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Examen - Inginer Sudor Internaţional şi Specialist Sudor Internaţional  

  
În perioada 18-20 iunie 2018  s-au desfășurat la Brașov  examenele pentru 

cursul de Inginer Sudor European/Internațional şi Specialist Sudor European/

Internațional, examenele au fost susținute de peste 35 de cursanți din  

generațiile 2017-2018. 

Asociația de Sudură din România îi felicită pe cei peste 30 de absolvenți!!! 

 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 

Damen Shipyards Galați a fost din nou una din câştigătoarele Concursului 

profesional “ARC CUP 2018” care s-a desfășurat în iunie în China.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Un nou succes la concursul profesional “ARC CUP 2018”  

 

 

 

Premiu de excelenţă/Sudare Aluminiu - Broasca Emanuel Andrei 

Premiu de excelenţă/Proces sudare 135 și 141 - Codreanu Gabriel, 

Ghibergiu Petrică, Talmaciov Vasile. 

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

succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele concursului sunt: 

Câștigătorul aurului la clasamentul pe 

echipe - Damen Shipyards Galați 

/Romania 

Locul 1 MMA/111  - Broască Emanuel 

Andrei 

Locul 2 GTAW/141 - Goga Petrișor 

Locul 3 MMA/111 - Pintilie Daniel 

Locul 3 Ansamblu Sudat - Codreanu 

Gabriel 
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În perioada 4-6 iunie 2018 a avut loc la Lisabona a II-a întâlnire pe proiectul FSW-Tech 

„Calificări armonizate în procesul de sudare prin frecare”. Întâlnirea a avut ca scop 

realizarea celor 3 curriculumuri pentru cele 3 calificări: Operator European Friction Stir 

Welding Operator (EFSW-O), Specialist (EFSW-S) şi Inginer (EFSW-E).  

Partenerii EWF şi ISQ sunt cei care au organizat întâlnirea transnaţională cât şi sesiunea de 

lucru pentru cele 3 curriculumuri. 

Informații privind activităţile pe proiectul FSW– Tech se găsesc la adresa http://fsw-

tech.eu/  

 

Proiectul European FSW-Tech - întâlnire transnațională a partenerilor, 

Lisabona(Oeiras)- Portugalia, 4-6 iunie 2018 

Curs Proiectant internaţional de structuri sudate nivel complet (IWSD-C)   

Asociaţia de Sudură din România (ASR), în colaborare cu RINA SIMTEX,  organizează în 

premieră un curs de calificare ca proiectant internațional de structuri sudate (IWSD). Cursul 

satisface cerinţele ghidului Institutului Internațional de Sudură IAB 201r10. 

Cursul oferă un nivel de cunoștințe și de bună practică care satisface necesitățile industriei 

europene de fabricație prin sudare în acord cu cerințele standardelor europene armonizate şi 

legislația europeană/națională privind comercializarea produselor pentru construcții. 

Conţinutul cursului 

Tehnologia sudării (25 ore), Rezistența materialelor (25 ore), Proiectarea structurilor sudate 

(25 ore), Proiectarea îmbinărilor sudate (25 ore), Proiectarea structurilor metalice sudate(25 

ore), Proiectarea eficientă a structurilor sudate (25 ore), Fabricație, costuri, calitate, inspecție 

(25 ore), Legislație europeană/națională, Regulamentul european 305/2011, HG 668/2017, 

Evaluarea conformităţii elementelor structurale de oţel/aluminiu conform SR EN 1090-1, 

Declarație de performanţă (5 ore). 

Cursul se derulează în sistem de videoconferință în zilele de luni până vineri după-amiază 

(17:00-20:00) şi sâmbăta (09:00-14:00), în principalele  locații: Timișoara, Braşov, Iaşi şi 

București (sediile ASR şi RINA).  

Cursul va fi organizat în următoarele perioade: 

P1-03.09.2018-04.10.2018, modulele: Tehnologia sudării, Fabricație, costuri, calitate, 
inspecție, Rezistența materialelor şi Proiectarea structurilor sudate, ore luni până vineri după-

amiază (17:00-20:00) şi sâmbăta (09:00-14:00). 

P2+P3-22.10.2018-11.12.2018, modulele: Proiectarea îmbinărilor sudate, Proiectarea 

structurilor metalice sudate, Proiectarea eficientă a structurilor sudate şi Legislație, ore luni-

joi de la 17:00-20:00. 

Detalii suplimentare se pot obţine la Secretariatul ASR (asr.formare@gmail.com, 0742-

026121, 0256-200041), respectiv biroul RINA din Timişoara (office.timisoara@rina.org, +40 

356 177 551) 

 

 

mailto:asr.formare@gmail.com
mailto:office.timisoara@rina.org
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SR EN ISO 15614-8:2016, Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 8: 

Sudarea îmbinărilor țeavă – placă tubulară 

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european  
EN ISO 15614-8:2016 și înlocuieşte SR EN 15614-8:2003. 

Această parte a ISO 15614 specifică cerințe pentru verificarea în vederea calificării a 

procedurilor de sudare cu arc electric a îmbinărilor țeavă – placă tubulară din materiale 

metalice prin procedee manuale, parțial mecanizate, complet mecanizate sau automate. 

Calificarea prin încercări ale îmbinărilor țeavă – placă tubulară poate fi utilizată pentru toate 

îmbinările, chiar dacă acestea sunt supuse în întregime unei încărcări sau sunt numai suduri 

de etanșare, așa cum se cere în standardele de aplicație. 

Această parte a ISO 15614 se aplică la sudarea prin topire a materialelor metalice pentru 

îmbinări țeavă – placă tubulară cu un joc rămas după sudare între țeavă și placa tubulară pe 

o anumită lungime din grosimea plăcii tubulare. Această parte a ISO 15614 nu se aplică 

plăcilor tubulare cu racorduri forjate cu țevi sudate (suduri pe alezaj interior/exterior). Pentru 

sudarea îmbinărilor țeavă – placă tubulară urmată de o expansiune mecanică rezistentă a 

țevii, verificarea procedurii de sudare trebuie definită. Pentru alte aplicații și/sau cerințe, 

această parte a ISO 15614 poate fi utilizată, dacă se cere prin specificație. Sudarea în scopul 

reparației trebuie luată în considerare în verificarea procedurii de sudare. 

 

 

 

 

SR EN ISO 3677:2017, Metale de adaos pentru lipire moale și lipire tare. Notare  

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

EN ISO 3677:2016 și înlocuieşte SR EN ISO 3677:2002. 

Standardul specifică notările pentru materialele de adaos pentru lipire moale și lipire tare, pe 

baza compoziției chimice a acestora. Numai în cazul materialelor de adaos pentru lipire tare, 

notarea include temperaturile solidus/liquidus. Standardul tratează partea metalică a 

materialelor de adaos utilizate în produsele pentru lipire moale și lipire tare, de exemplu, folii, 

sârme, vergele, paste, sârme/vergele cu înveliș de flux, sârme/vergele tubulare cu miez de 

flux etc. 

SR EN ISO 9017:2018, Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale 

metalice. Încercarea de rupere 

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

EN ISO 9017:2018 și înlocuieşte SR EN ISO 9017:2014. 

Acest document specifică dimensiunile epruvetelor şi procedurile pentru efectuarea 

încercărilor la rupere, pentru a se obţine informaţii despre tipurile, dimensiunile şi distribuţia 

imperfecţiunilor interne, cum sunt suflurile, fisurile, lipsa de topire, lipsa de pătrundere şi 

incluziunile solide pe suprafaţa de rupere. Documentul se aplică tuturor formelor de produse 

din materiale metalice cu o grosime mai mare sau egală cu 2 mm, îmbinate prin orice 

procedeu de sudare prin topire. 

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39 

Standarde europene adoptate ca standarde române de ASRO (comitetul tehnic 

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

în 31 mai 2018 

Standard european adoptat ca standard român de ASRO (comitetul tehnic CT  

39 – Sudare și procedee conexe), a cărui versiune română a fost publicată în 30 

aprilie 2018 
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Manifestări științifice și tehnice 2018 

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. 

A apărut Revista SUDURA 2/2018 

În cursul lunii iunie a apărut numărul 2/2018 al revistei SUDURA. 

Acest număr cuprinde următoarele articole: 

 Industria 4.0 și sudarea (Gerhard Posch, Jürgen Bruckner, 

Helmut Ennsbrunner(Fronius International – Austria) 

  Abordarea europeană privind calificarea în domeniul 

fabricației aditive –  Legătura între lanțul de furnizare a AM, 

centre de cercetare și universități (Luisa Coutinho, Monica 

Sibișteanu, Andreas Cereja (EWF - European Federation for 

Welding, Joining and Cutting) 

 Adaptivitatea extinsă a sistemelor robotizate moderne 

pentru sudarea unor componente cu toleranțe deosebit de 

mari din industria termoenergetică ( Alexandru Joni(Robcon™ 

SRL), Timișoara) 

De asemenea, revista cuprinde şi diferite informații utile pentru 

membrii ASR. Aceștia sunt invitați să vizualizeze revista SUDURA pe 

website-ul Asociației de Sudură din Romania : www.asr.ro  

Curs de inginer/tehnolog/specialist sudor internațional/european  

Asociația de Sudură din România organizează cu începere din luna septembrie 2018 o 

nouă serie de cursuri de formare a personalului de coordonare a sudării. 

Cursurile se desfășoară în sistem de videoconferință, orele fiind programate în zilele de 

vineri (16.00-20.00) si sâmbătă (8.00-16.00)  în diferite locații din țară.  

Perioada de desfășurare a acestor cursuri este: 03.09.2018-31.05.2019 

 Persoanele interesate de înscrierea la aceste cursuri sunt rugate să se adreseze 

Secretariatului ASR (tel.: 0742-026121, e-mail: asr.formare@gmail.com) până cel târziu 

la data de 23.08.2018. 


