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Ședința Consiliului de Administrație al ASR, 22 octombrie 2014 

Ședința Consiliului de administrație al ASR organizată în data de 22.10.2014  a avut ca 

principale puncte pe ordinea de zi informare privind direcțiile de activitate a ASR în 

perioada 01.01.-15.10.2014, activitatea filialelor ASR în anul 2014, analiza stadiului de 

realizare a manualului sudorului, participarea ASR în anul 2014 la programul Erasmus+, 

participarea ASR la Concursul internațional de sudură ARC Cup, Beijing iunie 2014, și 

aprobarea participării la Concursul european de Sudură WeldCup 2015 din Anglia, 

organizarea Adunării Generale și Conferinței ASR din anul 2015 de la Arad. La punctul 

“Adoptarea tematicii, datei și locației Conferinței anuale a coordonatorilor sudării din luna 

octombrie 2015 s-a stabilit ca acest eveniment să se desfășoare la Buzău, având ca 

partener SC DUCTIL SA Buzău. 

Conferința anuală a coordonatorilor sudării, Craiova, 23-24.10.2014 

Asociația de Sudură din România (ASR) în colaborare cu SC POPECI UTILAJ GREU SA 

Craiova a organizat în perioada 23-24 octombrie 2014 Conferința anuală a 

coordonatorilor sudării la care au participat peste 60 de persoane. 

Programul conferinței a cuprins prezentări privind probleme de actualitate legate de 

conținutul și condițiile de aplicare ale unor directive europene și standarde noi în 

domeniul managementului proceselor de sudare. Participanílor li s-au distribuit un CD 

cuprinzând lucrările prezentare la conferință. Acest CD este distonibil la Secretariatul 

ASR. 

 

 

 

 

 

 

 

Programul Conferinței a mai cuprins și o masă rotundă privind elaborarea unui manual 

pentru formarea sudorilor precum și o vizită tehnică la SC POPECI UTILAJ GREU SA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiunea a avut următorii sponsori: SC ROBCON SRL Timișoara (sponsor principal) SC CM 

METAL TRADING SRL Timișoara, SC NAMICON SRL București și SC Voestalpine BOHLER 

WELDING ROMÂNIA SRL Buzău. 
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Seminar EWF „Calificarea sudorilor pentru sudarea oțelurilor. Tranziția de la SR EN 287-

1:2011 la SR EN ISO 9606-1:2014”, 24.10.2014, Craiova 

Ce-a de-a doua zi a Conferinței anuale a coordonatorilor sudării de la Craiova a fost 

rezervată seminarului EWF “Calificarea sudorilor pentru sudarea oțelurilor. Tranziția de la 

SR EN 287-1:2011 la SR EN ISO 9606-1:2014” la care au participat 30 persoane. 

Acest seminar a fost structurat pe două părți: Partea 1: •Trecere în revistă a conceptelor 

de calificare, certificare, aprobare/autorizare a sudorilor; •Analiza comparativă a 

prevederilor SR EN ISO 9606-1:2014 și SR EN 287-1:2011 și Partea a 2-a: •Analiza 

comparativă a prevederilor SR EN ISO 9606-1:2014 și SR EN 287-1:2011 (continuare); 

•Notarea calificării sudorilor pe cazuri concrete; •Perioada de tranziție și prelungirea 

calificării sudorului; •Concluzii. 

Seminarul a fost moderat de domnul Petru Țenchea. 

Un nou seminar EWF “Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate și evaluarea calității 

îmbinărilor sudate prin topire”, 04.12.2014 

Asociația de Sudură din România prin Centrul să de Formare va organiza în ziua de joi, 

4.12.2014 (orele 14.00-18.00) seminarul EWF “Examinări nedistructive ale îmbinărilor 

sudate și evaluarea calității îmbinărilor sudate prin topire”. 

Seminarul va fi organizat în sistem video-conferință cu condiția înscrierii unui număr 

minim de 15 participanți în următoarele centre București, Bistrița, Cluj Napoca, Drobeta 

Tr. Severin  și Timișoara. 

Obiectivele seminarului sunt: •Identificarea și înțelegerea conceptelor de imperfecțiune, 

defect, nivel de calitate, nivel de acceptare în cazul îmbinărilor sudate prin topire; 

•Identificarea metodelor de examinare nedistructivă și însușirea modului de corelare a 

rezultatelor acestora cu nivelurile de calitate prescrise, prin intermediul nivelurilor de 

acceptare; •Informare privind evoluția standardizării internaționale și europene în acest 

domeniu. 

Acest seminar este adresat personalului de coordonare a sudării (ingineri, tehnicieni, 

maiștri, șefi de echipă), responsabililor tehnici cu sudura, operatorilor pentru examinări 

nedistructive, proiectanților și  organismelor de certificare. 

Conținutul seminarului: •Imperfecțiuni și defecte ale îmbinărilor sudate prin topire. 

Clasificare, terminologie, standarde (SR EN ISO 6520); •Nivelurile de calitate pentru 

îmbinările sudate prin topire, pe procedee și materiale de bază (SR EN ISO 5817 :2014; 

SR EN ISO 10042; SR EN ISO 13919; SR EN ISO 12932); •Standarde de aplicație pentru 

produse sudate și prescrierea nivelurilor de calitate pentru îmbinările sudate; •Evaluarea 

prin metode de examinare nedistructivă (SR EN ISO 17635 etc.) și prescrierea acestora . 

Proiectarea și examinările nedistructive ale îmbinărilor sudate (SR CEN/TR 15135:2012); 

•Nivelurile de acceptare pentru diferite metode de examinare nedistructivă și corelarea 

cu nivelurile de calitate prescrise (SR EN ISO 23277, SR EN ISO 23278, SR EN ISO 

10675, SR EN ISO 11666, SR EN ISO 15617); •Exemple bazate pe standardele de 

aplicație pentru produse sudate (echipamente sub presiune, construcții etc.); •Metode 

de evaluare a imperfecţiunilor din structurile metalice (SR CEN/TR 15235:2012); 

•Concluzii. 

Participanţilor li se înmânează un suport de curs pe suport electronic, iar la sfârşitul 

seminarului, un atestat de participare din partea ASR. 

Taxa de participare la seminar este de 200 lei/participant+TVA pentru membri ASR și 

250 lei/participant+TVA pentru nemembri ASR. Taxa de participare este valabilă pentru 

un participant din partea unei firme. Pentru fiecare participant suplimentar de la aceeași 

firmă se aplică o reducere de 10 %.  

Detalii suplimentare despre acest seminar se pot obține la Secretariatul ASR.  
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Standarde europene preluate de ASRO (comitetul tehnic CT  39 – Sudare și procedee 

conexe) ca standarde române prin metoda anunțului în septembrie 2014 

SR EN ISO 14555:2014, Sudare. Sudarea cu arc electric a bolțurilor pe materiale metalice 

(EN ISO 14555:2014) (înlocuieşte R EN ISO 14555:2007) 

Scopul sudării cu arc electric a bolţurilor este de a suda piese metalice având de cele mai 

multe ori o formă de broşă pe piese metalice. În acest standard internaţional, se face 

referire simplu ca sudare a bolţurilor. Printre alte aplicaţii, sudarea bolţurilor este utilizată în 

construcţia de poduri (în special în structuri compozite), structuri de oţel, construcţii navale, 

fabricaţia pereţilor faţadelor, fabricaţia de vehicule, proiectarea de echipamente, fabricaţia 

de cazane şi fabricaţia de aparate electrocasnice. 

Calitatea unei suduri a unui bolţ depinde nu numai de respectarea strictă a specificaţiei 

procedurii de sudare, dar şi de funcţionarea corectă a mecanismului de aplicare (de 

exemplu, pistolete de sudare) şi de starea componentelor, a accesoriilor şi a sursei de 

curent.   

Acest standard internaţional acoperă sudarea cu arc electric a bolţurilor pe materiale 

metalice, supuse la solicitări statice şi dinamice. Acesta specifică cerinţe specifice sudării 

bolţurilor, care se referă la cunoştinţe în domeniul sudării, cerinţe de calitate, specificaţia 

procedurii de sudare, calificarea operatorilor şi încercările sudurilor din producţie.   

Acest standard internaţional este adecvat atunci când este necesar să se demonstreze 

capabilitatea unui producător de a produce structuri sudate având o calitate specificată.  

Cerinţele generale de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice sunt date 

în ISO 3834‑1, ISO 3834‑2, ISO 3834‑3, ISO 3834‑4 şi ISO 3834‑5. 

Acest standard internaţional a fost elaborat în ideea de a fi cuprinzător, pentru a permite 

ca acesta să fie utilizat ca o referinţă în contracte. Cerinţele conţinute în acesta pot fi 

adoptate integral sau parţial, dacă anumite cerinţe nu sunt relevante pentru o anumită 

construcţie. 

Acest standard internaţional nu invalidează specificaţiile anterioare, cu condiţia ca 

cerinţele tehnice să fie echivalente şi să fie satisfăcute.   

SR EN ISO 12671:2014, Pulverizare termică. Acoperiri prin pulverizare termică. 

Reprezentare simbolică pe desene (EN ISO 12671:2014) - înlocuieşte SR EN 14665:2005 

Acest standard internațional specifică modul de indicare pe desene a reprezentării 

simbolice a acoperirilor prin pulverizare termică.  

Acoperirile pot fi indicate respectând recomandările generale aplicabile desenelor tehnice. 

Utilizarea acestei reprezentări simbolice prezintă un interes în cazurile în care acoperirea 

prin pulverizare termică este foarte subțire și/sau este constituită din mai multe acoperiri 

diferite suprapuse.  

Reprezentarea simbolică trebuie să indice în mod clar toate informațiile necesare 

referitoare la acoperirea specifică de obținut, fără a supraîncărca desenul cu note sau fără 

a-i adăuga un alt desen sau o vedere de detaliu.  

Această reprezentare simbolică include un simbol elementar și unul sau mai multe 

simboluri suplimentare, precum și indicații complementare.  

Dacă trebuie menționat un număr mare de instrucțiuni necesare producției acoperirii, se 

recomandă de a figura instrucțiunile specifice pe desen sau de a le defini într-un 

nomenclator distinct, dacă este cazul.   

Articolul 11 cuprinde exemple de reprezentare simbolică a acoperirilor aplicate prin 

pulverizare termică.   

ing. Petru Țenchea, 

Președinte ASRO/CT 39 
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Manifestări tehnico-științifice 2014 

05-07.11.2014 - Expoziția de sudură 2014 din Nord, Tampere, Finlanda, 

www.tampereenmessut.fi/tampereenmessut/   

05-07.11.2014 - Al 4-lea Colocviu IIW de cercetare și colaborare în sudură, Wolongong, 

Australia, www.wtia.com.au 

09-11.11.2014 - A 4-a Conferință internațională din industria aliajelor, materialelor, 

testărilor nedistructive și sudării, Annaba, Algeria, www.csc.dz/ 

11-13.11.2014 - Expoziția FABTECH, Atlanta, SUA, www.fabtechexpo.com/ 

02-04.12.2014 – A 3-a Conferință Internațională “Aluminiu-21/Îmbinarea structurilor”, St. 

Petersburg (Rusia), http://eng.apral.org/Aluminium-21-Joining 

Târgul Tehnic Internațional București, (TIB) 15-18.10.2014 

Târgul Tehnic Internațional București a avut loc în perioada 15-18.10.2014 și a fost 

organizat în parteneriat cu Camerele de Industrie și Comerț din România. Printre 

participanți se numără și unii membri ASR precum: SC CM METAL TRADING SRL 

Timișoara, SC PLASMASERV SRL Tg. Mureș și  SC ROBCON SRL Timișoara. 

Simpozionul "ROBOTS and SENSORS" (ROSE 2014 ), 16.10.2014, București 

La 16.10.2014 s-a desfășurat, în organizarea Facultății de Automatizări și Calculatoare, 

Simpozionul Institutului Internațional de Electrotehnică și Electronică (IEEE) cu tema 

"ROBOTS and SENSORS" (ROSE 2014 ), în cadrul căruia a fost prezentată lucrarea invitată 

"Senzori pentru sudarea robotizata cu arcul electric", autori fiind d-nii A. Joni si N. Joni. 

A 2-a Ediție a Conferinței  Metal Days’, 16-17.10.2014, București 

În perioada 16 -17.10.2014 a avut loc la Hotel Crown Plaza Bucuresti, cea de a 2-a Ediție 

a Conferinței “Metal Days", la care SC Robcon™SRL a prezentat lucrarea “Mașini și 

instalații pentru protecția anticorozivă prin procedeele de acoperire Airless și Aircoat”. 

A 4-a Conferință Internațională Robotics 2014, 23-24.10.2014, București 

În perioada 23-24.10.2014 a avut loc la Universitatea  Politehnica din București cea de a 

4-a Conferință Internațională Robotics 2014. 

Cu această ocazie a fost prezentată lucrarea "Sudarea robotizată cu arcul electric, de la 

automatizarea flexibilă la controlul avansat al proceselor și miscării”, autori: N. Joni, L.R. 

Mistodie. 

Se mai pot face înscrieri cu lucrări la Congresul Sud-Est European de Sudură al IIW 

Se mai pot face înscrieri cu lucrări la cel de-al 3-lea Congres Sud-Est European de Sudură 

al IIW care va avea loc la Timișoara în perioada 3-5.06.2015.  

Membrii ASR sunt invitați să participe cu lucrări la acest Congres. Înscrierile se pot face 

până la 30.11.2014. 

Informatii suplimentare se găsesc la www.seeiiw2015.com. 
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