
Buletin informativ editat de Asociația de Sudură din România 

NEWSLETTER 
An 11, Nr.5 / Mai 2020 

 

Splaiul Spiru Haret,  

nr. 1A 

300023 Timișoara 

Tel: +40 256 200041 

       +40 742 026121 

Fax:+40 256220366 

E-mail: asr@asr.ro 

www.asr.ro 

 

 
 

Asociația de Sudură din Romania anunță cu regret încetarea din viață 

în ziua de 11 mai 2020 a Profesorului Viorel Micloși, președintele de 

onoare al ASR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul Viorel Micloși, membru de onoare al ASR, a fost președintele 

Asociației în perioada 2001-2003 și, pentru o perioadă îndelungată,  

membru al Consiliului Director al ASR și președinte al Comisiei de 

examinare a ASR Cert Pers.  
 
Dispariția Profesorului Viorel Micloși, o personalitate de vârf a științei și 

tehnicii românești cu notorietate internațională, reprezintă o pierdere 

ireparabilă pentru întreaga comunitate profesională sudării din 

România. 

 

 

Ca urmare a deciziei Consiliului Director al ASR și a conducerii 

Universității de Petrol și Gaze Ploiești, Conferința ”Sudura 2020”, 

programată inițial pentru perioada 23-24.04.2020 și amânată din cauza 

pandemiei de coronavirus,  va avea loc la Ploiești în perioada 22-

23.10.2020. Cu ocazia conferinței se va desfășura și faza națională a 

concursului “Tineretul sudează”. 
 
Întrucât în acest an nu va mai putea fi organizată conferința anuală a 

coordonatorilor sudării, organizatorii conferinței “Sudura 2020” au 

extins perioada în care pot fi propuse lucrări pentru această conferință 

până la data de 30.06.2020. Se are în vedere includerea în programul 

conferinței, mai ales, a unor noi lucrări cu caracter practic, de interes 

pentru coordonatorii sudării. 
 
Membrii ASR sunt invitați să beneficieze de această oportunitate.  

Încetarea din viață a Prof. Viorel Micloși  

A fost stabilită noua dată a Conferinței ASR “Sudura 2020” 
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În această lună a fost activată pe site-ul ASR o zonă de acces restricționat, disponibilă 

exclusiv pentru membrii ASR. În această zonă se vor încărca informații actuale despre 

activitatea ASR, date despre acțiuni organizate de ASR la nivel național și în sucursale, 

precum și revista ''Sudura''. 
 
Pentru obținerea accesului în zona restricționată, membrii ASR sunt invitați să își 

creeze un cont. 

Crearea contului presupune parcurgerea următorilor pași: 

- click pe Acces Restricționat  

- completarea datelor pentru crearea unui cont nou  

• Se vor completa datele marcate cu * (Username, E-mail, Parolă) și, în mod 
facultativ, celelalte date. 

• Pentru "Username" se va utiliza formatul "Nume Prenume", format necesar pentru 
a identifica persoanele care solicită accesul în zona respectivă. 

• Se vor bifa căsuțele "Nu sunt robot" și "Trimite aceste date de conectare printr-un 

email". 

Se va da click pe butonul "Înregistrare". 
 

În cazul în care condiția de eligibilitate a solicitantului este îndeplinită (membru ASR 

cu cotizația achitată pe anul în curs) se asigură accesul solicitat, iar solicitantul va fi 

informat prin e-mail de activarea contului. 
 
Accesul în zona restricționată a titularilor de cont se va face prin autentificare, ceea ce 

presupune  completarea următoarelor date:  

• Username sau adresă de e-mail și  

• parolă.  

După autentificare, accesul efectiv la documente se face prin click pe "Documente 

ASR". 

În cazul în care apar probleme la crearea contului și accesul în zona restricționată, 

Secretariatul ASR oferă asistență tehnică prin email (asr@asr.ro). 

 
 
În luna mai ac s-a finalizat alegerea prin mijloace on line a conducerii Organismului 

Internațional de Autorizare, IAB, din cadrul Institutului Internațional de Sudură, IIW, 

pentru perioada 2020-2023.   
 
Pentru aceste alegeri, ASR l-a nominalizat pe dl. Horia Dașcău pentru funcția de 

președinte al Grupei IAB - A. 
 
Noua conducere a IIW, rezultată în urma alegerilor și care va deveni efectivă după 

Adunarea Anuală a IIW din luna iulie 2020, este formată din: 

• Boyoung Lee (Coreea de Sud) – președintele IAB 

• Horia Dașcău (România) – președintele Grupei IAB - A „Educație, instruire și 

calificare” 

• Stefano Morra (Italia) - președintele Grupei IAB - B „Implementare, autorizare și 

certificare”. 
 
Secretariatul ASR îl felicită pe dl. Horia Dașcău și îi urează succes în noua activitate. 

   

Zona restricționată pe site-ul ASR 

O nouă conducere a Organismului Internațional de Autorizare IAB 

mailto:asr@asr.ro


SR EN ISO 21904-1:2020 - Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Echipament de 

captare şi de filtrare a fumului de sudare. Partea 1: Cerinţe generale 

Acest document definește cerințele generale pentru echipamentele de ventilație utilizate pentru 

captarea și separarea fumului generat la sudare şi procedee conexe, de ex. sudare cu arc și 

tăierea termică. Acest document specifică, de asemenea, datele de încercare care trebuie marcate 

pe dispozitivele de captare. Se aplică la proiectarea și fabricarea de piese ale echipamentului, 

inclusiv hote pentru sudare, conducte, unități de filtrare, dispozitive de mișcare a aerului, sisteme 

care informează despre funcționarea nesigură și practicile la locul de muncă, pentru a asigura o 

muncă sigură în ceea ce privește expunerea. Pericolele semnificative sunt enumerate în Clauza 4. 

Nu acoperă pericolele electrice, mecanice și pneumatice. Acest document se aplică: - sistemelor 

de ventilație locale de evacuare (LEV), cu excepția tabelelor de tiraj; - echipamente mobile și 

staționare; - echipamente de separare utilizate la sudare şi procedee conexe. Acest document nu 

se aplică: - sistemelor de ventilație generală, a aerului sau a sistemelor de mișcare a aerului; 

- sisteme de climatizare; - praf de măcinat. Acest document se aplică sistemelor proiectate și 

fabricate după publicarea sa.  

NOTĂ: Cerințele specifice de siguranță pentru mașinile de tăiat termic sunt definite în ISO 17916 

SR EN ISO 21904-2:2020 - Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Echipament de 

captare şi de filtrare a fumului de sudare. Partea 2: Cerinţe referitoare la încercări şi marcarea 

eficacităţii de separare. 

Acest document specifică o metodă de încercare a echipamentelor pentru separarea fumului de 

sudare, pentru a determina dacă eficiența de separare a acestuia îndeplinește cerințele 

specificate. Metoda specificată nu se aplică încercării cartușelor de filtrare independent de 

echipamentul în care sunt destinate să fie utilizate. Acest document se aplică echipamentelor care 

sunt fabricate după publicarea sa.  

NOTĂ:  Sistemele generale de ventilație sunt excluse din domeniul de aplicare al ISO 21904-1. 

SR EN ISO 21904-4:2020 - Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Echipament de 

captare şi de filtrare a fumului de sudare. Partea 4: Determinarea debitului volumic de aer minim 

al dispozitivelor de captare 

Acest document specifică două metode pentru stabilirea debitului de volum minim de aer. O 

metodă este dedicată utilizării cu hote de captură, cu duze și cu duze crestate cu un raport între 

lungimea crestăturii și diametrul furtunului de 8: 1 sau mai puțin. Cealaltă metodă este dedicată 

utilizării dispozitivelor de extracție cu pistol.  
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Standarde europene adoptate ca standarde române de ASRO (comitetul tehnic 
CT 39 – Sudare și procedee conexe) prin nota de confirmare în luna mai 

Standarde europene adoptate ca standarde române de ASRO (comitetul tehnic 
CT 40 – Examinări nedistructive) prin nota de confirmare în luna mai 

SR EN ISO 12718:2020 - Examinări nedistructive. Examinare prin curenți turbionari. 

Vocabular înlocuieste SR EN ISO 12718:2009. 

SR EN ISO 14096-1:2020 - Examinări nedistructive. Calificarea sistemelor de digitalizare a 

filmelor radiografice. Partea 1: Definiții, măsurări cantitative ale parametrilor de calitate a 

imaginii, film de referință standardizat și control calitativ. 

SR EN ISO 14096-2:2020 - Examinări nedistructive. Calificarea sistemelor de digitalizare a 

filmelor radiografice. Partea 2: Cerințe minime. 

SR EN ISO 16526-1:2020 - Examinări nedistructive. Măsurarea și evaluarea tensiunii tuburilor 

roentgen. Partea 1: Metoda divizorului de tensiune. 

SR EN ISO 16526-2:2020 - Examinări nedistructive. Măsurarea și evaluarea tensiunii tuburilor 

roentgen. Partea 2: Verificarea constantei prin metoda filtrului gros. 

SR EN ISO 16526-3:2020 - Examinări nedistructive. Măsurarea și evaluarea tensiunii tuburilor 

roentgen. Partea 3: Metoda spectrometrică. 

Florica Dumitraşcu,  preşedintele CT39 /ASRO 
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Membrii ASR sunt invitați să participe la webinarul ”Mărește profitul fabricației într-un 

timp de 6 luni utilizând Teoria constrângerilor" care va avea loc în ziua de 

18.06.2020, între orele 9:30-13:30. 
 
Webinarul se va desfașura în limba engleză, fiind moderat de dnii Arrie van Niekerk, 

Henk și Callie Roos (Africa de Sud), participarea la webinar este gratuită. 
 
Persoanele interesate să participe la webinar sunt invitați să se înregistreze în avans 
la adresa https://tix.yt/BWx , numărul de persoane care pot participa la webinar fiind 
limitat.  

 

 

 

Datorită pandemiei de coronavirus, cea de a 73 Adunare Anuală a Institutului 

Internațional de Sudură, IIW va avea loc prin videoconferință în perioada 15-25 iulie 

2020. 

 

 

 

 

 

 

Persoanele interesate de participare pot obține informații la adresa  https://

iiw2020.online/ .  

Invitație la webinarul ”Mărește profitul fabricației într-un timp de 6 
luni utilizând Teoria constrângerilor", 18.06.2020 

Ce-a de a 73 Adunare Anuală a Institutului Internațional de Sudură,  
IIW 

Manifestări științifice și tehnice 2020 

15-25.07.2020  

 

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 

22—23.10.2020   
Conferința ASR 

 “SUDURA 2020”   

Ploiești 

România 
www.asr.ro  
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