarea conform acestui document. Scopul principal al 

calificării unei proceduri de sudare este de a se demonstra că procedeul de îmbinare propus 

pentru construcție este capabil să producă îmbinări care au caracteristicile mecanice cerute 

pentru aplicația prevăzută. Sunt prevăzute două niveluri de verificări ale procedurii de sudare 

în vederea calificării, pentru a permite aplicarea la un domeniu larg de fabricație prin sudare. 

Acestea sunt notate ca nivelul 1 și nivelul 2. Nivelul 1 se bazează pe cerințele ASME Secțiunea 

IX, iar nivelul 2 pe edițiile precedente ale acestui document. În cadrul nivelului 2, volumul 

încercărilor este mai mare și domeniile de calificare sunt mai restrictive decât în cadrul 

nivelului 1. Verificările procedurilor realizate conform nivelului 2 califică în mod automat 

pentru cerințele conform nivelului 1, dar nu și invers. Atunci când într-un contract sau într-un 

standard de aplicație nu se specifică niciun nivel, se aplică toate cerințele nivelului 2.   

Specificația și calificarea procedurilor de sudare care au fost realizate în conformitate cu ediții 

anterioare ale acestui document pot fi utilizate pentru orice aplicație pentru care este 

specificată ediția curentă. În acest caz, rămân aplicabile domeniile de calificare din edițiile 

precedente. 

SR EN ISO 15614-7:2017, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 7: 

Încărcare prin sudare 

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european  EN ISO 15614-7:2016 și înlocuieşte SR EN 15614-7:2007. 

Această parte a ISO 15614 specifică modul în care se califică o specificație preliminară a 

procedurii de sudare pentru încărcare prin sudare, prin verificarea procedurii de sudare și 

definește condițiile pentru executarea verificărilor procedurilor de sudare și domeniul de 

calificare pentru procedurile de sudare pentru toate operațiile de sudare din practică în cadrul 

variabilelor enumerate în articolul 8.  Această parte a ISO 15614 se aplică tuturor procedeelor 

de sudare adecvate încărcării prin sudare. În situațiile în care calificarea se efectuează pe baza 

unei probe sudate înainte de începerea fabricației, calificarea se realizează în conformitate cu 

ISO 15613, cu excepția cazului în care, în măsura posibilului, încercările sunt în conformitate 

cu această parte a ISO 15614. Recondiționarea prin sudare și repararea metalului de bază 

sunt acoperite de ISO 15613 sau ISO 15614-1. 

Această ediție a ISO 15614-7 este aplicabilă tuturor noilor verificări ale procedurilor de sudare 

în vederea calificării. Aceasta nu invalidează verificările anterioare ale procedurilor de sudare, 

efectuate în conformitate cu edițiile anterioare ale acestei părți a ISO 15614. Atunci când, prin 

prezenta ediție, sunt cerute încercări suplimentare, este necesar doar ca aceste încercări 

suplimentare să fie efectuate pe o probă executată în conformitate cu WPS existentă și cu 

această parte a ISO 15614. Dacă pentru sudarea materialelor diferite se utilizează încărcarea 

cu strat tampon, procedura de sudare se califică în conformitate cu ISO 15614-1. Această 

încărcare cu strat tampon poate fi cerută pentru suduri care combină materiale cu structuri și 

proprietăți diferite, de exemplu, îmbinarea oțelurilor martensitice sau oțelurilor feritice cu 

oțeluri austenitice. Prin standarde de aplicație pot fi cerute încercări suplimentare. 

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39 
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Manifestări științifice și tehnice 2018 

METAL SHOW 2018 – a deschis seria evenimentelor dedicate prelucrării 

metalelor 

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, Indonezia, 

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 

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

 
 

 

Între 17 și 20 aprilie, în Pavilionul Central ROMEXPO a avut loc cea de a patra ediție 
METAL SHOW - Expoziție internațională pentru tehnologii de prelucrare prin așchiere, 

prelucrarea tablelor, sudură și robotică. 

105 companii din 10 țări au expus pe o suprafață de peste 9.000 m
2
 noutățile 

momentului, oferind în același timp și discount-uri speciale doar pe durata târgului. 
METAL SHOW a fost un eveniment conceput astfel încât să atragă specialiștii din 
industrie și să ofere șansa de a interacționa cu unele dintre cele mai mari companii din 

domeniu specializate în mașini și echipamente pentru prelucrări prin așchiere, 
prelucrarea tablelor, debitări cu laser, plasmă sau jet de apă, scule de precizie, sudură, 
AMC-uri, software industrial, tratamentul suprafețelor, prelucrări mecanice sau materii 

prime. Asociația de Sudură din România a fost prezentă pe toată perioada expoziției cu 
un stand propriu, stand care a fost vizitat de membri ASR și de multe alte persoane 
interesate de activitatea asociației. 

În ceea ce privește domeniile de activitate ale vizitatorilor, aceștia au provenit în 
principal din următoarele domenii: construcții metalice, industria constructoare de 
mașini și echipamente, industria auto, aeronautică. 

Informații despre viitoarele ediții METAL SHOW se găsesc la www.metalshow.ro. 

În data de 23 mai 2018 a avut loc un eveniment dedicat profesioniștilor în sudare și 

tăiere, desfășurat la sediul CM Metal Trading din Timișoara, membru al Asociației de 

Sudură din România.  La acest eveniment a participat un număr semnificativ de 

persoane, o serie dintre aceștia fiind membri ai ASR. 

Scopul principal al evenimentului a fost acela de a prezenta la fața locului inovațiile în 

materie de sudare și tăiere disponibile în prezent.  

Participanții au avut ocazia să ia parte la o întâlnire cu tehnologia, interacțiune atât 

educativă, cât și dinamică. Prezentările companiei și produselor au fost însoțite de 

demonstrații live, precum și de un concurs de sudare virtuală (virtual welding). 

În cadrul evenimentului a avut loc şi un schimb de idei şi de experienţă între 

participanţi, generând o interacţiune benefică pentru toţi cei prezenţi. 

Ziua Porților deschise la CM METAL TRADING SRL Timișoara  

http://www.metalshow.ro

