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Asociația de Sudură din România  

urează tuturor membrilor și  

colaboratorilor săi  

                       Sărbători fericite 

                                   și  

           La mulți ani! 

 

 

 

ASR a lansat în luna decembrie 2015 programul de formare/perfecționare a personalului 

sudor pentru anul 2016. Acesta cuprinde o serie de cursuri și seminarii. Se menționează 

că primele cursuri care se vor organiza cu începere din data de 7 martie 2016 sunt cele 

de calificare ca inginer / tehnolog / specialist sudor internațional / european. 

Cursuri ASR 2016 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe lângă cursurile consacrate ca inginer/tehnolog/specialist sudor intenațional/

european, în anul 2016 se vor organiza în premieră cursuri pentru calificarea 

personalului de coordonare a sudării conform cerințelor SR EN 1090 respectiv cursul 

pentru calificarea ca proiectant internațional de structuri sudate. 

Lectorii cursurilor sunt specialişti recunoscuţi din învăţământul superior şi din industrie. 

 

Programul ASR de formare/perfecționare  a personalului sudor pentru anul 2016 

Denumirea cursului Perioada de desfășurare 

- Inginer sudor internațional/european IWE/EWE   07.03 - 27.05.2016 

- Inginer sudor internațional/european IWE/EWE –  

fără scoatere din producție 

  05.09.2016 - 27.05.2017 

- Tehnolog sudor internațional/european IWT/EWT   07.03 - 20.05.2016 

- Tehnolog sudor internațional/european IWT/EWT –  

fără scoatere din producție 

  05.09.2016 - 13.05.2017 

- Specialist sudor internațional/european IWS/EWS   07.03 - 13.05.2016 

- Specialist sudor internațional/european IWS/EWS – 

fără scoatere din producție 

  05.09.2016 - 06.05.2017 

- Personal de coordonare a sudării conform cerințelor  

SR EN 1090 – nivel specific 

  04.04 - 26.05.2016 

- Personal de coordonare a sudării conform cerințelor  

SR EN 1090 – nivel de bază 

  04.04 - 12.05.2016 

- Proiectant internațional de structuri sudate IWSD – 

nivel comprehensiv 

  03.10 - 22.12.2016 

- Proiectant internațional de structuri sudate IWSD – 

nivel comprehensiv 

  03.10 - 08.12.2016 
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Monitorizarea cursurilor, examinarea candidaţilor şi eliberarea diplomelor sunt asigurate de 

ASR CertPers, Organismul Naţional Autorizat (ANB) pentru România pentru a implementa 

sistemul internaţional/european de calificare a personalului sudor. 

Totodată, Centrul de formare al ASR organizează o serie de seminarii  

tehnice vizând managementul calității la sudare și procedee conexe,  

bazate pe standarde actuale din domeniul sistemelor de management și al sudării și 

procedeelor conexe.  

Seminariile pot fi organizate, la cerere, la sediul unor agenți economici. 

Acțiunile de formare/perfecționare sunt realizate în sistem de video- 

conferință, participarea cursanților fiind posibilă în diferite centre industriale  

din țară. O parte dintre aceste acțiuni sunt programate după-amiaza  

sau la sfârșit de săptămână, fără a necesita scoaterea din producție a cursanților. 

Seminarii tehnice ASR 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informații suplimentare despre programul de formare/calificare al ASR sunt cuprinse în 

broșura pot fi obținute la Secretariatul ASR (tel. 0256 - 200041, 0742-026121, asr@asr.ro) 

sau la adresa www.asr.ro.) 

 

Asociația de Sudură din România organizează la Pitești, în colaborare cu Filiala ASR Pitești, 

în perioada 14-15.04.2016, Conferința “Sudura 2016”. 

Tematica acestei conferințe este largă cuprinzând noutăți în domeniul sudării sub aspectul 

procedeelor, materialelor și aplicațiilor.  

Se mai pot face înscrieri cu lucrări la această conferință până la data de 29 ianuarie 2015. 

Circulara 1 a conferinței este disponibilă la adresa www.asr.ro. 

Denumirea seminarului Perioada de 

desfășurare și durata  

- Implicațiile noilor standarde ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 

asupra activității întreprinderilor producătoare de structuri sudate. 

Adaptarea sistemelor de management la prevederile noilor standarde 

și tranziția în vederea certificării 

16 - 17.03.2016 

13 - 14.09.2016 

12 ore 

- Implementarea într-o întreprindere de structuri sudate prin topire a 

unui sistem de management al calității conform ISO 9001:2015, 

utilizând standardele specifice 

22 - 24.03.2016 

21 ore 

- Optimizarea documentației sistemului de management al calității 

conform ISO 9001:2015 

05 - 06.04.2016 

07 - 08.06.2016 

20 - 21.09.2016 

10 ore 

- Seminar destinat auditorilor interni pentru tranziția la ISO 

9001:2015 

11 - 12.05.2016 

09 - 10.06.2016 

22 - 23.09.2016 

12 ore 

- Calificarea sudorilor pentru sudarea oțelurilor în conformitate cu SR 

EN ISO 9606-1:2014 

17.02.2016 

05.10.2016 

4 ore 

- Specificația și calificarea procedurilor de sudare (situație de 

ansamblu, detaliere pe procedee de sudare și materiale de bază, 

tendințe) 

18.02.2016 

06.10.2016 

4 ore 

- Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate și evaluarea calității 

îmbinărilor sudate 

23.02.2016 

04.10.2016 

4 ore 

Înscrieri cu lucrări la Conferința ASR “Sudura 2016”, Pitești 

mailto:asr@asr.ro
http://www.asr.ro
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SR EN ISO 6847:2013, Materiale consumabile pentru sudare. Executarea unei depuneri de 

metal topit pentru analiza chimică  

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european 

EN ISO 6847:2013 și înlocuieşte SR EN ISO 6847:2002.  

Standardul specifică procedura care trebuie utilizată pentru realizarea unei depuneri de metal 

topit pentru analiza chimică. Standardul se aplică depunerilor de metal topit executate cu 

ajutorul electrozilor înveliţi, sârmelor pline pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz 

protector, sârmelor tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gaz protector, vergelelor 

tubulare pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod de wolfram, precum şi 

cuplurilor sârmă-flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux. Acest standard 

internaţional este aplicabil materialelor consumabile pentru sudarea oţelurilor nealiate şi cu 

granulaţie fină, oţelurilor cu limită de curgere ridicată, oţelurilor rezistente la fluaj, oţelurilor 

inoxidabile şi rezistente la căldură, nichelului şi aliajelor de nichel şi cuprului şi aliajelor de 

cupru. 

ISO 6847:1985 tratează numai depunerile de metal topit în vederea analizei chimice, folosind 

electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric. Executarea acestei depuneri este 

scumpă. Comisia II a IIW a încercat mai multe metode de executare a unei depuneri de metal 

topit care sunt mai puţin costisitoare decât cea din ISO 6847:1985 şi oferă rezultate identice. 

Mai mult, aceste metode sunt aplicabile sârmelor pline pentru sudarea cu arc electric în gaz 

protector, sârmelor tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gaz protector, sârmelor 

şi fluxurilor pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux, precum şi electrozilor înveliţi. În 

consecinţă, această revizuire simplifică executarea unei depuneri de metal topit şi lărgeşte 

gama procedeelor de sudare si a metalelor de adaos. 

SR EN ISO 14341:2011, Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod şi depuneri 

prin sudare pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a 

oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare  

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european 

EN ISO 14341:2011 și înlocuieşte SR EN ISO 14341:2008.  

Standardul specifică cerinţe pentru clasificarea sârmelor electrod şi a depunerilor prin sudare, 

în stare brută după sudare şi tratat termic după sudare, pentru sudarea cu arc electric în 

mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină, având o 

limită de curgere până la 500 MPa sau o rezistenţă la rupere minimă până la 570 MPa. O 

sârmă electrod poate fi încercată şi clasificată cu diferite gaze de protecţie.  

Acest standard internaţional este o specificaţie combinată care permite o clasificare utilizând 

fie un sistem bazat pe limita de curgere şi pe o energie de rupere medie de 47 J pentru metalul 

depus neinfluenţat de metalul de bază, fie un sistem bazat pe rezistenţa la rupere şi o energie 

de rupere medie de 27 J pentru metalul depus neinfluenţat de metalul de bază.  

SR EN ISO 18275:2012, Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru 

sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare  

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european 

EN ISO 18275:2012 și înlocuiește SR EN 757:1998.  

Standardul specifică cerinţe pentru clasificarea electrozilor înveliţi şi a metalului depus, în 

stare brută după sudare şi tratat termic după sudare, pentru sudarea manuală cu arc electric a 

oţelurilor de înaltă rezistenţă având o limită de curgere mai mare de 500 MPa sau o rezistenţă 

la rupere minimă mai mare de 570 MPa. 

Acest standard internaţional este o specificaţie combinată care permite o clasificare, utilizând 

fie un sistem bazat pe limita de curgere şi pe o energie de rupere medie de 47 J pentru metalul 

depus, fie un sistem bazat pe rezistenţa la rupere şi o energie de rupere medie de 27 J pentru 

metalul depus.   

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standarde europene preluate de ASRO (comitetul tehnic CT  39 – Sudare și procedee conexe) ca 

standarde române prin metoda traducerii în octombrie 2015 
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22-25.03.2016 - Târgul Internațional Tehnic (T.I.T.), Cluj Napoca, România, http://expo-

transilvania.ro/ 

14-15.04.2016  - Conferința ASR “Sudura 2015”, Pitești, România, http://www.asr.ro  

10-12.05.2016 - Conferința și expoziția internațională de pulverizare termică, Shanhai, 

China, www.dvs-ev.de/itsc2016 

11-12.05.2016 - A 4-a Conferință europeană “Join Trans”, Halle, Germania http://

www.jointrans.eu 

01-04.06.2016 - Expoziția internațională pentru prelucrarea metalelor, sudură și robotică, 

Metal Show, București, România, http://metalshow.ro/ 

02-03.06.2015 - A 8-a ediție a Conferinței internaționale de tehnologii inovative pentru 

îmbinarea materialelor avansate (TIMA), Timișoara, România, http://www.isim.ro/tima/

index.htm 

13-15.06.2016 - Conferința internațională de Tehnologii avansate în sudură, Kiev, 

Ukraina, http://www.esetnod32.ru/.ml   

10-15.07.2016 - A 69-a Adunare Anuală a Institutului Internațional de Sudură (IIW), 

Melbourne, Australia, http://www.iiw2016.com/ 

14-17.10.2015 - Târgul Tehnic Internațional București (T.I.B.), București, România, http://

www.tib.ro/ 

 

 

ASR lansează concursul “Promovarea sudării bazată pe cunoaștere” pentru anul 2016. La 

acest concurs pot participa membrii ASR care au depus o activitate meritorie în domeniul 

sudării, pe baza principiului „De la concepție la utilizare”. 

Secțiunile concursului sunt următoarele:  

A - Cea mai meritoasă realizare inovativă de implementare în economie;  

B - Cea mai documentată lucrare științifică, cu informații de dată recentă;  

C - Cel mai documentat și circulat document media (inclusiv video și programe IT);  

D - Cea mai eficientă realizare în domeniul asigurării calității. 

Se menționează faptul că secțiunea B a concursului se adresează și studenților. 

Persoanele interesate sunt rugate să se înscrie cu lucrări până la data de 26 februarie a.c. 

la Secretariatul ASR. Regulamentul concursului este disponibil la adresa www.asr.ro 

 

 

Concursul “Tineretul Sudează”, faza zonală 2016 se organizează în filialele ASR în perioada 

08.02 - 18.03.2016. Tinerii interesați sunt rugați să contacteze președinții filialelor de care 

aparțin. La fel ca și în anul precedent, la acest concurs pot participa tinerii sudori cu  vârsta 

cuprinsă între 18 și 26 de ani (cei născuți în perioada 1.01.1990 -31.12.1998). Faza finală 

a concursului se va organiza  în ziua de 13 aprilie a.c. la Pitești. Regulamentul concursului 

este disponibil la adresa http://www.asr.ro/html_ro/ro00_news.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestări tehnico-științifice 2016 

Concursul  profesional “Promovarea sudării bazată pe cunoaștere” 2016 

Conferința ASR “SUDURA 2016” 

Pitești, 14-15 aprilie 2016 Filiala Pitești 

Concursul  profesional “Tineretul sudează” 2016 


