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Metal Show 2016, cu un istoric recent, dar beneficiind de experiența unei echipe cu 

peste 20 de ani de activitate în industria de prelucrare a metalelor, s-a impus în 

numai doi ani, devenind evenimentul numarul 1 al industriei. Dacă ediția de anul 

trecut a fost revelația anului 2015, în materie de târguri specializate pentru 

tehnologii de prelucrare a metalelor, sudură și robotică, Metal Show 2016 cunoaște 

o dezvoltare record pentru industria de expoziții din România, fiind un adevarat 

spectacol tehnologic: demonstrații live, tehnologii inovatoare expuse în premieră în 

România, discount-uri exclusive pe perioada târgului, seminarii, conferințe, oferte de 

locuri de muncă pentru specialiștii din industrie și lista continuă. 

97 de companii din 7 țări, 140 de branduri reprezentate, peste 50 de mașini unelte, 

echipamente și utilaje, pe o suprafață de 6500 mp sunt doar câteva din cifrele Metal 

Show 2016.  

Pavilionul Central din cadrul Romexpo, va deveni în perioada 1-4 iunie ARENA DE 

PREZENTARE a celor mai importante companii din industria de prelucrare a 

metalelor, sudurii si roboticii.  

Asociația de Sudură participă la această expoziție în calitate de expozant și partener. 

Invităm participanții la expoziţie să viziteze standul ASR (nr. 57, Pavilionul A, 

Romexpo București) 

Pentru mai multe detalii accesati www.metalshow.ro 

 

 

 

 

Asociaţia de Sudură din România (ASR) organizează seminarul “Coordonarea sudării 

în conformitate cu cerințele standardului SR EN 1090-2“ dedicat personalului cu 

responsabilități de coordonare a sudării pentru construcții din oțel conform cerințelor 

standardului SR EN 1090-2 pentru clasa de execuție EXC2.  

Scopul seminarului este de a transmite cunoștințe şi informații specialiștilor 

sudori pentru a satisface criteriile cerute pentru coordonatorul (responsabil) al 

sudării la execuția construcțiilor din oţel  în acord cu cerințele standardelor EN 

1090-2 și EN ISO 14731. 

Seminarul se derulează în sistem de videoconferință în diferite locații din țară în 

zilele de marți până sâmbăta după-masa (marţi între orele 15:00-20:00, miercuri–

vineri între orele 16:00-20.00 şi sâmbăta 8:00-12:00). Pentru organizarea unei 

locații de seminar sunt necesari minim 8 cursanți. 

Membrii ASR beneficiază de o reducere a taxei de participare la seminar în 

valoare de 5%. În cazul înscrierii mai multor persoane de la aceeași societate se 

acordă o reducere de 10% a taxei de seminar începând cu ce-a de-a doua 

persoană. 

Detalii suplimentare se pot obține la Sectretariatul ASR sau accesând www.asr.ro 

ASR participă la Expoziția METALSHOW, 1-4 iunie 2016, București 

Seminar “Coordonarea sudării în conformitate cu cerințele standardului  

SR EN 1090-2 “, 21-25 iunie 2016 
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În perioada 19-20.aprilie.2016 a avut loc la Porto Salvo cea de-a patra întâlnire 

transnațională a consorțiului care implementează proiectul “Implementation of the 

guidelines for mechanized, orbital and robotized welding personnel” – FUTUREWELD.  

La întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor membrilor consorțiului, după cum 

urmează: ASR – Ionel Dănuț Savu, EWF – Heliana Bibas și Andre Cereja, ISQ – Raquel 

Almeida și ISPL – Maciej Rozanski, Janusz Rykala. Agenda întâlnirii a conținut discuții 
asupra stadiului actual al procesului de implementare a proiectului, precum și activități, cu 

finalizare în luna august a acestui an. 

 

 

 
 

 

 

 

 

A patra întâlnire transnațională în cadrul proiectului FUTUREWELD,  

19-20.04.2016,  Portugalia  

Întâlnire în cadrul proiectului SAT EN 1090, 10-11 mai 2016, Timișoara 

În perioada 10 - 11 mai 2016, Asociația de Sudură din România a găzduit la Timișoara 

întrunirea în cadrul proiectului SAT EN 1090 - “Curriculum armonizat pentru personalul 

implicat în punerea în aplicare a EN 1090 în industrie”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

În cadrul întâlnirii au fost semnate de către reprezentanții membrilor consorțiului 

agrementele pentru toate materialele educaționale dezvoltate: suportul de curs și cartea 

în 3 volume (vol. I Sudarea Mecanizată, vol. II Sudarea Orbitală și vol. III Sudarea 

Robotizată), prezentările aferente, aplicația software de predare interactivă, baza de date 

cu întrebări pentru examinare și aplicația software de examinare și/sau autoevaluare. 

Aceste agremente atestă acordul comun pentru adoptarea acestor rezultate ale 

proiectului. 

Concluzia analizelor efectuate la întâlnirea de la Porto Salvo a fost aceea că procesul de 

implementare respectă termenii de timp, resursele financiare și de rezultatele estimate. 

Următoarea întâlnire este programată a avea loc în luna iulie și va fi găzduită de către 

Institutul Italian de Sudură, la Genova, Italia. 

Fiecare dintre participanți a prezentat o analiză a 

implementării pachetului de lucru pe care l-a avut în 

responsabilitate, rezultatele obținute în antiteză cu 

cele estimate, aspectele tehnice și financiare 

neabordate sau aflate în curs de dezvoltare, precum 

și riscurile estimate pentru următorii pași care trebuie 

făcuți pentru a se finaliza cu succes fiecare obiectiv în 

parte. 

La această întâlnire au participat reprezentanți ai 

tuturor membrilor consorțiului: Ignacio Lópe (Cesol), 

Heliana Bibas (EWF), Chiara Baccarini (IIS),  Raquel 

Almeida (ISQ), Anamaria Feier (ASR) și Gordana 

Gherghel (ASR). 

Având în vedere faptul că acest  proiect  a fost 

prelungit până la sfârşitul lunii decembrie 2016, în  

Totodată s-a stabilit perioada în care fiecare partener va realiza cursul pilot (activităţiile  

E1), seminarul analitic (E2) cât organizarea de fiecare partener a unui eveniment pentru 

cel puțin 10 parteneri naționali din industrie pentru diseminarea rezultatelor proiectului 

(E5). Deasemenea, pentru a se putea realiza evenimentele E1 și E2 s-a stabilit ca  până 

la sfărșitul lunii septembrie a.c. să se traducă curicula din limba engleză în spaniolă, 

portugheză, italiană și română.   

cadrul acestei întâlniri s-au stabilit ultimele deadline-uri al proiectului.  
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SR EN 12814-1:2001, Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale 

termoplastice. Partea 1: Încercarea la îndoire 

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN 12814-1:1999. 

Standardul specifică dimensiunile, metoda de prelevare şi de pregătire a epruvetelor, 

precum şi condiţiile de efectuare a încercării la îndoire. Rezultatul încercării este influenţat, 

de asemenea, de comportarea la deformare a materialului încercat, de tipul procedeului de 

sudare şi de geometria probei.   

Încercarea este aplicabilă îmbinărilor sudate cap la cap din plăci şi ţevi, realizate din 

materiale termoplastice, cu umplutură sau nu, dar nu ranforsate, indiferent de procedeul 

de sudare utilizat. Încercarea nu este aplicabilă îmbinărilor cu o grosime a peretelui <3 

mm. 

SR EN 12814-2:2001, Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale 

termoplastice. Partea 2: Încercarea la tracțiune 

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN 12814-2:2000. 

Standardul specifică dimensiunile, metoda de prelevare, pregătirea epruvetelor şi condiţiile 

de efectuare a încercării la tracţiune, pentru a determina factorul de sudare la tracţiune de 

scurtă durată.  

O încercare la tracţiune poate fi utilizată împreună cu alte încercări (de exemplu, îndoire, 

fluaj prin tracţiune, examinare macroscopică...) pentru a evalua performanţa îmbinărilor 

sudate realizate din materiale termoplastice.  

Încercarea este aplicabilă îmbinărilor sudate coaxiale sau coplanare realizate din materiale 

termoplastice, cu umplutură sau nu, dar nu ranforsate, indiferent de procedeul de sudare 

utilizat.  

SR EN 12814-4:2003, Încercări ale îmbinărilor sudate ale semifabricatelor din materiale 

termoplastice. Partea 4: Încercarea la desprindere 

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN 12814-4:2001. 

Standardul specifică dimensiunile, metoda de prelevare, pregătirea epruvetelor şi condiţiile 

de efectuare a încercării la desprindere perpendicular pe sudură, pentru a determina 

rezistenţa la desprindere şi comportarea la rupere. 

Încercările la desprindere (încercarea la desprindere în T,  încercarea la desprindere prin 

decoeziune, încercarea la desprindere prin strivire) sunt aplicabile îmbinărilor sudate prin 

suprapunere realizate din materiale termoplastice, indiferent de procedeul de sudare 

utilizat.  

O încercare la desprindere poate fi utilizată împreună cu alte încercări (de exemplu, fluaj 

prin tracţiune, examinare macroscopică...) pentru a evalua performanţa îmbinărilor sudate 

realizate din materiale termoplastice.  

 

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 februarie 2016 
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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 perioada 2-3 iunie 2016 va avea loc la Timişoara cea de-a 8-a ediţie a Conferinţei 

internaţionale “Innovative technology for Joining Advanced Materials” – TIMA. 

Conferinţa cuprinde 36 de lucrări structurate pe următoarele sesiuni:  

 - Noi tehnologii de îmbinare  

 - Modelarea şi simularea proceselor de sudare 

 - Materiale avansate şi tehnologii de sudare 

 - Calitatea îmbinărilor sudate şi a structurilor sudate 

Până la data de 31 mai a.c. s-au înscris peste 50 de participanţi din ţară şi străinătate. 

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi site-ul conferinţei: www.isim.ro/tima 

Manifestări tehnico-științifice 2016 

Conferința internațională TIMA , 2-3 iunie 2016, Timişoara 

O nouă serie de cursuri ASR în domeniul sudării la nivel internaţional/european 

Conferința anuală a coordonatorilor sudării 

Galați, 6-7 octombrie 2016 

 

 

Asociația de Sudură din România organizează cu începere din luna septembrie 2016 o 

nouă serie de cursuri de formare a personalului de coordonare a sudării pentru obținerea 

diplomei de inginer/tehnolog/specialist sudor internațional/european, Cursurile se 

desfășoară în sistem de videoconferință, fără scoatere din producție a cursanţilor (orele 

de curs fiind programate în zilele de vineri după-masa și sâmbătă dimineața) în diferite 

locații din țară.  

De asemenea, ASR organizează în premieră un curs de calificare ca proiectant 

internațional de structuri sudate (IWSD). Cursul satisface cerinţele ghidului Institutului 

Internațional de Sudură IAB 206r10. 

Cursul este organizat pe două niveluri, în sistem de videoconferinţă, în zilele de luni până 

joi după- masa (orele 16-20), astfel: 

- 03.10.2016-22.12.2016: proiectant internațional de structuri sudate, nivel 

comprehensiv, IWSD–C   

- 3.10.2016 - 08.12.2016: proiectant internațional de structuri sudate, nivel standard, 

IWSD–S   

http://www.isim.ro/tima

