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De la 1 ianuarie 2016 Asociația de Sudură din România este condusă de Consiliul de 
Administrație ales de Adunarea Generală a ASR din anul 2015 pentru perioada  
2016 - 2018. 
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1. Activităţi organizatorice  

- Organizarea şedinţelor Consiliului de Administraţie al ASR în aprilie şi octombrie 2016  

- Organizarea Adunării Generale ASR la Pitești, 14 aprilie 2016 

- Certificarea Sistemului de Management al calității în activitatea ASR 

- Revizia statutului ASR  

2. Activități de formare/calificare  

- Organizarea unor noi cursuri de inginer / specialist sudor internațional/european prin 

videoconferință în două variante cu, respectiv fără scoatere din producție 

- Organizarea unui ciclu de seminarii tehnice ASR 

3. Manifestări ştiinţifice şi tehnice  

- Organizarea Conferinţei ASR „SUDURA 2016”, Pitești, 14-15 aprilie 2016 

- Organizarea întâlnirii anuale a coordonatorilor sudării, Galați, 6-7 octombrie 2016 

- Informarea membrilor ASR despre manifestările ştiinţifice şi tehnice, respectiv 

târgurile şi expoziţiile de sudură din ţară şi străinătate  

4. Activităţi editoriale  

- Editarea revistei SUDURA (4 numere) în formă electronică și pe suport hârtie  

- Editarea Anuarului ASR 2016 - CD  

- Editarea Volumului Conferinţelor ASR din anul 2016  

- Editarea Buletinului ASR Newsletter cu apariție lunară  

5. Activităţi în cadrul unor proiecte de cercetare sau formare  

- FLEXI-FAB  -  "Fabricarea  structurilor ușoare de transport din aluminiu prin sudare prin 

frecare cu element activ rotitor", proiect în cadrul Programului European de cercetare, FP7

-SME-2013-606156 

GAZODUCT - "Creșterea securității în alimentarea cu gaz la magistralele trans-europene" 

din cadrul Programului Parteneriate, Subprogram "Proiecte Colaborative de Cercetare 

Aplicativă", PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1057  

- FUTUREWELD – „Implementarea ghidurilor pentru personalul în domeniul sudării 

mecanizate, orbitale și robotizate”,  proiect european ERASMUS+  

- SAT EN1090, “Program European de instruire pentru satisfacerea cerințelor de execiuție 

a structurilor din oțel și aluminiu în conformitate cu standardul EN 1090”, proiect 

european ERASMUS+ 

- Propunerea a cel puțin unui proiect în cadrul Programului european ERASMUS+ 

- Sprijinirea procesului de instruire în învățământul profesional și tehnic în domeniul 

sudării 

6. Activităţi în domeniul standardizării  

- Publicarea lunară în ASR Newsletter a unor prezentări de standarde recent aprobate și a 

altor informații  

- Publicarea pe pagina web a ASR a patrimoniului de standarde în domeniul sudarii și 

examinărilor nedistructive 

- Participarea activă la activitatea comitetelor tehnice ASRO din domeniul sudării și 

examinărilor nedistructive 

7. Organizarea concursului „Promovarea sudării bazată pe cunoaştere”  

8. Organizarea concursul profesional “Tineretul sudează” - faza națională, 

Pitești, 13 aprilie 2016 

9. Activităţi internaţionale  

- Participarea ASR în cadrul EWF şi IIW  

Programul de activitate al ASR pe anul 2016 

2016 
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SR EN ISO 3057:2015, Examinări nedistructive. Tehnicile replicii metalografice 

pentru examinarea suprafeţelor  

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

internațional ISO 3057:1998 și înlocuieşte SR ISO 3057:1993. 

Standardul specifică tehnici de examinare a suprafeţelor în care se utilizează un lac 

transparent de nitroceluloză sau un material plastic, având sau nu un suport, pentru 

înregistrarea neomogenităţilor, atât mecanice cât şi metalurgice, ale unei suprafeţe 

metalice.  

Tehnicile specificate în acest standard internaţional au avantajul de a putea fi utilizate în 

anumite zone unde accesul este limitat. Suplimentar, replicile pot fi examinate pe loc, cu 

ajutorul instrumentelor optice cu grosisment mic sau pot fi transferate în laborator şi 

examinate cu un microscop metalurgic puternic.    

SR EN ISO 3058:2015, Examinări nedistructive. Mijloace de examinare vizuală. 

Alegerea lupelor cu grosisment mic  

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

internațional ISO 3058:1998 și înlocuieşte SR ISO 3058:1993 

Experienţa a arătat că lipsa de cunoaştere privind principiile pe care se bazează 

performanţa, alegerea şi utilizarea lupelor cu grosisment mic este o cauză a unor pierderi 

importante de timp şi de eforturi, care afectează mult eficienţa examinării vizuale. Acest 

standard internaţional are ca obiect furnizarea de îndrumări generale pentru alegerea 

lupelor cu grosisment mic, utilizate pentru examinarea suprafeţelor metalice sau de altă 

natură, cu scopul de a detecta prezenţa imperfecţiunilor sau de a evalua starea şi 

structura. După caz, termenii care au o semnificaţie specială în contextul acestui document 

sunt definiţi în anexa A.   

În standard  sunt specificate caracteristicile următoarelor tipuri de lupe cu grosisment mic 

şi sunt date recomandări pentru alegerea lor în vederea examinării suprafeţelor.   

- Lupe simple, cu element unic, cu grosisment în general până la 4 X (tip A).  

- Lupe cu elemente multiple, cu grosisment în general până la 10 X (tip B).  

- Lupe cu dublu sistem, cu grosisment în general până la 15 X (tip C), categorisite după 

cum urmează: 

a) lupe binoculare, având în mod normal o distanţă de lucru lungă (tip C.1); 

b) lupe cu două oculare, cuprinzând şi lupele echipate cu reazem sau alte accesorii, 

permiţând o vedere quasi-stereoscopică (tip C.2). 

- Lupe-oglinzi concave, cu reflectoare frontale, cu grosisment în general până la 6 X (tip 

D).  

Standardul nu se referă la: 

- Lupe şi lentile de ochelari de ceasornicar; 

- lupe simple, cu lentilă sferică sau cilindrică, a căror lentilă sau montură se sprijină pe 

suprafaţa obiectului de examinat (aceasta include toate lupele prevăzute cu orice formă 

de scală gradată pentru măsurare);  

- lentile din material plastic, umplute cu lichide, făcând oficiul de lentile; 

- lupe destinate examinării suprafeţelor interioare.  

Ing. Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 40 

 

 

 

 

Standarde internaționale preluate de ASRO (comitetul tehnic CT 40 – 

Examinări nedistructive) ca standarde române prin metoda traducerii în 

noiembrie 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/ 

02-03.06.2016 - A 8-a ediție a Conferinței internaționale de tehnologii inovative pentru 

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

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/ 

19-20.09.2016 - Congresul DVS 2016, Dusseldorf, Germania, http://www.dvs-

congress.de/2016 

06-07.10.2016 - Conferința anuală a ASR a coordonatorilor sudării, Galați, România, 

http://www.asr.ro  

14-17.10.2016 - Târgul Tehnic Internațional București (T.I.B.), București, România, 

http://www.tib.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.  
Termenul de înscriere cu lucrări la această conferință s-a prelungit până la data de 
05.02.2016.  
Circulara 1 a conferinței este disponibilă la adresa www.asr.ro. 
 
 
 

În perioada 2-3.06.2016 va avea loc la Timișoara cea de-a 8-a ediţie a Conferinţei 
Internaţionale “Innovative technology for Joining Advanced Materials” – TIMA, organizată 
de ISIM Timișoara. 
Pentru înscrierea cu lucrări ştiinţifice, autorii sunt invitaţi să transmită până la data de 
15.02.2016 un rezumat la adresa de e-mail a secretariatului conferinţei: tima@isim.ro. 
Lucrările ştiinţifice vor fi evaluate online prin intermediul portalului www.scientific.net, iar 
cele acceptate vor fi publicate de către Trans Tech Publication în Advanced Materials 
Research, ISSN: 1662-8985, publicaţie indexată în numeroase baze de date 
internaţionale. Detalii suplimentare se găsesc la adresa www.isim.ro/tima. 

Manifestări tehnico-științifice 2016 

Conferința ASR “SUDURA 2016” 
Pitești, 14-15 aprilie 2016 Filiala Pitești 

Se mai pot face înscrieri cu lucrări la Conferința ASR “Sudura 2016”, Pitești 

Conferința Internațională “Innovative technology for Joining Advanced 

Materials” – TIMA, Timișoara  

 

http://www.scientific.net/
http://www.isim.ro/tima

