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În ziua de 16.07.2020 s-a stins din viaţă, după o lungă suferinţă, dl. ing. Dorel 

Dumitraşcu, membru al Consiliului Director al ASR. 

Dl. Dorel Dumitraşcu a desfăşurat o lungă carieră în domeniul sudării, fiind 

coordonator al sudării la întreprinderea UCRU Bucureşti, inginer tehnolog la 

ISIM Timişoara şi, în ultimii ani, director al S.C. ANTU CONSULTING S.R.L. 

Bucureşti. 

 

 

 

 

 

Apropiat al ASR, Dorel Dumitraşcu a devenit membru al asociaţiei în anul 

2003. 

Dispariţia colegului Dorel Dumitraşcu reprezintă o pierdere pentru ASR. 

 

Încetarea din viaţă a dlui. Dorel Dumitraşcu 

 

În perioada 16.07.2020–28.07.2020 s-au desfăşurat discuţii online între 

Secretariatul ASR şi Preşedinţii Sucursalelor ASR. 

În cadrul discuţiilor s-au abordat probleme legate de activitatea sucursalelor în 

condiţiile pandemiei de coronavirus. 

S-a evocat necesitatea organizării unor acţiuni online în cadrul sucursalelor. În 

urma discuțiilor a rezultat că 12 sucursale au în vedere organizarea în anul acesta 

a unor acțiuni de tip webinar. Câteva sucursale (8) vor încerca să organizeze faza 

locală a concursului „Tineretul sudează” în luna septembrie a.c., eventual în 

combinație cu marcarea „Zilei sudorului”. 

A fost efectuată, de asemenea, o informare privind acțiunile care vor fi organizate 

de ASR în partea a doua a anului 2020, în mod concret, conferința „Sudura 2020” 

de la Ploieşti din octombrie 2020 şi noul ciclu de cursuri organizate de Centrul de 

Formare ASR începând cu luna septembrie 2020.  

Preşedinţii Sucursalelor ASR au fost solicitaţi să sprijine acţiunea de încasare a 

cotizaţiilor pe anul curent.  

Discuţii ale Secretariatului ASR cu Preşedinţii de  

Sucursale ASR 

Din activitatea ASR Cert Pers  

În ziua de 22.07.2020 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţilor ASR Cert Pers 

SRL la care au fost aprobate rezultatele obţinute de societate în anul 2019, 

precum şi programul de activitate  şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020. 

În anul 2019, ASR Cert Pers a eliberat un număr de 172 de diplome internaţionale 

sau europene, respectiv 3 certificate de inginer sudor internaţional, realizând o 

cifră de afaceri de 204.925 şi un profit de 48.192 lei.  

În data de 14.07.2020 s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Director al organismului 

ASR Cert Pers în cadrul căruia a fost ales noul preşedinte al acestui comitet în 

persoana dlui. prof. dr. ing. Francisc Tusz. 
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Proiectul DIGIWELD a lansat aplicația destinată utilizatorilor fără  
acces la internet  

Proiectul DIGIWELD din cadrul Programului european ERASMUS+, proiect condus de ASR, a 

lansat aplicaţia destinată utilizatorilor fără acces la internet în vederea susţinerii procesului 

educaţional în contextul actual al pandemiei de Covid-19. Scopul aplicaţiei educaţionale 

offline este de a oferi o posibilitate tinerilor de a studia materialele educaţionale elaborate în 

cadrul proiectului şi de a putea efectua verificarea cunoştinţelor accumulate, fără a fi 

necesară conectarea la sistemul DIGIWELD de management al învăţării. 

 

 

 

 

 

Structura aplicației informatice presupune: 

 Accesul la materialele educaționale, studii de caz reale privind procedeele de sudare şi 

instrumentul digital de evaluare a cunoștințelor fără conexiune la internet. 

 Materiale educaționale personalizate pentru tineri cu vârste între 16-20 ani necesare 

studiului procedeelor de sudare WIG, MIG şi SE. 

 Materiale educaționale dedicate cadrelor didactice sau profesioniștilor din centrele de 

instruire în vederea calificării în meseria de sudor, conținând informații în vederea 

acumulării unor competențe digitale pentru îmbunătățirea procesului educațional. 

 Materiale educaționale referitoare la asigurarea calității în sudare. 

 Instrument digital de evaluare a cunoștințelor conținând întrebări cu răspunsuri multiple 

 Suport digital pentru descărcarea materialelor educaționale într-un format accesibil 

oricărui instrument digital: telefon, tabletă, computer, Smart TV sau simulator. 

 Studii de caz reale de sudare. 

 WELDONE 

WELDONE—Instructorul sudor și utilizarea tehnologiei digitale în 

procesul de instruire a sudorilor 

Proiectul WELDONE din cadrul Programului european ERASMUS+ reprezintă o colaborare a 

experților în domeniul sudării cu experți din domeniul sistemelor de instruire din Croația, 

Grecia, Portugalia, România și Ungaria. ASR a fost invitat în acest parteneriat datorită 

experienței de 30 de ani în instruirea în domeniul sudării. 

Una dintre sarcinile pe care ASR le-a avut în cadrul proiectului a fost aceea de a defini 

rezultatele învățării pentru unitatea de competență 4 „Competență digitală și utilizarea 

resurselor digitale”. Astfel că, pentru partea de cunoaștere, experții ASR au considerat că 

în urma parcurgerii oricărei instruiri ce își propune asigurarea competențelor digitale un 

instructor ar trebui să poată demonstra cunoștințe teoretice ale principiilor și aplicabilității 

informației, comunicării, instrumentelor digitale și mediului internet. 

În ceea ce privește definirea abilităților ce trebuie dobândite, acestea vor acoperi domeniile 

fundamentale ale aptitudinilor practice și cognitive necesare coordonării proprii cu 

responsabilitate în timpul derulării procesului de predare. Abilitățile necesare vor trebui să 

se poată manifesta în diverse contexte predictibile, dar potențial schimbătoare, și vizează: 

 capacitatea de a naviga printre sursele online, de a selecta informații relevante, de a 

identifica, selecta, utiliza și combina informații din diverse surse 

 capacitatea de a se conecta cu comunitățile de învățare on-line pentru a crea conținut 

comun de învățare și pentru a utiliza conținutul de învățare existent 

 capacitatea de a utiliza diverse tehnologii și media pentru a colabora în procesele de 

învățare, capacitatea de a utiliza diverse tehnologii și instrumente digitale, dedicate 

proceselor de predare și învățare, pentru a gestiona învățarea proprie, pentru a 

colabora cu alții în învățare și pentru a explora idei, teorii, relații și proceduri. 



EN ISO 10893-1:2011/A1:2020 –Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 1: 

Examinare automatizată electromagnetică pentru verificarea etanşeităţii hidraulice a ţevilor de 

oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux). Amendament 

1: Modificare a dimensiunilor crestăturii de referință; modificare a criteriilor de acceptare 

EN ISO 10893-12:2011/A1:2020 - Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 12: 

Examinare automatizată cu ultrasunete a grosimii pe toată circumferinţa ţevilor de oţel fără 

sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux). Amendament 1: 

Modificare a criteriilor de acceptare 

EN ISO 10893-2:2011/A1:2020 - Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 2: 

Examinare automatizată cu curenţi turbionari pentru detectarea imperfecţiunilor ţevilor de oţel 

austenitic şi ferito-austenitic fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub 

strat de flux). Amendament 1: Modificare a dimensiunilor crestăturii de referință; modificare a 

criteriilor de acceptare 

EN ISO 10893-3:2011/A2:2020 - Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 3: 

Examinare automatizată prin dispersie de flux pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/

sau transversale pe toată circumferinţa ţevilor de oţel feromagnetic fără sudură şi sudate (cu 

excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux). Amendament 2: Modificare a criteriilor de 

acceptare 

EN ISO 10893-8:2011/A1:2020 - Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 8: 

Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare a ţevilor de 

oţel fără sudură şi sudate. Amendament 1: Modificare a criteriilor de acceptare 

Standardele române de mai jos au fost anulate în luna mai 2020, fie prin înlocuire, fie 

printr-o decizie de anulare. Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate şi 

standardele înlocuitoare. 

SR EN 14096-1:2003 - Examinări nedistructive. Calificarea sistemelor de digitalizare a filmelor 

radiografice. Partea 1: Definiţii, măsurări cantitative ale parametrilor de calitate a imaginii, film de 

referinţă standardizat şi control calitativ; Înlocuit prin SR EN ISO 14096-1:2020 

SR EN ISO 8044:2016 - Coroziunea metalelor şi aliajelor. Termeni de bază şi definiţii; Înlocuit 

prin SR EN ISO 8044:2020 

SR EN 12544-2:2001 - Examinări nedistructive. Măsurarea şi evaluarea tensiunii tuburilor 

roentgen. Partea 2: Verificarea constantei prin metoda filtrului gros; Înlocuit prin SR EN ISO 

16526-1:2020 

SR EN 12544-1:2001- Examinări nedistructive. Măsurarea şi evaluarea tensiunii tuburilor 

roentgen. Partea 1: Metoda divizorului de tensiune; Înlocuit prin SR EN ISO 16526-1:2020 

SR EN 12544-3:2001 - Examinări nedistructive. Măsurarea şi evaluarea tensiunii tuburilor 

roentgen. Partea 3: Metoda spectrometrică; Înlocuit prin SR EN ISO 16526-1:2020 

SR EN 14096-1:2003 - Examinări nedistructive. Calificarea sistemelor de digitalizare a filmelor 

radiografice. Partea 1: Definiţii, măsurări cantitative ale parametrilor de calitate a imaginii, film de 

referinţă standardizat şi control calitativ; Înlocuit prin SR EN ISO 14096-1:2020 

SR EN 14096-2:2003 - Examinări nedistructive. Calificarea sistemelor de digitalizare a filmelor 

radiografice. Partea 2: Cerinţe minime; Înlocuit prin SR EN ISO 14096-2:2020 

SR EN ISO 3506-1:2010 - Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare de oţel 

inoxidabil rezistent la coroziune. Partea 1: Şuruburi parţial şi complet filetate şi prezoane; Înlocuit 

prin SR EN ISO 3506-1:2020 

SR EN ISO 3506-2:2010 - Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare de oţel 

inoxidabil rezistent la coroziune. Partea 2: Piuliţe; Înlocuit prin SR EN ISO 3506-2:2020 

SR EN 12735-1:2016 - Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură din cupru pentru 

echipamente de aer condiţionat şi de răcire. Partea 1: Ţevi pentru sisteme de conducte; Înlocuit 

prin SR EN 12735-1:2020 

SR EN ISO 15012-1:2013 - Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Echipament de 

captare şi de filtrare a fumului de sudare. Partea 1: Cerinţe referitoare la încercările şi marcarea 

eficacităţii de separare; Înlocuit prin SR EN ISO 21904-2:2020 

 

Florica Dumitraşcu,  preşedintele CT40 /ASRO 
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Standarde europene adoptate ca standarde române de ASRO prin notă 
de confirmare (Comitetul tehnic CT 40 – Examinări nedistructive) 
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Cea de-a 73-a Adunare Anuală a Institutului Internaţional se Sudură 
IIW 

În perioada 16-28.07.2020 a avut loc la cea de-a 73-a Adunare Anuală a Institutului 

Internațional de Sudură, eveniment organizat, datorită pandemiei de coronavirus, în sistem 

online. Din partea ASR a participat dna. Anamaria Feier. 

În cadrul evenimentului a fost prezentată noua echipă de conducere a IIW-ului de la Institutul 

Italian de Sudură IIS din Genova, conducător executiv fiind dl. dr. Luca Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eveniment au participat cca. 650 specialişti reprezentând 39 de ţări. Au fost derulate 50 de 

sesiuni de lucru cu o durată totală de 150 ore. 

Deşi organizat online, evenimentul a cuprins toate acţiunile aferente adunărilor anuale ale IIW şi 

anume Adunarea generală a IIW, Adunarea membrilor IAB, întâlnirile comisiilor tehnice, expoziţie 

a producătorilor, expoziţie de artă în domeniul sudării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adunarea generală a IIW a ales în funcţia de preşedinte al IIW pentru perioada 2020-2023 pe dl. 

David Landon (SUA). Au fost aleşi, totodată noi membri ai Consiliului Director al IIW, unul dintre 

aceştia fiind dl. dr. ing. Venceslav Grabulov (Serbia). 

Următoarea Adunare Anuală a IIW va avea loc la Genova (Italia) în perioada 20-25.06.2021. 

Manifestări științifice și tehnice 2020 

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  

http://ivae2020.unimiskolc.hu/
http://ivae2020.unimiskolc.hu/
http://ivae2020.unimiskolc.hu/
https://metalshow-tib.ro/
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