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În cursul lunii iunie 2020 a apărut numărul 2/2020 al revistei Sudura. 

Acest număr cuprinde următoarele articole: 

 R. Molnar—Care este rolul gazelor tehnice în fabricaţia  

 auditivă? 

 M. Bodea, N. Sechel—Aspecte privind sudarea cap la  

cap cu topire intermediară a oţelurilor cu arcuri 

 I.D. Savu, S.V. Savu—Recuperarea şi refolosirea unei  

 magazii din oţel inoxidabil austenito-feritic din componenţa  

 unei nave tanc fluvial 

 D. Dehelean, A. Feier—Tehnologul sudor european/ 

 internaţional—un posibil coordinator al sudării în fabricaţia  

 prin sudare cu cerinşe de calitate la nivel specific 

Rubrica Pro Memoria cuprinde articolul dlui prof. V. Micloşi — 

Strategia stabilirii condiţiilor de ansamblu pentru sudare— inspecţie întârziată, 

în lupta împotriva fisurării asistate de hidrogen. 

Revista este transmisă membrilor ASR cu cotizaţia achitată la zi. Abonamente 

pentru revistă pot fi făcute la Secretariatul ASR. 

  

A apărut revista “Sudura”  2/2020 

Zona restricționată pe site-ul ASR 

Se reaminteşte membrilor ASR posibilitatea de a accesa zona restricţionată unde 

vor găsi informaţii actuale despre activitatea ASR, date despre acţiunile organizate 

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

creeze un cont pe site-ul ASR sau utilizând codul QR. 

Finalizarea a două cursuri organizate de ASR 

La 31 mai 2020 s-au finalizat cele două cursuri IWE/IWT/IWS cu, respectiv fără 

scoatere din producţie, organizate de Centrul de formare al ASR. La aceste cursuri 

au participat 63 persoane. 

Examenul pentru obţinerea diplomei de inginer sudor, tehnolog şi specialist 

internaţional/european s-a desfăşurat în cursul lunii iunie 2020 la ASR Cert Pers. 

  
Înscrieri pentru un nou ciclu de cursuri IWE/IWT/IWS 

ASR demarează la 01.09.2020 noile cursuri IWE/IWT/IWS organizate de Centrul 

ASR de formare. 

Pentru înscrierea la curs este necesară completarea şi transmiterea la ASR (email: 

asr.formare@gmail.com, laura.veresezan@asr.ro) a talonului de înscriere 

împreună cu copii ale C.I. şi diplomei de inginer. 

Oferta detaliată a cursului este disponibilă la adresa www.asr.ro. 
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Stadiul proiectului DIGIWELD 

Proiectul DIGIWELD, aflat în ultimul an de implementare, a mai depășit o bornă importantă 

în demersurile sale de a sprijini educaţia tinerilor în vederea pregătirii profesionale pentru 

meseria de sudor. Astfel, ca urmare a eforturilor partenerilor din proiect, în această 

perioadă au fost finalizate produsele intelectuale în format digital referitoare la următoarele 

materiale educaţionale: introducere în calculatoare şi simulare a sudării utilizând realitatea 

virtuală şi augmentată; procedeele de sudare vizate în cadrul proiectului: WIG, MIG, MAG, 

SEI; asigurarea calităţii la sudare 

Structura materialelor educaţionale acoperă în totalitate cerinţele identificate ca urmare a 

sondajelor efectuate în interiorul şcolilor vocaţionale care pregătesc tineri în vederea 

calificării în meseria de sudor. Astfel, au fost dezvoltate fişe ale disciplinelor acoperite care 

au vizat cunoştinţele, competențele şi abilitățile obţinute de tineri în urma participării la 

cursurile de sudori. 

 

 

 

 

 

 

 

Deasemenea, proiectul DIGIWELD a lansat aplicaţia online referitoare la managementul 

învăţării. Sistemul de management al învățării este centrat pe elev punând la dispoziție 

informațiile într-un format digital uşor de accesat. 

Informaţii suplimentare despre proiectul DIGIWELD se pot obţine de la dl. Sorin Savu, 

director proiect DIGIWELD. 

 

 WELDONE 

WELDONE—încercarea de a schimba instruirea în domeniul sudării 

Proiectul WELDONE, „Boosting innovation in welding training” este unul dintre proiectele ce 

își propun să schimbe modul actual de instruire, încercând să aducă informația tehnică într-o 

formă de prezentare acceptabilă pentru fiecare dintre persoanele active pe piața muncii.  

WELDONE propune un mod de instruire format din mici sesiuni de tip atelier de lucru, prin 

care să existe interacțiune activă între instructor și cursanți și, în același timp, între cursanți, 

pe întreg parcursul activității atelierului.  

WELDONE identifică necesitatea pregătirii unei noi generații de lectori pentru astfel de 

cursuri, lectori care să aibă capacitatea de a combina instrumentele tradiționale cu cele 

moderne, modul tradițional de interacționare cu persoanele aflate în curs de instruire cu 

tehnici noi de predare și nu în ultimul rând de a avea capacitatea să sintetizeze informația 

utilă într-un volum foarte mic, în puține cuvinte și multe simboluri, desene sau imagini, 

astfel încât transmiterea ei să fie rapidă, iar acceptarea ei să fie facilă pentru oricare tip de 

cursant.  

WELDONE este în curs de implementare, fiind bazat pe o serie de cursuri demonstrative și de 

dezvoltare a tehnicilor de predare. 

ASR este membru în cadrul consorțiului care implementează acest proiect, având drept 

sarcină organizarea componentei din cadrul sistemului de instruire care să confere lectorilor 

capacitatea de a înțelege și de a utiliza forma digitală pentru informații, pentru dispozitive, 

pentru instrumentele offline și online, pentru suporturile de predare și învățare. 

Informaţii suplimentare despre proiectul WELDONE se pot obţine de la dl. Dănuţ Savu, 

reprezentantul ASR în consorţiul proiectului WELDONE. 



SR EN ISO 13715:2020- Documentație tehnică de produs. Muchii cu formă nedefinită. Indicare 

şi cotare. Înlocuieşte SR ISO 13715:2017 

SR EN ISO 8044:2020  - Coroziunea metalelor şi aliajelor. Vocabular. Înlocuieşte SR EN ISO 

8044:2016 

SR EN ISO 13715:2020- Documentaţie tehnică de produs. Muchii cu formă nedefinită. Indicare 

şi cotare. Înlocuieşte SR ISO 13715:2017 

SR EN 12735-1:2020 - Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură din cupru pentru 

echipamente de aer condiţionat şi de răcire. Partea 1: Țevi pentru sisteme de conducte. 

Înlocuieşte SR EN 12735-1:2016 

SR EN 10372:2020 - Sistem de urmărire a calităţii pentru produse plate din oțel prin utilizarea 

codurilor de bare. Marcarea, citirea şi procesarea informaţiilor 

SR EN ISO 7526:2020 - Feronichel. Determinarea conținutului de sulf. Metoda prin absorbție în 

infraroșu după combustie în cuptor cu inducție 

SR EN 1676:2020 - Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri pentru retopire din aliaje de 

aluminiu. Specificații. Înlocuieşte SR EN 1676:2010 

SR EN ISO 10113:2020 - Materiale metalice. Table şi benzi. Determinarea coeficientului de 

anizotropie plastic. Înlocuieşte SR EN ISO 10113:2014 

SR EN ISO 7526:2020 - Feronichel. Determinarea conținutului de sulf. Metoda prin absorbție în 

infraroșu după combustie în cuptor cu inducție. Înlocuieşte SR EN 27526:1997  

SR EN 10139+A1:2020 - Benzi înguste, neacoperite, laminate la rece, din oțeluri cu conținut 

scăzut de carbon pentru formare la rece. Condiții tehnice de livrare Înlocuieşte SR EN 10139:2016 

SR EN ISO 8044:2020 - Coroziunea metalelor şi aliajelor. Vocabular. Înlocuieşte SR EN ISO 

8044:2016 

SR EN ISO 439:2020 - Oțeluri și fonte. Determinarea conținutului de siliciu. Metoda gravimetrică 

Înlocuieşte SR EN ISO 439:2010 

SR EN 1706:2020 - Aluminiu și aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compoziție chimică şi 

caracteristici mecanice. Înlocuieşte SR EN 1706:2010 

Aceste standard urmează a fi preluate ca Standarde Române până în luna noiembrie 2020. 

EN ISO 7539-10:2020 - Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing - Part 10: 

Reverse U-bend method (ISO 7539-10:2020) 

EN ISO 9455-3:2020 - Soft soldering fluxes - Test methods - Part 3: Determination of acid 

value, potentiometric and visual titration methods (ISO 9455-3:2019) 

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate 

face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pe adresa electronică a Asociaţiei de 

Standardizare din România, standarde@asro.ro. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând 

indicativul şi titlul standardului. Termenul limită până la care se pot trimite comentarii este cu 30 

zile calendaristice înainte de termenul limită de vot (dea), indicat după fiecare proiect.  

prEN 17501 -Non-destructive testing – Thermographic testing - Active thermography with laser 

excitation; dea: 2020-07-30 

prEN ISO 21432 - Non-destructive testing - Standard test method for determining residual 

stresses by neutron diffraction (ISO 21432:2019); dea: 2020-07-30 

prEN 88-1- Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 1: 

Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa; dea: 2020-07-30 

prEN 88-2 - Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 2: 

Pressure regulators for inlet pressures above 500 mbar up to and including 5 bar; dea: 2020-07-

30 

prEN 88-3 - Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Pressure 

and/or  flow rate regulators for inlet pressures up toand including 500 kPa, electronic types; dea: 

2020-07-30 

prEN 161 - Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances; dea: 2020-07-30 

prEN 257 - Mechanical thermostats for gas-burning appliances; dea: 2020-07-30 

prEN 1106 - Manually operated taps for gas burning appliances; dea: 2020-08-06 

Florica Dumitraşcu,  preşedintele CT39 /ASRO 
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Standarde române aprobate în luna mai 2020 prin metoda Filei de confirmare 

sau prin Andorsare 
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Cea de a 73 Adunare Anuală a Institutului Internațional de Sudură, IIW 

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/ 

Manifestări științifice și tehnice 2020 

15-25.07.2020  

A 73- Adunare Anuală a 

Institutului internațional 

de Sudură 

             on-line www.iiw2020.online  

02-04.09.2020  

VAE 2020- The 3rd 

International Conference 

on Vehicle and 

Automotive Engineering 

  Miskolc,  

Ungaria  

http://

ivae2020.unimiskolc.

hu  

14-18.09.2020 DVS Congress 2020              on-line www.dvs-ev.de/2020 

29.09 - 02.10.2020  

 Metalshow - Expoziție 

pentru prelucarea 

metalelor, tehnologii și 

echipamente industriale 

 

 București, 

România 

  

https://metalshow-
tib.ro 

22—23.10.2020   
Conferinţa ASR 

 “SUDURA 2020”   

Ploiești 

România 
www.asr.ro  

Revista “Welding in the World” 

Revista “Welding in the World” este o publicaţie a Institutului Internaţional de Sudură, editată 

de editura Springer din Germania.  

De curând a apărut  volumul 64, numărul 7 al revistei. Acesta conţine 16 articole care sunt 

accesibile online. 

 

 

 

 

În cadrul revistei se publică articole care tratează toate aspectele legate de îmbinarea 

materialelor, fiind incluse sudarea, lipirea, tăierea, pulverizarea termică și alte tehnici conexe 

de îmbinare și fabricare. Tematica abordată cuprinde  progrese în procedee avansate de 

îmbinare, comportarea materialelor la sudare, aspecte de sănătate, securitate ocupaţională și 

de mediu ale proceselor de îmbinare, examinarea şi încercările îmbinărilor şi structurilor 

sudate, performanța structurilor sudate în exploatare, aplicații industriale,  educaţia în 

domeniul sudării. 

Modelul de publicare este hibrid, existând opțiuni de „open access”.  

Revista are un factor de impact de 1.278 (2018).  

În anul 2019 au fost efectuate 111022 descărcări ale revistei. 

Detalii privind revista “Welding in the World sunt accesibile la adresa https://

www.springer.com/journal/40194 . 
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