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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 2016 programul de formare/perfecționare a 

personalului sudor pentru anul 2017. Acesta cuprinde o serie de cursuri de calificare 

la nivel internaţional/european.  

 

Programul ASR de formare/perfecționare  a personalului sudor pentru anul 2017 

 

Denumirea cursului Perioada de desfășurare Nr. ore 

• Inginer sudor internațional/european, IWE/EWE  06.03.2017-26.05.2017 441 

• Inginer sudor internațional/european, IWE/EWE   

(fără scoatere din producție)  

01.09.2017-26.05.2018 441 

• Tehnolog sudor internațional/european, IWT/EWT 06.03.2017-19.05.2017 362 

• Tehnolog sudor internațional/european, IWT/EWT 

   (fără scoatere din producție) 

01.09.2017-12.05.2018 362 

• Specialist sudor internațional/european, IWS/EWS 06.03.2017-12.05.2017 242 

•  Specialist sudor internațional/european, IWS/EWS 

   (fără scoatere din producție) 

01.09.2017-05.05.2018 242 

• Personal de coordonare a sudării conform 

    cerințelor SR EN 1090 – nivel specific 

03.04.2017-25.05.2017 116 

• Personal de coordonare a sudării conform 

    cerințelor SR EN 1090 – nivel de bază 

03.04.2017-10.05.2017 64 

• Proiectant internațional de structuri sudate, IWSD 

   –  nivel comprehensiv 

20.03.2017-25.05.2017 175 

• Proiectant internațional de structuri sudate, IWSD 

   – nivel standard 

20.03.2017-10.05.2017 100 

• Operator internaţional pentru sudare mecanizată mai-sept. 2017**) 60 

*) Membrii ASR beneficiază de o reducere de 10 % la plata taxei de curs.  
**) Perioada de desfăşurare depinde de locaţia de curs aleasă.  

Informații suplimentare privind modalitatea de înscriere și de desfășurare a acestor 

cursuri se pot obține de la Secretariatul ASR (tel.: 0256-200041, 0742-026121, e-

mail: asr@asr.ro). 
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Întâlnire regională a membrilor Reţelei sud-est europene de transfer tehnologic în 

domeniul sudării, SEENET  

În ziua de 7 decembrie 2016 a avut loc la 

Universitatea din Belgrad întâlnirea reprezen-tanţilor 

asocaţiilor şi institutelor de sudură din cadrul Reţelei 

sud-est europene de transfer tehnologic SEENET. La 

această întâlnire au fost reprezentate 6 ţări: Bulgaria 

(Asociaţia de Sudură BWS), Bosnia şi Hercegovina 

(Asociaţia de Sudură), Muntenegru (Universitatea 

Podgorica), România (ASR şi ISIM), Serbia  

Lansarea proiectului european   eu-WELD  

Sucursala ASR Galaţi informează prin preşedintele acesteia, Prof. Dănuţ Mihăilescu, că în 

luna noiembrie 2016, la Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării-SUDAV din cadrul 

Universității “Dunărea de Jos” din Galați a avut loc un program de sudare mecanizată MAG-M 

în condiţii de montaj a corpului unei nave de cercetare marină.  

La această acţiune au patrticipat specialişti de la Universitatea Dunărea de Jos” din Galați, SC 

Omnisud Welding Research and Innovation SRL București, Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină (GeoEcoMar), SC Șantierul Naval Vard 

Tulcea SA şi SC Promex SA Brăila.      

De la Sucursala ASR Galaţi 

În perioada 21-22 octombrie 2016 a avut loc la Universitatea Politehnica din Bucureşti, 

centrul de cercetare CAMIS, prima întâlnire transnaţională a consorţiului proiectului “eu-

WELD – Instrumente de formare digitală pentru promovarea experților europeni în domeniul 

tehnologiilor de sudare”. Consorţiul proiectului este format din Universitatea Politehnica 

Bucureşti - Centrul de Cercetare CAMIS, Biroul de consultanță în inginerie (MECB) din Malta, 

SC ELCRIS SRL România, Universitatea tehnică și economică din Budapesta - Ungaria (BME), 

Institutul de sudare din Slovenia şi institutul de pregătire profesională COLEG CAMBRIA din 

Marea Britanie. La această întâlnire au participat reprezentanţi ai tuturor partenerilor 

consorțiului proiectului. 

În prima zi a întâlnirii au fost analizate aspectele tehnice necesare implementării proiectului. 

Au fost prezentate principalele etape, obiectivele și termene limită impuse pentru realizarea 

produselor intelectuale.  

În cea de a doua zi a întâlnirii discuțiile s-au axat pe prezentarea aspectelor financiare care 

trebuie respectate pe parcursul desfășurării și implementării cu succes a proiectului. De 

asemenea, în cadrul celei de a doua zi a întâlnirii, participanții au vizitat laboratoarele 

universității destinate proceselor de sudare și examinărilor distructive și nedistructive ale 

îmbinărilor sudate. 

Următoarea întâlnire a consorțiului este programată a avea loc în luna martie și va fi găzduită 

de către partenerul Coleg Cambria, United Kingdom. 

(Asociaţia de Sudură DUZS si Institutul de Sudură ZZ) şi Slovenia (Institutul de Sudură IZV). 

În cadrul întâlnirii s-au discutat probleme de actualitate ale cooperării regionale în domeniul 

sudării. În mod special, s-a decis organizarea la Belgrad în perioada septembrie/octombrie 

2017 a celui de al 4-lea Congres Internaţional IIW ca o continuare a congreselor 

internaţionale IIW care au avut loc în cadrul SEENET la Timişoara (2006), Sofia (2010) şi 

Timişoara (2015). 
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SR EN ISO 9015-2:2016, Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. 

Încercarea de duritate. Partea 2: Încercarea de microduritate a îmbinărilor sudate 

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

EN ISO 9015-2:2016 și înlocuiește SR EN ISO 9015-2:2011. 

Această parte a ISO 9015 specifică încercările de microduritate efectuate pe secţiunile 

transversale ale îmbinărilor sudate din materiale metalice cu gradienţi mari de duritate. 

Standardul se referă la încercările de duritate prin metoda Vickers conform ISO 6507-1, cu 

forţe de încercare de 0,98 N până la mai puţin de 49 N (HV 0,1 până la mai puţin de HV 5). 

Această parte a ISO 9015 nu se aplică la încercarea de duritate a sudurilor cu forţe de 

încercare de 49,03 N şi mai mari, tratate de ISO 9015-1. 

Această parte a ISO 9015 nu se aplică la încercarea de duritate Vickers a sudurilor realizate 

prin sudare electrică prin presiune în puncte, în relief şi în linie, tratate de ISO 14271 și nici 

la încercarea de duritate a sudurilor foarte înguste, de exemplu, cele realizate în mod tipic 

prin sudare cu laser si cu fascicul de electroni (a se vedea ISO 22826). 

SR EN ISO 8430-1:2016, Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 1: 

Fixare pe con 1:10     

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

EN ISO 8430-1:2016 și înlocuiește SR EN 28430-1:2002. 

Această parte a ISO 8430 specifică dimensiunile şi toleranţele portelectrozilor drepți pentru 

sudare electrică prin presiune în puncte (tip A), cu dispozitiv de prindere a cablului şi care au 

un con exterior 1:10 utilizat pentru fixarea directă a portelectrodului în cilindrul de sudare al 

echipamentului pentru sudare în puncte multiple. 

SR EN ISO 8430-2:2016, Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 2: 

Fixare pe con Morse 

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

EN ISO 8430-2:2016 și înlocuiește SR EN 28430-2:2002. 

Această parte a ISO 8430 specifică dimensiunile şi toleranţele portelectrozilor drepți pentru 

sudare electrică prin presiune în puncte (tip B), cu dispozitiv de prindere a cablului şi care au 

un con exterior Morse utilizat pentru fixarea directă a portelectrodului în cilindrul de sudare al 

echipamentului pentru sudare în puncte multiple. 

SR EN ISO 8430-3:2016, Sudare electrică prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 3: 

Fixare cilindrică prin presare     

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

EN ISO 8430-3:2016 și înlocuiește SR EN 28430-3:2002. 

Această parte a ISO 8430 specifică dimensiunile şi toleranţele portelectrozilor drepți pentru 

sudare electrică prin presiune în puncte (tip C), cu dispozitiv de prindere a cablului la care se 

utilizează o clemă pentru fixarea directă a portelectrodului în cilindrul de sudare al 

echipamentului pentru sudare în puncte multiple. 

     

ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39   

 

 

 

 

Standarde europene și internaționale adoptate de ASRO (Comitetul tehnic CT  39 – 

Sudare și procedee conexe) ca standarde române prin metoda traducerii în iulie 2016 
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21-22.03.2017 - A 4a Conferinţa internaţională de sudare cu fascicol de electroni, 

Aachen, Germania, https://www.dvs-ev.de/iebw2017/ 

21-24.03.2017 - Târgul Internaţional Tehnic, T.I.T., Cluj Napoca, România  

06-07.04.2017  - Conferinţa ASR “Sudura 2017”, Iaşi, Romania, http://www.asr.ro/ 

17-19.05.2017 - Primul congres internaţional de sudare, fabricaţie şi examinări 

nedistructive, Matz, Franţa, http://www.icwam.com/ 

17-20.05.2017  - Metal Show – Expoziţie pentru tehnologii de prelucrarea a metalelor, 

sudură şi robotică, Bucureşti, România, http://metalshow.ro/ 

23-25.05.2017 - A 9a Conferinţă “Tehnologii de sudare conexe ale tinerilor de știință”, 

Kiev, Ucraina, http://wrtys.com.ua/   

25-30.06.2017 - A 70a Adunare Anuală a Institutului Internaţional de Sudură (IIW), 

Shanghai, China, http://www.iiw2017.com/ 

16-18.08.2017 - A 3a Conferinţă internaţională a tinerilor profesionişti în sudură, Halle, 

Germania, http://www.slv-halle.de/ 

25-29.09.2017 - Târgul internaţional de sudură şi tăiere, Dusseldorf, Germania, http://

www.schweissen-schneiden.com/media/ 

 

Manifestări tehnico-științifice 2017 

 

 

 

A apărut revista Sudura nr. 4/2016 

În cursul acestei luni a apărut numărul 4/2016 al revistei Sudura. Acest număr cuprinde 

următoarele articole: 

 - Standarde europene armonizate cu directiva europeană referitoare la securitatea 

maşinilor, aplicabile în domeniul sudării şi al procedeelor conexe, Petru Ţenchea 

- Aspecte practice ale coordonării activităţii de pulverizare termică, Florica Dumitraşcu 

- Structuri metalice sudate – Clase de execuţie conform SR EN 1090, Anamaria Feier, 

Radu Băncilă, Edward Petzek 

- Sudarea robotizată prin frecare cu element activ rotitor – provocare pentru fabricarea 

structurilor din aluminiu pentru sectorul de transport, Dorin Dehelean 

De asemenea, în acest număr al revistei sunt prezentate informații pentru membrii 

asociației, dintre care: oferta ASR pentru cursurile de inginer/tehnolog/specialist sudor 

internaţional/european, proiectant internaţional de structuri sudate şi operator 

internaţional pentru sudare mecanizată, cursuri care se vor organiza în anul 2017; 

conferinţa ASR “Sudura 2017” de la Iaşi din perioada 6-7 aprilie 2017; concursurile 

profesionale ale ASR „Promovarea sudării bazată pe cunoaştere” şi „Tineretul sudează” 

2017; tarifele pentru publicarea reclamelor în revista Sudura 2017; cotizaţiile membrilor 

ASR pentru anul 2017 ş. a.  

Membrii ASR sunt invitați să vizualizeze revista SUDURA pe website-ul ASR, www.asr.ro. 


