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În urmă cu câteva zile a avut loc la Timişoara o şedinţă a Biroului 

Consiliului Director (BCD) al ASR la care au participat dnii. Răzvan 
Bătrînu, preşedintele ASR, Sorin David şi Şerban Panaitescu, 

vicepreşedinţi, Dănuţ Savu, trezorier şi Dorin Dehelean, director 

executiv. 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul şedinţei au fost discutate probleme curente privind activitatea 
ASR, inclusiv modul de marcare a celor 30 ani de existenţă a ASR, au 

fost stabilite condiţiile de organizare ale conferinţelor “Sudura 
2020” (programată la Ploieşti în perioada 22-23 octombrie 2020, în 

condiţiile pandemiei de coronavirus) şi “Sudura 2021” (aprilie 2021) şi 
a fost pregătită următoarea întâlnire a Consiliului Director al ASR care 

va avea loc la Ploieşti în ziua de 20.10.2020. 

Totodată, membrii Biroului ASR au avut întâlniri cu conducerile 

Universităţii Politehnica şi ISIM Timişoara. 

Cu ocazia şedinţei BCD Preşedintele ASR, dl. Răzvan Bătrânu, a 
înmânat dlui. Sorin David Placheta de onoare ASR „Dr. ing. Clara 
Boarnă” decernată de Consiliul Director al ASR în şedinţa on-line din 

luna aprilie 2020. 

 

 

Şedinţa Biroului Consiliului Director al ASR 

Conferinţa “SUDURA 2020” 

Organizatorii Conferinţei “Sudura 2020” programată pentru a avea loc la 

Ploieşti în perioada 20-23.10.2020 au decis, având în vedere situaţia 
creată de pandemia de coronavirus, ca această conferinţă să se 

desfăşoare într-un format hibrid şi anume: 

- sesiunea plenară a conferinţei în format faţă în faţă la sediul 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi cu transmitere prin 

videoconferinţă, marţi 20.10.2020  

-  sesiunile tehnice, respectiv tehnico-comerciale ale conferinţei, precum 
şi workshop-ul Digiweld şi şedinţa deschisă a Comitetului Tehnic 39 

ASRO prin videoconferinţă în zilele de 21-23.10.2020 

Programul concret al conferinţei va fi difuzat în ultima decadă a lunii    

septembrie, prin luarea în considerare a situaţiei generale la momentul 

respectiv. 
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Noi cursuri organizate de ASR în anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia de Sudură din România (ASR ) organizează începând din acest an cursuri 

pentru calificare la nivel internaţional dedicate personalului operator pentru sudarea 

mecanizată, sudarea orbitală şi sudarea robotizată. 

Cursurile satisfac cerinţele ghidului Institutului Internaţional de Sudură IAB-348 13. 

Accesul la curs este permis persoanelor care au absolvit o şcoală vocaţională 
tehnică (4 ani), au minim 2 ani experienţă practică în domeniul sudării şi vârsta 

min. 20 ani. 

Durata cursurilor este următoarea: 

 60 ore pentru cursul operator pentru sudarea mecanizată 

 56 ore pentru cursul de operator pentru sudarea orbitală 

 80 ore pentru cursul de operator pentru sudarea robotizată 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Cursurile vor fi organizate la sediul unui agent economic care derulează procese 

de sudare relevante pentru modulul de curs organizat sau în laboratoarele unei 

universităţi care are dotarea minim necesară. 

Persoanele interesate de aceste cursuri sunt invitate să ia legătura cu Secretariatul 

ASR, dna. Laura Vereşezan, tel. 0742-026121, e-mail: asr.formare@gmail.com, 

laura.veresezan@asr.ro 

 

  Ofertă specială pentru cursul de Inginer Sudor Internaţional/
European pentru persoanele licenţiate în domeniul sudării 

Centrul de formare al ASR a demarat la 01.09.2020 un nou curs de formare a 

personalului de coordonare a sudării la nivel de inginer /tehnolog/specialist sudor 

internaţional/european. 

Cursurile se desfăşoară în sistem de videoconferinţă, orele fiind programate în zilele 
de vineri (16:00—20:00) şi sâmbăta (8:00 -14:00) cu conectarea independentă 

a fiecărui cursant. 

Având în vedere că persoanelor licenţiate în domeniul sudării li se recunoaşte 
partea introductivă la cursul IWE (Partea 1), acestea se mai pot înscrie până la data 

de 20.09.2020. 

Partea a 2-a practică  şi partea a 3-a  teoretică  a cursului se  vor desfăşura în 

perioada 21.09.2020-29.05.2021. 

Persoanele interesate pentru înscrierea la curs sunt rugate să se adreseze 

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

laura.veresezan@asr.ro). 



EN ISO 25239-1:2020—Sudare prin frecare cu element activ rotitor. Aluminiu. Partea 1: 

Vocabular. 

EN ISO 25239-2:2020—Sudare prin frecare cu element activ rotitor. Aluminiu. Partea 2: 

Proiectarea îmbinărilor sudate. 

EN ISO 25239-3:2020—Sudare prin frecare cu element activ rotitor. Aluminiu. Partea 3: 

Calificarea operatorilor sudori. 

EN ISO 25239-4:2020—Sudare prin frecare cu element activ rotitor. Aluminiu. Partea 4: 

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare. 

EN ISO 25239-5:2020—Sudare prin frecare cu element activ rotitor. Aluminiu. Partea 5: Cerinţe 

de calitate şi de inspecţie. 

SR EN ISO 10863:2020—Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. 

Utilizarea tehnicii de difracție a timpilor de zbor (TOFD). Înlocuieşte SR EN ISO 10863:2012. 

SR EN ISO 9455-3:2020—Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 3: 

Determinarea indicelui de aciditate prin metode de titrare potențiometrică şi vizuală. Înlocuieşte 

SR EN ISO 9455-3:1995. 

 

 

 
 
EN ISO 10893-10:2011/A1:2020 - Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 10: 

Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau 

transversale 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 frecvenţei ultrasunetelor de 

încercare; modificare a criteriilor de acceptare. 

EN ISO 10893-11:2011/A1:2020 - Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 11: 

Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau 

transversale a sudurii ţevilor de oţel sudate. Amendament 1: Modificare a frecvenţei ultrasunetelor 

de încercare; modificare a criteriilor de acceptare. 

EN ISO 10893-9:2011/A1:2020  - Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 9: 

Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare a benzilor/

tablelor utilizate la fabricarea ţevilor de oţel sudate. Amendament 1: Modificare a frecvenţei 

ultrasunetelor de încercare; modificare a criteriilor de acceptare. 

EN 14628-1:2020—Ţevi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă. Cerinţe şi metode de încercare. 

Partea 1: Acoperiri din PE. 

 

 

 

SR EN ISO 15614-1/A1:2019 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare în vederea calificării. Partea 1: Sudarea cu arc 

electric și sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc electric a nichelului şi a aliajelor de nichel.  

Acest standard este un standard armonizat cu: 

- Directiva 2014/68/UE (PED) privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la 

punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune – a se vedea Anexa ZA, si cu  

- Directiva 2014/29/UE (SPVD), privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la 

punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune – a se vedea Anexa ZB. 

- A fost inlocuit paragraful 8.5.2.3. 

SR EN ISO 6892-2:2018 - Materiale metalice. Încercare la tracțiune. Partea 2: Metodă de 

încercare la temperatură ridicată. Acest standard înlocuieşte SR EN ISO 6892-2:2011. 

Acest document specifică o metodă de încercare la tracțiune a materialelor metalice la temperaturi 

mai ridicate decât temperatura ambiantă. 

 

Florica Dumitraşcu,  preşedintele CT 39 şi CT40 /ASRO 
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Standarde europene adoptate ca standarde române de ASRO prin nota 

de confirmare (Comitetul Tehnic CT 39 – Sudare şi procedee conexe) 

Standarde aprobate la nivel naţional ca Standarde Române (Comitetul 

Tehnic CT 40 – Examinări nedistructive) 

STANDARDE EUROPENE  ŞI INTERNAŢIONALE AFLATE ÎN ANCHETĂ 

PUBLICĂ 
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Metal  Show & TIB 2020 se amână 

Organizatorii Euroexpo Fairs şi Romexpo au decis să amâne METAL SHOW & TIB 2020, 

târgul de referinţă pentru prelucrarea metalelor, tehnologiilor şi echipamentelor 
industrial, ce ar fi avut loc în perioada 29 septembrie-02 octombrie 2020, datorită 

situaţiei instabile creată de pandemia de COVID 19 şi de restricţiile impuse pentru astfel 

de evenimente. 

METAL SHOW & TIB, expoziţia pentru prelucrarea metalelor, tehnologiilor şi 

echipamentelor industriale se va desfăşura între 11-14 mai 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  

07—09.10.2020 

The 8th International 

Conference on Advanced 

Materials and Sturctures 

  Timişoara, 

  România 
https://ams.upt.ro 

14—18.09.2020 

 

DVS Congress 2020 

  

 

on-line 

   

www.dvs-

ev.de/2020 

20—23.10.2020   
Conferinţa ASR 

 “SUDURA 2020”   

Ploiești, 

România 

 hibrid şi online 

www.asr.ro  

26—27.11.2020 TIMA 20 
  Timişoara, 

  România 
tima@isim.ro  

Revista “Welding in the World” 
 

În luna august 2020 a apărut volumul 64 cu numărul 8 al revistei “Welding in the 
World”, publicaţie a Institutului Internaţional de Sudură, editată de editura Springer din 

Germania. Acest număr conţine 17 articole care sunt accesibile online. 
 

 

 

 

 

 

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

www.springer.com/journal/40194 . 

 

Conferinţa ASR “ SUDURA 2020” 20—23.10.2020, 

Ploieşti, hibrid şi online 

http://ivae2020.unimiskolc.hu/
http://ivae2020.unimiskolc.hu/
http://ivae2020.unimiskolc.hu/
http://www.asr.ro/
https://www.springer.com/journal/40194
https://www.springer.com/journal/40194

