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Asociația de Sudură din România  

urează tuturor membrilor și  

colaboratorilor săi  

                       Sărbători fericite! 

 

 

 

Ședința Consiliului de Administrație al ASR a avut loc la Pitești în data de 13.04.2016. 

La această şedinţă s-au analizat materialele care s-au prezentat în ziua următoare la 

Adunarea Generală, s-a aprobat revizia regulamentelor ASR  şi s-a hotărât ca următoarea 

Adunare Generală şi Conferinţa “Sudura” să se organizeze la Iaşi în perioada 6-7 aprilie 

2017. 

Membrii Consiliului de Administraţie au făcut o vizită de lucru la AUTOMOBILE 
DACIA Mioveni la care s-au discutat probleme legate de o colaborare viitoare.   
 
 

În ziua de 14.04.2016 a avut loc la Pitești Adunarea Generală a ASR la care a fost 

analizată activitatea ASR pe anul 2015 şi aprobat bilanţul financiar contabil pe anul 

2015. Totodată  s-a hotărât menţinera valoriii cotizaţiilor ASR din 2016 şi în anul 2017, 

şi s-a aprobat planul strategic al ASR pentru perioada 2016-2020. 

Având în vedere retragerea domnului Romulus Pascu din Comisia de cenzori a ASR,  la 

punctual diverse fost ales un nou membru al acestei comuisii, în persoana doamnei 

Valeria Băbăiţă.  

În cadrul Adunării Generale au fost înmânate următoarele premii ASR: 

• Medalia “Acad. Corneliu Mikloși”: Adrian Câmpurean 

• Placheta de onoare “Dr. Clara Boarnă”: Petru Țenchea 

• Diploma ASR pentru organizarea Conferinței ASR “SUDURA 2015” de la Arad, 2015: 

    Filiala Arad (Francisc Tusz - Președinte de filială), Ioan Marin Crișan, Gabriela Meszar 

• Diploma ASR pentru organizarea Conferinței Coordonatorilor Sudorilor de la Buzău, 

2015: Filiala Buzău (Florentina Florescu - Președinte de filială), Adrian Banu, Alina Sora. 

• Premiile  pentru câștigătorii concursului „Tineretul sudează”, etapa naţională 2016 

În cadrul unei Adunări Generale extraordinare a ASR care a avut loc în aceeaşi zi a fost 

aprobată, în unanimitate de voturi, modificarea statutului ASR. Această variantă a 

statutului este accesibilă la adresa www.asr.ro. 

Ședința Consiliului de Administrație al ASR, Pitești, 13.04.2016 

Adunarea Generală a ASR, Pitești, 14.04.2016 



 

ASR NEWSLETTER  4/2016 2 

 

 

Conferința ASR “Sudura 2016” a fost organizată de ASR în colaborare cu Filiala ASR Piteşti şi  

Universitatea din Piteşti. La conferință au participat peste 100 specialiști din industrie, 

cercetare și învățământ superior din domeniul sudării. Programul Conferinței a cuprins 21 de 

lucrări. Acestea au fost publicate într-un volum de comunicări (format electronic) care a fost 

distribuit participanţilor la conferinţă şi poate fi obținut de la Secretariatul ASR. O parte dintre 

lucrări vor fi publicate în numerele următoare ale revistei SUDURA. 

Programul Conferinței a mai cuprins:   

▪ Ședință deschisă a Comitetului tehnic de standardizare ASRO/CT 39, Sudare și procedee 

Conexe (preşedinte P. Ţenchea). În cadrul acestei ședințe au fost discutate următoarele 

standarde: SR EN ISO 

2553:2015, Sudare și procedee conexe. Reprezentări simbolice pe desene. Îmbinări sudate 

(EN ISO 2553:2013) și SR EN ISO 12671:2014, Pulverizare termică. Acoperiri prin 

pulverizare termică. Reprezentare simbolică pe desene (EN ISO 12671:2014).  

▪  Workshop  privind “Implementarea ghidurilor europene de calificare pentru personalul în 

domeniul sudării mecanizate, orbitale și robotizate (Programul Erasmus+, Proiect 

Futureweld).  Acest workshop a fost dedicat informării specialiștilor din domeniul sudării și 

factorilor de decizie de la nivelul de management al producătorilor de structuri sudate. 

Prezentările care au constituit agenda workshopului au fost susținute de I.D. Savu și S.V. 

Savu și au vizat preponderent descrieri ale materialelor educaționale dezvoltate de către 

proiect: conținutul cărții în 3 volume „Sudarea mecanizată, orbitală și robotizată”, 

instrumentele de training de tipul prezentărilor Power-Point și aplicației software 

educaționale, precum și sistemul de examinare compus din baza de date cu întrebări și 

răspunsuri și aplicația software de examinare / autoevaluare.  

Participanții la workshop au primit un DVD cu aceste materiale educaționale atât în scopul 

informării lor tehnice cât și pentru a se asigura un feed-back din partea utilizatorilor finali. De 

asemenea, ei au participat la un sondaj de opinie referitor la oportunitatea introducerii pe 

piață, de către ASR, a unor cursuri dedicate Sudării Mecanizate, Sudării Orbitale și Sudării 

Robotizate. Rezultatele obținute au evidențiat un interes relativ ridicat în astfel de cursuri, 

motiv pentru care, la finalizarea procesului de implementare a proiectului, ASR va veni pe 

piață cu o ofertă în acest sens. 

 

 

 

 

 

 

 

Conferința s-a încheiat cu o vizită tehnică la Laboratorul „Materiale avansate” și la Centrul de 

Cercetare "Ingineria Automobilului" din cadrul Universității Pitești cu prezentarea „Vehicule 

electrice și hibride”. 

Cu ocazia conferinței ASR de la Piteşti au fost organizate şi alte acţiuni, precum:  

• Întâlnirea anuală a președinților de filiale ASR  

• Ședința Colegiului de Redacție al revistei SUDURA 

• Ședința Comitetului Director al ASR CertPers. 

Sponsori ai evenimentelor ASR din luna aprilie de la Pitești au fost: SC CM METAL TRADING 

SRL Timişoara, SC DUCTIL SA Buzău, SC ENERGOMONTAJ GRUP SRL Bascov, SC METABET CF 

SA Pitești, SC SUDOMETAL SRL Cluj Napoca şi SC VOESTALPINE BOHLER WELDING ROMÂNIA 

SRL Buzău. 
 

 

 

 

Conferința ASR “Sudura 2016”, 14-15 aprilie 2016, Piteşti 
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SR EN ISO 14554-2:2014, Cerinţe de calitate pentru sudare. Sudarea electrică prin presiune a 

materialelor metalice. Partea 2: Cerinţe de calitate elementare (ian. 2016) 

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

EN ISO 14554-2:2013 și înlocuieşte SR EN ISO 14554-2:2003. 

Această parte a ISO 14554 specifică cerinţe pentru demonstrarea capabilităţii unui producător 

sau a unui subcontractant de a produce structuri sudate care să îndeplinească cerinţe de 

calitate specificate în unul sau mai multe din următoarele documente: un contract între părţile 

implicate; un standard de aplicaţie; o cerinţă reglementată.  

Cerinţele cuprinse în această parte a ISO 14554 pot fi adoptate în totalitate sau pot fi eliminate 

în mod selectiv de producător dacă ele nu sunt aplicabile construcţiei respective. Ele furnizează 

un cadru flexibil pentru controlul sudării, furnizând cerinţe specifice pentru: ▪ Cazul 1 - sudarea 

electrică prin presiune, în contracte care cer ca producătorul sau subcontractantul să aibă un 

sistem de management al calităţii, altul decât cel prevăzut de ISO 9001[1] şi unde controlul 

documentat al sudării are o importanţă minoră pentru integritatea globală a construcţiei finale; 

▪ Cazul 2 - sudarea electrică prin presiune, ca un ghid pentru un producător sau subcontractant 

care dezvoltă un sistem de management al calităţii; ▪ Cazul 3 - referinţe în standarde de 

aplicaţie care utilizează sudarea electrică prin presiune, ca parte a cerinţelor acestora sau într- 

un contract între părţi relevante. 

Această parte a 14554 este independentă de tipul construcţiei sudate de fabricat; defineşte 

cerinţe de calitate pentru sudare, atât în uzine de producţie, cât şi pe şantier; furnizează 

îndrumări pentru descrierea capabilităţii producătorului de a produce construcţii sudate care să 

îndeplinească cerinţe specificate; de asemenea, poate servi ca o bază pentru evaluarea 

producătorului în ceea ce priveşte capabilitatea sa în sudare.   

Pentru îndrumări generale pentru alegere şi utilizare, a se vedea ISO 3834-1, ţinând seama că 

pentru sudarea electrică prin presiune sunt specificate numai cerinţe de calitate complete şi 

elementare. Anexa A dă o comparaţie sumară a cerinţelor de calitate specifice pentru sudarea 

electrică prin presiune din această parte a ISO 14554 şi din ISO 14554-1.   

SR EN ISO 17634:2016, Materiale consumabile pentru sudare. Sârme tubulare pentru sudarea 

cu arc electric în mediu de gaz protector a oțelurilor termorezistente. Clasificare (feb. 2016) 

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

EN ISO 17634:2015 și înlocuiește SR EN ISO 17634:2006. 

Standardul stabileşte cerinţe pentru clasificarea sârmelor tubulare pentru sudarea cu arc 

electric în mediu de gaz protector, în stare de tratament termic după sudare, a oţelurilor 

rezistente la fluaj şi a oţelurilor slab aliate rezistente la temperaturi ridicate. O sârmă tubulară 

poate fi încercată şi clasificată cu diferite gaze de protecţie. 

Standard este o specificaţie combinată care permite o clasificare, utilizând fie un sistem bazat 

pe compoziţia chimică a metalului depus neinfluenţat de metalul de bază, fie un sistem bazat 

pe rezistenţa de rupere la tracţiune şi compoziţia chimică a metalului depus neinfluenţat de 

metalul de bază. 

Paragrafele şi tabelele purtând ca sufix litera „A” se aplică numai sârmelor tubulare clasificate 

după sistemul bazat pe compoziţia chimică a metalului depus, neinfluenţat de metalul de bază, 

cu cerinţe pentru limita de curgere şi energia de rupere la încovoiere prin şoc medie de 47 J 

pentru metalul depus neinfluenţat de metalul de bază, în conformitate cu acest standard 

internaţional. 

Paragrafele şi tabelele purtând ca sufix litera „B” se aplică numai sârmelor tubulare clasificate 

după sistemul bazat pe rezistenţa de rupere la tracţiune şi compoziţia chimică ale metalului 

depus neinfluenţat de metalul de bază, în conformitate cu acest standard internaţional. 

Paragrafele şi tabelele care nu poartă ca sufix nici litera „A” şi nici litera „B” sunt aplicabile 

tuturor sârmelor tubulare clasificate în conformitate cu acest standard internaţional. 

Clasificarea conform sistemului A se bazează în principal pe EN 12071:1999. Clasificarea 

conform sistemului B se bazează în principal pe standardele utilizate în zona Pacificului. 

Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39 

Standarde europene și internaționale preluate de ASRO (comitetul tehnic CT  39 – Sudare și 

procedee conexe) ca standarde române prin metoda traducerii în ianuarie și februarie 2016 
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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   

18-23.06.2016 - A 4-a ediție a Concursului internațional de sudură, ArcCup, Beijing, China, 

http://www.inwsa.org 

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, Leipzig, 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/ 

 

 

În ziua de 14 aprilie 2016 s-a desfășurat Concursul profesional “Tineretul Sudează” – etapa 

națională 2016 la sediul SC ENERGOMONTAJ GROUP SRL Bascov. La concurs au participat 12 

concurenți din 5 filiale ASR: Arad, Bistriţa, Cluj Napoca, Galaţi și Sibiu. 

Concursul s-a desfăşurat la 3 procedee de sudare, 111-SEM, 135-MAG şi 141-WIG. 

Câştigătorii sunt următorii: 

Procedeul 111-SEM 

Locul 1: Florin ȚUGUI (ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL Arad)  

Locul 2: Ștefan NICHIFOR (ȘANTIER NAVAL DAMEN GALAȚI SA Galaţi) 

Procedeul 135-MAG 

Locul 1: Narcis Sebastian TANCA (COMELF SA Bistrița)  

Locul 2: Răzvan NEDELCU (ASTRA RAIL INDUSTRIES Arad) 

Locul 3: Alexandru Olimpiu VELŢAN (COMPA SA Sibiu)  

Procedeul 141-WIG 

Locul 1: Adrian GHEORGHIȚĂ (ȘANTIER NAVAL DAMEN GALAȚI SA Galaţi) 

Locul 2: Nicolae Andrei PIRTOC (DIRECT LINE SRL Cluj Napoca)  

Locul 3: Dănuț Florin POP (COMELF SA Bistrița) 

 

 
 

În prima zi a conferinței ASR, 14 aprilie 2016, s-a desfășurat concurs de sudare utilizând cu 

simulatorul de sudare al ASR. La acest concurs au participat 11 persoane. 

Câștigători au fost:   - premiul 1:  Costel Hurduza și Marius Neagu 

             - premiul 2: Ștefan Nichifor 

                                   - premiul 3:  Bogdan Manciu 

Premiile pentru câștigătorii celor două concursuri au fost acordate de: 

- SC DUCTIL SA Buzău 

- SC SUDOMETAL SRL Cluj Napoca 
 

 
Manifestări tehnico-științifice 2016 

Concursul Profesional “Tineretul Sudează”- etapa națională 2016 

Concursul ASR cu Simulatorul de sudare,  2016 


