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Constituirea Sucursalei ASR Chişinău  

Comitetul sucursalei ASR Chişinău s-a întâlnit în ziua de 31 mai 2019. În cadrul 

şedinţei, la care a participat dl. conf. univ. dr. Valentin Amariei, șef Direcție 

Formare Continuă, Universitatea Tehnică a Moldovei, s-a stabilit programul de 

activitate al Sucursalei ASR Chișinău în perioada iunie - decembrie 2019 şi s-au 

discutat măsurile necesare pentru asigurarea formării la nivel de inginer sudor 

internaţional a unor persoane din Republica Moldova în cadrul programului 

organizat de ASR prin videoconferință în perioada 02.09.2019 – 30.05.2020. 

 

Comitetul Sucursalei ASR Chișinău  în ședința din 31 mai 2019 

 

În data de 24.04.2019 a avut loc şedinţa de constituire a Sucursalei ASR 

Chişinău. Sediul sucursalei este la Universitatea Tehnică a Moldovei din 

Chişinău. 

Cea de a 17-a sucursală a ASR cuprinde 14 membri, dintre care cinci persoane 

juridice (Universitatea Tehnică a Moldovei, FABBRI – INOX  Î.M  Chişinău, 

Polimer Gaz Construcţii S.R.L. Chişinău,  ICS ACSEAL Gaz S.R.L. Chişinău şi 

Şcoala Profesională nr.6 Chişinău) şi nouă persoane fizice. 

A fost aleasă conducerea Sucursalei ASR Chişinău formată din Rodion Ciupercă 

- preşedinte, Dumitru Bodeanu – vicepreşedinte, Dinu Cernobrovciuc şi Cătălin 

Antonean - membri. 

O primă acţiune care urmează să fie realizată de Sucursala ASR Chişinău este  

promovarea în mediul industrial din Republica Moldova a sistemului 

internaţional de calificare a personalului în domeniul sudării şi organizarea la 

Universitatea Tehnică a Moldovei a unei locaţii pentru cursul de inginer sudor 

internaţional/european care va fi organizat de Centrul de formare al ASR in 

această toamnă. 

Sucursala Chişinău 
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În cursul lunii mai a.c. s-au finalizat cele două cursuri de inginer sudor internaţional/

european organizate de Centrul de formare al ASR prin videoconferinţă cu, respectiv fără 

scoatere din producţie, cursuri la care au participat 39 de persoane. 

Începând din anul 2011 Centrul de formare al ASR a organizat 14 cursuri de inginer sudor 

internaţional/european cu un număr total de 441 de participanţi. 

 

 

   

 - inginer sudor internaţional/european, fără scoatere din producţie   

   02 septembrie 2019 — 30 mai 2020 

    - proiectant internaţional de structuri sudate 

                               02—26 septembrie 2019                 

Informaţii la: www.asr.ro, laura.veresezan@asr.ro 

 

 

 

În ziua de 14 mai 2019 a avut loc la Institutul de Sudură din Gliwice (Polonia) a 54-a 

Adunare Generală a Federaţiei Europene de Sudură (EWF), la care au participat 

reprezentanţi ai 22 de ţări membre ale EWF. Din partea României au fost prezenţi Dorin 

Dehelean (ASR) şi Horia Daşcău (ASR CertPers).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul Adunării Generale a fost analizată activitatea EWF şi s-a aprobat bilanţul pe anul 

2018. A fost stabilit programul activităţilor viitoare, inclusiv bugetul de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2019. 

Comitetul tehnic al EWF a analizat activitatea desfăşurată în cele 5 arii de competenţe ale 

EWF: 

Sistemul de calificare EWF, Sistemul de certificare, Standardizare, Sistemul de reguli şi 

Instrumente UE. 
 

 

 

 

În 9 mai 2019 a avut loc la Milano ședința grupului de lucru CEN/TC 249/WG 16 – 

Sudarea materialelor plastice. A fost discutat în detaliu prEN 16296 rev “Imperfecțiuni 

în îmbinările sudate din materiale termoplastice – Niveluri de calitate”, în vederea anchetei 

CEN. La ședință a participat dl. Petru Țenchea, care, în cadrul pct. 3 al ordinei de zi, 

Progresele temelor de lucru din programul CEN/TC 249/WG16, a  susținut prezentarea 

Standardizarea în domeniul sudării și îmbinării materialelor plastice. 

 

 

 

 

 

 

Finalizarea cursurilor de inginer sudor internaţional/european 

Adunarea Generală a Federaţiei Europene de Sudură  

Participări la standardizarea europeană 

Cursuri care vor fi organizate  în semestrul II 2019 de ASR 
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Standarde europene adoptate ca standarde române prin metoda 
traducerii de ASRO (comitetul tehnic CT  39 – Sudare și procedee 

conexe), în 29 martie 2019 

SR EN ISO 2401:2019, Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliți. 

Determinarea randamentelor și a coeficientului de depunere 

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european 

EN ISO 2401:2018 și înlocuieşte SR EN 22401:1996.  

Documentul specifică metode pentru determinarea diferitelor randamente ale electrozilor 

înveliți, precum și a coeficientului de depunere al acestora. Randamentul electrodului este 

definit ca raportul dintre masa metalului depus prin sudare în condiții standardizate și masa 

vergelei consumate a electrodului. Caracteristicile determinate sunt: randamentul nominal al 

electrodului, RN; randamentul efectiv al electrodului, RE,; randamentul global, RG; 

randamentul global efectiv (randamentul de depunere), RD  și coeficientul de depunere, D. 

Anexa naţională NA, informativă, cuprinde indexul alfabetic al termenilor în limba română şi 

termenii echivalenţi în limbile engleză, franceză şi germană. 

SR EN 560:2019, Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri 

pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe 

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

european EN 5602018 și înlocuieşte SR EN 560:2005. 

Standardul specifică dimensiunile și caracteristicile pieselor componente ale racordurilor 

pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere și procedee conexe, de exemplu, 

reductoare de presiune conform EN ISO 2503 și aparate pentru sudare sau tăiere. Adecvarea 

racordurilor pentru furtunuri menționate mai jos se ia în considerare în funcție de domeniul 

de presiune aplicată. Acest document nu acoperă proiectarea racordului port-furtun care se 

introduce în furtun. Aceasta este specificată în EN 1256.       

 

 

 

SR EN ISO 19232-5:2019, Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. 

Partea 5: Determinarea indicelui de neclaritate a imaginii și a rezoluției spațiale de 

bază utilizând indicatori de calitate a imaginii cu fire tip duplex 

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european  

EN ISO 19232-5:2018 și înlocuieşte SR EN ISO 19232-5:2013. 

Documentul specifică o metodă de determinare a indicelui de neclaritate totală a imaginii și a 

rezoluției spațiale de bază ale radiografiilor și ale imaginilor radioscopice. ICI cu până la 13 

perechi de fire pot fi utilizați în mod eficace cu tensiuni ale tubului de radiații X până la 600 

kV. ICI cu mai mult de 13 perechi de fire pot fi utilizați în mod eficace cu tensiuni ale tubului 

de radiații X mai mici de 225 kV. Atunci când se utilizează tensiuni de sursă în domeniul 

megavolților, este posibil ca rezultatele să nu fie în întregime satisfăcătoare.     

Modificările principale față de ediția anterioară sunt: noul ICI cu fire tip duplex de înaltă 

definiție; descrierea extinsă a utilizării; tabelul extins cu rezoluția spațială de bază și 

perechile de linii/mm; evaluarea ICI cu fire tip duplex prin examinare vizuală și evaluarea cu 

funcția de profil în imagini digitale. 

Anexa naţională NA, informativă, cuprinde indexul alfabetic al termenilor în limba română şi 

termenii echivalenţi în limbile engleză, franceză şi germană. 

              

                             

                                                     ing. dipl. Petru Țenchea,                                                             

Președinte ASRO/CT 39 și ASRO/CT 40    

Standard european adoptat ca standard român prin metoda 
traducerii de ASRO (comitetul tehnic CT  40 – Examinări 

nedistructive), în 29 martie 2019 
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Manifestări științifice și tehnice 2019 

 

În ziua de 30.05.2019 a avut loc la sediul firmei CM Metal Trading Timişoara, membru al ASR, 

„Ziua porţilor deschise”  

CM Metal Trading este o societate cu o tradiţie de 25 ani în domeniul sudării şi tăierii, membru 

activ şi susţinător al ASR. 

 

 

 

 

 

La acest eveniment au participat peste 40 de specialişti (reprezentanţi firme timişorene, 

participanţi la cursul de IWE, cadre didactice de la Universitatea Politehnica, membri ASR), care au 

apreciat noutăţile din domeniu prezentate de gazde. Pe lângă o serie de demonstraţii interesante a 

avut loc şi un concurs de sudare virtuală care a fost câştigat de Lucian-Cătălin Lungu. 

05-07.06.2019 ICWAM – 2019 Metz, Franţa https://icwam.com  

07-12.07.2019 

A 72-a Adunare 

Anuală a IIW și 

Conferința 2019 

Bratislava, Slovacia https://www.iiw2019.com/ 

16-17.09.2019 DVS CONGRESS Stadthalle Rostock, http://www.dvs-ev.de/2019/ 

17-18.10.2019 

Conferința anuală a 

coordonatorilor 

sudării 

Sibiu, 

România 

  

www.asr.ro 

26-28.11.2019 

Expoziția și 

Conferința “Oțelurile 

inoxidabile” 

Maastrich, 

Olanda 

http://www.stainless-steel-

world.net/ssw2019/the-stainless

-steel-world-conference-

exhibition-2019.html 

„Ziua porţilor deschise” la CM Metal Trading Timişoara  

Adunarea Anuală a Institutului Internaţional de Sudură 

 

În perioada 7-12.07.2019 are loc la Bratislava (Slovacia) cea de a 72-a Adunare Anuală a 

Institutului Internaţional de Sudură IIW, acţiune de mare amploare care cuprinde: 

Adunarea Generală a IIW, ședinţele comisiilor şi grupelor de lucru ale IIW şi Conferinţa 

internaţională a IIW. 

Conferinţa internaţională abordează o tematică largă, focalizată cu precădere în domeniul 

automotiv. 

Informaţii privind acţiunea pot fi obţinute la adresa https://www.iiw2019.com/  
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