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 1. Activități organizatorice  
- Organizarea ședințelor Consiliului Director al ASR în 22 aprilie 2020 și 14 

octombrie 2020  

- Organizarea Adunării Generale ASR la Ploieşti din 23 aprilie 2020 

- Înființarea unei noi sucursale ASR  

2. Activități de formare/calificare  
- Organizarea de cursuri de calificare în domeniul sudării la nivel internațional/

european precum IWE/EWE, IWT/EWT, IWS/EWS, IWSD 

- Organizarea unui ciclu de seminarii tehnice ASR  

3. Manifestări științifice și tehnice  
- Organizarea Conferinței ASR ”SUDURA 2020”, Ploieşti, 23-24 aprilie 2020,  

- Organizarea întâlnirii anuale a coordonatorilor sudării, Chişinău, 15-16 

octombrie 2020  

- Informarea membrilor ASR despre manifestările științifice și tehnice, respectiv 

târgurile și expozițiile de sudură din țară și străinătate  

4. Activități editoriale  
- Editarea revistei SUDURA 2020 (4 numere) în formă electronică și pe suport 

hârtie  

- Editarea Volumului Conferințelor ASR din anul 2020 

- Editarea Buletinului ASR Newsletter cu apariție lunară  

5. Activități în cadrul unor proiecte de cercetare sau formare  
- Participarea ASR la proiectele europene DIGIWELD şi WELDONE 

- Sprijinirea procesului de instruire în învățământul profesional și tehnic în 

domeniul sudării  

6. Activități 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 

sudării și al examinărilor nedistructive  

- Participarea activă la activitatea comitetelor tehnice ASRO din domeniul sudării 

și al examinărilor nedistructive  

7.  Organizarea concursului ”Tineretul creează”, 23 aprilie 2020 

8. Organizarea concursului profesional ” Tineretul sudează”- faza 

națională, 23 aprilie 2020  

9. Sărbătorirea în sucursalele ASR a ”Zilei sudorului”, 26 septembrie 

2020 

10. Activități internaționale  

- Participarea ASR în cadrul EWF și IIW 

- Organizarea Conferinței de sudură la Chişinău (Republica Moldova),  

15-16 octombrie 2020 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

Activități ale  ASR pentru anul 2020 
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Adresa noului sediu este: Timişoara, Splaiul Spiru Haret, nr. 1A, în clădirea 

Departamentului de Hidrotehnică al Universităţii Politehnica Timişoara.  

 

 

Sediu nou al Asociaţiei de Sudură din România 

Secretariatul Asociaţiei de Sudură din România are un nou sediu începând cu 01 ianuarie 

2020.  

Conferinţa ASR “ SUDURA 2020” 23—24.04.2020, Ploieşti 
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SR EN 16602-70-08 – Asigurarea produselor proiectelor spaţiale . Sudare manuală a conexiunilor 

electrice de înaltă fiabilitate 

Acest standard reprezintă versiunea română a standardului european EN 16602-70-08:2015. 

Standardul a fost tradus de ASRO, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale şi a fost publicat cu 

permisiunea CEN. 

Standardul european EN 16602-70-08:2015 a fost adoptat ca standard român la data de 30 iunie 

2015 prin publicarea unei note de confirmare. 

Documentul (EN 16602-70-08:2015) a fost elaborat de comitetul tehnic CEN/CLC/TC 5 “Spațiu”, 

al cărui secretariat este deținut de DIN. Acest standard (EN 16602-70-08:2015) are la origine 

ECSS-Q-ST-70-08C. Acest document a fost dezvoltat pentru a acoperi în mod specific sistemele 

spațiale și are deci prioritate față de oricare EN având același domeniu de aplicare, dar mai larg 

(de exemplu, aerospațial). 

Standardul definește cerințele tehnice și prevederile de asigurare a calității pentru fabricarea și 

verificarea conexiunilor electrice de înaltă fiabilitate, realizate prin lipire moale manuală.  

Acest standard definește criterii de acceptare și de respingere pentru fabricarea de înaltă 

fiabilitate a conexiunilor electrice realizate prin lipire moale manuală, destinate să reziste la 

condiții terestre normale și la încărcări cu vibrații și la mediul impus de zborul în spațiu.  

Acest document acoperă sculele adecvate, materialele corecte, proiectarea şi execuția. Sunt 

incluse standarde de execuție pentru a permite să se stabilească dacă o lucrare este realizată sau 

nu correct. 

Verificarea asamblărilor prin lipire moale manuală care nu sunt descrise în acest standard se 

realizează prin încercări la vibrații și la cicluri termice. Cerințele pentru verificare sunt date în 

acest standard.   

Acest standard nu acoperă calificarea și acceptarea echipamentelor EQM și FM cu conexiuni 

realizate prin lipire moale manuală. 

Standardul EN 16602-70-08:2015 poate fi adaptat pentru caracteristici și constrângeri specifice 

unui proiect spațial în conformitate cu ECSS-S-ST-00. 

În Anexa națională NA este prezentată corespondența dintre standardele europene și/sau 

standardele internaționale citate la referințele normative și standardele române. 

Anexa națională NB prezintă indexul alfabetic al termenilor în limba romană și termenii echivalenți 

în limbile franceză și engleză. 

Noutăți: 

Pe parcursul anului anterior au fost elaborate o serie de standarde europene/internaționale care 

urmează să intre în vigoare în perioada următoare astfel 

- EN ISO 9090:2019 Gas tightness of equipment for gas welding and allied processes (ISO 

9090:2019) termen: 31.05.2020 

- EN ISO 13919-1:2019 Electron and laser-beam welded joints - Requirements and 

recommendations on quality levels for imperfections - Part 1: Steel, nickel, titanium and their 

alloys (ISO 13919-1:2019) termen: 31.05.2020 

- EN ISO 15614-7:2019 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials 

- Welding procedure test - Part 7: Overlay welding (ISO 15614-7:2016) termen: 31.05.2020 

Standarde internationale aprobate de ISO/TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE 

- ISO/TR 24471:2019 Brazing -- Grouping systems for materials -- American material 

Proiecte de standarde in Ancheta 

- prEN ISO 15792-2 Materiale consumabile pentru sudare. Metode de încercare.  

Partea 2: Pregătirea epruvetelor din oţel prin tehnica cu o singură trecere sau cu două treceri 

- ISO/DIS 15792-2 Welding consumables —Test methods —Part 2: Preparation of single-run and 

two-run technique test specimens in steel 

  

Florica Dumitraşcu,  membru  CT39 /ASRO 

Standard european adoptat ca standard român prin metoda traducerii de 

ASRO (comitetul tehnic CT 72 – Aeronautică și spațiu), în ianuarie 2020 
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 Workshop "ASME 360 Certification", Bucureşti, 25-26 martie 2020  

ASME, în parteneriat cu TÜV Rheinland România organizează la , organizează la JW 

Marriott Grand Hotel din  București, în perioada 25-26 martie 2020, workshop-ul 

"ASME 360 Certification". 

Workshop-ul își propune să consolideze relațiile cu actualele companii certificate ASME 

din regiunea Balcanilor şi să ofere noi oportunități companiilor interesate, orientate 

către export. 

El se adresează în aceeaşi măsură deţinătorilor de certificate ASME, potențialilor 
solicitanţi şi autorităților de reglementare din diverse domenii industriale, 
producătorilor de echipamente sub presiune, agențiilor de inspecţie ASME autorizate, 

dar şi asociațiilor de sudură şi de examinări nedistructive, universități tehnice, 

agenţiilor guvernamentale ce activează în aceste domenii. 

Participarea la workshop este gratuită. 

Înregistrarea se poate face online, accesând secțiunea dedicată acestui eveniment pe 
website-ul ASME: https://www.asme.org/conferences-events/events/certification-360

-workshop-romania-workshop. 

Detalii suplimentare la Valentin Daniel MARIN, TÜV RHEINLAND ROMANIA SRL, 

Valentin.Marin@ro.tuv.com 

Expoziție de artă fotografică în cadrul Adunării anuale IIW din 
Singapore, 19-24 iulie 2020 

Cu ocazia  Adunării Anuale a Institutului Internaţional de Sudură (IIW) care are loc la 

Singapore în perioada 19-24.07.2020 se organizează o expoziţie de artă fotografică 
legată de domeniul sudării. În cadrul expoziţiei se vor prezenta fotografii executate cu 

o cameră digitală cu o rezoluţie de minim  20 megapixeli pentru a asigura calitatea 
exponatelor la dimensiunea A2. 
O acţiune similară a avut loc în anul 2019 la la Adunarea Anuală a IIW de la Bratislava 

şi a fost apreciată de numărul mare de participanţi ( https://www.flickr.com/photos/iiw2019/
sets/72157709860492162/). 

Membrii ASR interesaţi să participe la această expoziţie sunt rugaţi să transmită până 
la data de 31.03.2020 dlui Chris Smallbone la adresa allbones@iinet.net.au  fotografia 
respectivă împreună cu o fotografie a autorului, o scurtă prezentare a relaţiei sale cu 

domeniul sudării (100 cuvinte) , precum şi o descriere a  obiectivelor / metodelor / 
tehnicilor / materialelor utilizate pentru realizarea fotografiei (200 cuvinte). 

 Project Of The Year  câştigat de ELMAS S.R.L Braşov 

Societatea ELMAS S.R.L Braşov a câștigat recent premiul "Project of the Year", 

categoria "Lifturi cu scop special", în cadrul competiției mondiale organizate de 

"Elevator World" SUA, cu liftul #MEGAELEVATOR livrat și montat în Tel Aviv, Israel. 

Ascensorul fabricat de Elmas este unic prin dimensiunile sale și dispozitivele speciale 

de siguranță integrate. El poate transporta pe verticală 6000 kg, având 3 stații, cabina 
cu finisaj inox, cursa de deplasare de 11 metri și o viteză de 0,38 m/s. Cabina 

ascensorului are 5 metri lățime, 4 metri adâncime și 4 metri înălțime, fiind echipată cu 
2 casete de comandă, buton închidere uși, buton alarmă, afișaj LCD cu locația cabinei, 
indicator de sens, interfon, dispozitiv de suprasarcină și sistem de monitorizare de la 

distanță. 

https://www.asme.org/conferences-events/events/certification-360-workshop-romania-workshop
https://www.asme.org/conferences-events/events/certification-360-workshop-romania-workshop
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