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           La multi ani! 

 

A apărut nr. 4/2014 al revistei SUDURA 

În cursul acestei luni a apărut numărul 4 al revistei Sudura. Acest număr cuprinde 

următoarele articole: 

- D. Cioclov: Îmbătrânirea structurilor portante, Partea I – Concepte şi aspecte 

economice;  

- G. Zecheru, M. F. Bȋrsan, G. Drăghici, A. Dumitrescu: Factorii care determină 

producerea fenomenului de străpungere a peretelui la repararea prin sudare a 

conductelor pentru transportul hidrocarburilor; 

- D. Mihăilescu, M. G. Gheornea, B. Georgescu: Evaluarea caracteristicilor de topire și de 

depunere ale sârmelor la sudarea MAG; 

- A. Feier: Proiectant internațional de structuri sudate (IWSD) - O nouă specializare 

implementată în România. 

De asemenea în acest număr sunt prezentate informații pentru membrii asociației 

precum:  conferința ASR “SUDURA 2015” din luna aprilie 2015 de la Arad,  tarife de 

publicare a reclamelor în revista SUDURA pentru anul 2015, calendarul manifestărilor 

științifice etc.         

ASR lansează un nou pachet de cursuri  pentru anul 2015 - sem. 1 

Centrul de Formare al ASR (ASR FormPers) oferă un nou pachet de cursuri într-o formă 

de organizare intensivă, în sistem de videoconferință în diferite centre din țară. Cursurile 

au loc săptămânal, în zilele de luni până vineri (40 de ore pe săptămână). 

Programul de desfăşurare al acestor cursuri este următorul: 

 Inginer sudor internațional/european: 09.03-30.05.2015 (441 ore) 

 Tehnolog sudor internațional/european: 09.03.-15.05.2015 (362 ore) 

 Specialist sudor internațional/european: 09.03.-24.04.2015 (242 ore) 

Ofertele concrete ale acestor cursuri precum şi taloanele de înscriere sunt accesibile pe 

site-ul ASR, www.asr.ro. 

Membrii ASR beneficiază de o reducere a taxei de curs, reducere care se aplică și în 

cazul participării mai multor cursanți de la aceeași întreprindere. 
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Întâlnire de lucru în cadrul proiectului FUTUREWELD la Timișoara, 27-28.11.2014 

În zilele de 27 și 28 noiembrie 2014, Timișoara a fost gazda întâlnirii de inițiere a 

implementării primului proiect ERASMUS+ la care ASR este partener. Declarat eligibil 

pentru finanțare în luna septembrie a acestui an, proiectul “Implementation of the 

guidelines for mechanized, orbital and robotized welding personnel”, având sugestivul 

acronim FUTUREWELD, se va derula pe o perioadă de 2 ani, între 01.09.2014-

31.08.2016. Consorțiul care va implementa proiectul este format din Asociația de Sudură 

din România (ASR), Istituto Italiano della Saldatura (IIS), European Federation for 

Welding, Joining and Cutting (EWF), Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) și Instytut 

Spawalnictwa (ISPL). 

Scopul proiectului este de a crea elementele de bază ale unui sistem de formare și 

calificare care să fie în masură să pună în practică prescripțiile ghidului EWF IAB-348-13-

International-Mechanized-Orbital-Robot-Welding-Personnel. Pentru a-și atinge acest scop, 

implementarea proiectul își propune trei obiective principale, după cum urmează: 

- Îmbunătățirea calității procesului de instruire și de calificare a personalului din 

domeniul sudării și al proceselor conexe sudării și implicit îmbunătățirea relevantei 

calificării de personal pe piața muncii, prin introducerea unui sistem nou, inovativ de 

calificare, bazat pe ghidul EWF IAB-348-13 și pe experiența sistemelor de instruire 

care operează în țări precum Portugalia și Belgia; 

- Îmbunătățirea calificării lectorilor și a metodelor de predare ale acestora, astfel încât 

să aibă capacitatea necesară de a implementa noul sistem de calificare; 

- Sprijinirea egalității de șanse și îmbunătățirea accesului femeilor și a persoanelor cu 

dezabilități la procesele de formare profesională, instruire și calificare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul proiectului vor fi dezvoltate suporturile de curs necesare cursanților, precum și 

materialele educaționale de predare. Va fi elaborată și o aplicație software destinată 

predării elementelor tehnice, iar sistemul va fi încheiat cu o bază de date conținând 

întrebări și răspunsuri pentru examinarea celor care au parcurs sistemul de formare-

instruire și urmează a fi verificați în vederea emiterii certificatelor europene de calificare. 

Funcționarea sistemului va fi verificată pe o grupă de specialiști care ulterior vor deveni 

lectori pentru centre de formare-instruire din țară. 

În ceea ce privește implicarea ASR în acest proiect, pe lângă activitatea principală de 

management al proiectului și al consorțiului, specialiștii ASR vor avea în sarcină 

elaborarea suportului de curs pentru modulul 3M din ghidul EWF IAB-348-13 și anume 

Sudarea Mecanizată. Va elabora baza de date cu întrebările și răspunsurile pentru 

examinare. Totodată va participa activ la elaborarea aplicației software și va fi partenerul 

care va construi și va aplica sistemul de verificare al calității implementării proiectului. 

La finalul întâlnirii de la Timișoara toți invitații și-au exprimat satisfacția pentru 

ospitalitatea ASR, considerând că toate proiectele în care au lucrat specialiștii ASR s-au 

dovedit de succes și au încredere absolută ca și noul proiect va crea o valoare adăugată, 

însemnată pentru serviciile de formare-instruire de personal din domeniul sudării. 
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Situația standardelor române şi europene referitoare la specificația şi calificarea 

procedurilor de sudare a materialelor metalice (continuare) 

SR EN ISO 11970:2007, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru sudarea 

în producţie a oţelurilor turnate (EN ISO 11970:2007) 

SR EN ISO 15614-2:2005, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a 

aluminiului şi aliajelor sale (EN ISO 15614-2:2005) 

SR EN ISO 15614-2:2005/AC:2009 (EN ISO 15614-2:2005/AC:2009) 

SR EN ISO 15614-3:2008, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 3: Sudarea prin topire a 

fontelor nealiate şi slab aliate (EN ISO 15614-3:2008) 

SR EN ISO 15614-4:2006, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudarea în scopul finisării a 

pieselor turnate din aluminiu (EN ISO 15614-4:2005) 

SR EN ISO 15614-4:2006/AC:2008 (EN ISO 15614-4:2005/AC:2007) 

SR EN ISO 15614-5:2004, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 5: Sudarea cu arc electric a 

titanului, zirconiului şi a aliajelor acestora (EN ISO 15614-5:2004) 

SR EN ISO 15614-6:2006, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 6: Sudarea cu arc electric şi 

cu gaze a cuprului şi aliajelor sale (EN ISO 15614-6:2006) 

SR EN ISO 15614-7:2007, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 7: Încărcare prin sudare (EN 

ISO 15614-7:2007, în revizuire) 

SR EN ISO 15614-8:2003, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor ţeavă - 

placă tubulară (EN ISO 15614-8:2002, în revizuire) 

SR EN ISO 15614-10:2005, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice Verificarea procedurii de sudare. Partea 10: Sudare în cheson în mediu 

hiperbaric (EN ISO 15614-10:2005) 

SR EN ISO 15614-11:2003, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudare cu fascicul de 

electroni şi cu laser (EN ISO 15614-11:2002) 

SR EN ISO 15614-12:2004, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 12: Sudare electrică prin 

presiune în puncte, în linie şi în relief (EN ISO 15614-12:2004) 

SR EN ISO 15614-13:2013, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 13: Sudarea electrică prin 

presiune cap la cap în stare solidă şi prin topire intermediară (EN ISO 15614-13:2012) 

SR EN ISO 15614-14:2013, Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru 

materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 14: Sudarea hibrid laser-arc 

electric a oţelurilor, nichelului şi aliajelor de nichel (EN ISO 15614-14:2013) 

 

Ing. Petru Țenchea, 

Președinte ASRO/CT 39                                                                                          (va urma)  
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Manifestări tehnico-științifice 2015 

24-27.03.2015 - Târgul Internațional Tehnic, Cluj Napoca, România, www.expo-

transilvania.ro/  

22-24.04.2015 - Conferința ASR „Sudura 2015”, Arad, România, http://www.asr.ro/  

20-22.05.2015 - A 9a Conferință Europeană de Tehnologii de Îmbinare „EUROJOIN 9” 

Bergen, Norvegia,  http://www.ewf.be/  

03-05.06.2015 - Al 3lea Congres Sud-Est European de Sudură al IIW Timișoara,  România,  

http://www.seeiiw2015.com/  

28.06-03.07.2015 - A 68a Adunare Anulă a IIW și Conferința Internațională a IIW,  

Helsinki, Finlanda, http://www.confedent.fi/iiw2015/  

15-17.09.2015 - Congresul și Expoziția DVS 2015, Nürnberg, Germania, https://www.dvs-

ev.de/  

Certificarea la nivel internațional a personalului de coordonare a sudării 

În cursul lunii decembrie a.c. ASR CertPers a emis certificatul de “Inginer sudor 

internațional certificat CIWE” domnului Cristian Lucian Popeanaș, coordonator responsabil 

al sudării la DESCON ENGINEERING QATAR L.L.C. 

Se reamintește persoanelor interesate că schema de certificare la nivel internațional 

(european) a personalului cu responsabilități  de coordonare a sudării reprezintă un mod 

de a evalua și recunoaște competența de job. Prin certificare se confirmă că persoana în 

cauza a demonstrat un nivel corespunzător de cunoștințe legate de sudare la un anumit 

moment, cerințele de cunoștințe fiind cele specifice calificării dorite (IWE/EWE, IWT/EWT 

sau IWS/EWS). 

Detalii privind procedura de certificare sunt accesibile la adresa www.asrcertpers.ro. 

Organizarea cu succes a seminarului  EWF “Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate 

și evaluarea calității îmbinărilor sudate prin topire”, 04.12.2014 

Asociația de Sudură din România (prin Centrul său de Formare)  a organizat prin sistem de 

videoconferință în ziua de joi, 4.12.2014 (orele 15.00-17.00) seminarul EWF “Examinări 

nedistructive ale îmbinărilor sudate și evaluarea calității îmbinărilor sudate prin topire”. 

La acest seminar au participat 32 de persoane din 3 centre din țară: Bistrița, București și 

Timișoara. Participanții au primit suportul de curs (în format electronic) precum și un 

atestat de participare. 

Această acțiune se mai poate repeta și în cursul anului 2015, persoanele interesate de 

seminar sunt rugate să se adreseze Secretariatului ASR. 

Conferința EUROJOIN 9, 20-22.05.2015, Bergen, Norvegia 

Asociația de Sudură din Norvegia organizează în perioada 20-22.05.2015 la Bergen, 

Norvegia Conferința Federeției Europene de Sudură, EUROJOIN 9.  

Persoanele interesate sunt rugate să se înscrie cu lucrări la acesată conferință. 

Taxa de participare pentru membrii Federației Europene de Sudură (și implicit pentru 

membrii ASR) este de 400 euro. 

Informații suplimentare despre acest eveniment sunt prezentate la adresa http://

www.sveis.no/ 

  

Conferința ASR “SUDURA 2015” 

22-24 aprilie 2015, Arad 

http://www.asrcertpers.ro

