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Program Masă Rotundă “Progrese în construcțiile metalice sudate”, 
Timişoara, 6 septembrie 2018, ora 09:00 la Centrul de Conferințe al 
Universității Politehnica Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 2b 

   

9:00–9:20 - V. Șerban (Rectorul Universității Politehnica Timișoara)  - 
Cuvânt  de deschidere 

9:20-10:40 
R. Băncilă (Univ. Politehnica Timisoara, România) - Locul și rolul 
specialistului sudor în proiectarea și execuția construcțiilor din oțel sudate; 
conexiunea interdisciplinară între arhitect, proiectant și specialistul sudor 
R. Boecking (DVS Düsseldorf, Germania) - Valoarea adăugată prin 
tehnologia de sudare în Germania și UE în anul 2017 – Tehnologia sudării 
și Asociația Germană de Sudură DVS prezintă interes pentru generația 
viitoare în domeniul meseriilor și cel academic? 
L. Coutinho (EWF Oeiras, Portugalia)- Impactul Industriei 4.0 asupra 
locurilor de muncă legate de domeniul sudării 
H. Cramer (GSI München, Germania) - Inovație și cercetare in domeniul 
sudării în Germania 

10:40–11:00 -  Pauză de cafea 

 

 

 

 

11:00- 2:40  
J. Dos Santos (Institutul Helmholtz Geesthacht, Germania)  - Noi 
dezvoltări în sudarea cu element activ rotitor si procedee conexe 
S. Amancio (Univ. Tehnică Graz, Austria) - Îmbinarea polimer-metal și  
materiale compozite - structuri metalice hibride 
L. Blaga (Institutul Helmholtz Geesthacht, Germania) - Aplicații ale 
materialelor compozite polimerice și a tehnologiilor conexe pentru 
construcțiile de poduri 
J. Fink (Univ. Tehnică Viena, Austria) - Analiza comportării la oboseală a 
lamelelor perforate cu rol de conector in noile panouri sandwich  SCSC 
E. Petzek (SSF Timişoara, România), G. Retter ( Retter Grup, Sibiu, 
România) - Utilizarea oțelurilor de înaltă rezistență în structuri sudate; 
exemple in domeniul podurilor 
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12:40-14:10  - Pauză de cafea 

14:10–15:50 
N. Popa (Univ. Tehnică de Construcții București, România) - Defecte și erori  în 
proiectarea  și execuția construcțiilor sudate 
V. Grabulov (DUZS Belgrad, Serbia) - Abordarea modernă a sudabilității prin 
încercări pentru structuri sudate fiabile 
A. Sedmak  (Univ. Tehnică Belgrad, Serbia) - Evaluarea siguranței structurilor 
sudate din oțel prin examinări nedistructive și mecanica ruperii 
D. Boehme (DVS München, Germania) - Avarii in structuri sudate – din experiența 
unui expert judiciar atestat 
V. Gaivoronschi (Univ. Politehnica Timişoara, România) - Estetica construcțiilor din 
oțel sudate; probleme, realizări 

15:50–16:10 - Pauză de cafea 
16:10–17:30 
D. Dehelean (ASR, România) - Educația în sudură - Provocări și paradigme 
P. Darjanov (BWS Sofia, Bulgaria) - Rezultate și provocări actuale în domeniul 
instruirii și calificării personalului in domeniul sudării în Bulgaria 
J. Dobranszky (Univ. Tehnică Budapesta, Ungaria) - Stadiul actual și provocările 
învățământului in domeniul  sudării în Ungaria 
J. Huete (CESOL Madrid, Spania) – Folosirea simulatorului în şcolarizarea sudorilor. 
Stadiul actual al cunoaşterii. 

17:30–18:00 - Discuții finale, Concluzii, Recomandări 
Masa rotundă se desfășoară în limba engleză. 
Participarea este liberă.  
Persoanele care doresc să participe la Masa rotundă sunt rugate să confirme 
participarea prin email la adresa  asr@asr.ro. 
 
 

 Program Masa Rotunda “Progrese în construcțiile metalice sudate” 

Curs de inginer/tehnolog/specialist sudor internațional/european - Ofertă 
pentru persoanele licenţiate în domeniul sudării !!!! 

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) şi sâmbătă (8.00-16.00)  în diferite locații din țară.  

Perioada de desfășurare a acestor cursuri este: 03.09.2018-31.05.2019 

În cursul lunii septembrie se mai pot înscrie persoanele licenţiate în 
domeniul sudării, partea întâi a cursului le este recunoscută şi costul 
pentru aceste persoane fiind redus la 8900 lei. 

 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 20.09.2018. 
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SR EN ISO 11666:2018, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. 
Niveluri de acceptare 
Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 
european  EN ISO 11666:2018 și înlocuieşte SR EN ISO 11666:2011. 

Acest document specifică două niveluri de acceptare, cunoscute ca nivelul de acceptare 2 (AL 
2) și nivelul de acceptare 3 (AL 3), pentru examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate cu 
pătrundere completă din oțeluri feritice, care corespund nivelurilor de calitate B și C din ISO 
5817:2014. Un nivel de acceptare corespondent nivelului de calitate D din ISO 5817:2014 nu 
este inclus în acest document, întrucât examinarea cu ultrasunete nu este cerută în general 
pentru această calitate a sudurii. 
Aceste niveluri de calitate sunt aplicabile examinărilor efectuate în conformitate cu ISO 17640. 
Acest document se aplică la examinarea îmbinărilor sudate cu pătrundere completă din oțeluri 
feritice, având grosimi de la 8 mm la 100 mm. Poate fi utilizat și pentru alte tipuri de suduri, 
alte materiale sau alte grosimi, în măsura în care examinările au fost efectuate luându-se în 
considerare geometria și caracteristicile acustice ale elementului sudat, iar pentru a permite 
aplicarea nivelurilor de acceptare din acest document poate fi utilizată o sensibilitate adecvată. 
Frecvența nominală a traductoarelor utilizate în acest document este cuprinsă între 2 MHz și 5 
MHz, numai dacă atenuarea sau cerințe pentru o rezoluție mai bună nu justifică o altă 
frecvență. Utilizarea acestor niveluri de acceptare folosind frecvenţe în afara acestui domeniu 
trebuie analizată cu atenţie. 
 

 

 

 

 

 
 
SR EN 16714-3:2017, Examinări nedistructive. Examinare termografică. Partea 3: Termeni şi 
definiţii. 
Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 
european  EN 16714-3:2016 și înlocuieşte SR 13340:1996. 
EN 16714, Examinări nedistructive — Examinare termografică este constituit din 
următoarele părţi: 

— Partea 1: Principii generale 

— Partea 2: Echipament 

— Partea 3: Termeni şi definiţii 

SR EN 16714-3:2017 stabileşte 49 de termeni şi definiţii pentru examinarea termografică. 
Anexa naţională NA, informativă, cuprinde indexul alfabetic al termenilor în limba română şi 
termenii echivalenţi în limbile engleză, franceză şi germană. 
 

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39 

Standard european adoptat ca standard român de ASRO (comitetul tehnic CT  
40 – Examinări nedistructive), a cărui versiune română a fost publicată în 30 
martie 2018 

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 
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Manifestări științifice și tehnice 2018 

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. 
01-02.11.2018 -The International Conference "Innovative technologies for joining advanced 
materials" , ISIM, Timisoara, Romania 

Proiect European South Mediterranean Welding Centre for Education, Training 
and Quality Control (SM WELD),  

În perioada 15.10.2015-14.10.2018, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin 
Departamentul Ingineria Fabricației, derulează, în calitate de partener (P4), proiectul 
South Mediterranean Welding Centre for Education, Training and Quality Control (SM 
WELD), un proiect transnațional de parteneriat strategic în domeniul universitar, coordonat 
de Royal Institute of Technology (KTH) din Stockholm – Suedia, în parteneriat cu 17 
universităţi de stat, institute de cercetare, asociaţii profesionale şi companii industriale din 
Portugalia, Spania, România, Grecia, Germania, Tunisia şi Algeria. Obiectivul general al 
proiectului SM WELD este înfiinţarea unui Centru de Educație, Formare şi Asigurarea 
Calității în domeniul Sudării în ţările partenere, Algeria şi Tunisia, care să coordoneze 
parteneriate şi să implementeze sistemul de certificare a calităţii în companiile cu activități 
în domeniul sudării. Obiectivele specifice ale proiectului SM WELD sunt integrarea unui 
modul specific proceselor de sudare şi îmbinare în programele de studii universitare de 
masterat în domeniul fabricației, cu scopul de a obține calificarea de inginer sudor 
internațional (IWE), dezvoltarea unor module de formare în domeniul sudării pentru 
educația terţiară non-universitară și certificarea calificării profesionale de tehnolog sudor 
internaţional (IWT), crearea unui sistem comun de educație, formare şi certificare în 
domeniul sudării (EdTrCert) în țările partenere (PCs), recunoscut în Europa.  

În concluzie, proiectul SM WELD, conceput pe baza unei viziuni pe termen lung privind 
dezvoltarea durabilă în nordul Africii, cu impact direct asupra studenților, mediului 
academic și industriei regionale, va conduce la îmbunătățirea standardelor de viață și a 
bunăstării în regiunea sud-mediteraneană, prin crearea de noi locuri de muncă în domenii 
strategice de fabricație. 


