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În perioada 10-15.07.2016 a avut loc la Melbourne (Australia) cea de a 69-a Adunare 

Anuală a Institutului Internațional de Sudură (IIW), asociația mondială a sudării. La 

evenimentul organizat de Institutul de Tehnologia Sudării WTIA din Australia au 

participat peste 700 specialiști, România fiind reprezentată de Dorin Dehelean (ASR).  

În prezent, Institutul Internațional de Sudură are 59 țări membre, activitatea 

desfășurându-se în cadrul a 23 comisii tehnice și grupe de lucru.  

Sistemul internațional de calificare din cadrul IIW cuprinde 45 ANB (organisme 

naționale autorizate) care au emis în anul 2015 un număr de 11 285 diplome 

internaționale, respectiv 26 ANBCC (organisme naționale autorizate pentru certificarea 

firmelor) care au certificat în anul precedent 278 de noi firme, respectiv 553 persoane.  

Adunarea Generală a IIW a aprobat rezultatele activității din anul 2015, a adoptat 

bugetul și cotizațiile pentru anul 2017, a completat Consiliul Director cu 3 membri, a 

stabilit ca în anul 2020 Adunarea anuală a IIW să aibă loc la Singapore.  

Se menționează ca locurile de desfășurare ale următoarelor adunări anuale ale IIW 

sunt Shanghai, China – 2017, Istanbul (Turcia) – 2018 și Bratislava (Slovacia) -2019.  

A fost aprobată organizarea în anul 2017 a două congrese internaţionale IIW și anume 

“Welding, additive manufacturing and associated non–destructive testing”, 15-

17.05.2017, Metz (Franța) și “4th IIW international congress in India, 7-9.12.2017, 

Chennai (India).  

A fost nominalizat noul președinte al IIW pentru perioada iulie 2017 - iulie 2020 în 

persoană domnului Douglas Luciani (Canada). 

Cu ocazia Adunării Anuale a IIW au avut loc ședințele ordinare ale comisiilor și  grupelor 

de lucru ale IIW, precum și Conferința internaţională “From Concept to 

Decommissioning: The Total Life Cycle of Welded Components”. La conferință au fost 

prezentate 115 lucrări. 

În cadrul ședinței membrilor Organismului Internațional de Autorizare (IAB) delegatului 

roman i-a fost înmânată de către președintele IIW, domnul Gary Marquis, o diplomă de 

apreciere pentru contribuția avută în cadrul IIW în ultimii 20 ani. 

 

Revista IIW “Welding in the World”, editată de Springer Verlag (Germania), este inclusă 

în Science Citation Index (SCI) având un factor de impact 0,861. Din cele 73 reviste de 

ingineria materielelor indexate, revista IIW se plasează pe poziția 37. În anul 2015 în 

revistă au fost publicate 90 articole, numărul de citații al articolelor din revistă fiind 

143. 

Începând din anul 2014 manuscrisele propuse pentru publicare pot fi înaintate direct 

Colegiului de redacție al revistei, fără a fi necesară o recomandare prealabilă din 

partea unei comisii a IIW. 

 

Adunarea Anuală a Institutului Internațional de Sudură, Melbourne, Australia 

Revista IIW  “Welding in the World” 
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Ultima întâlnire a consorțiului care implementează proiectului FUTUREWELD, E+ 2014-1-

RO01-KA202-002913: “Implementarea ghidurilor europene pentru calificarea și certificarea 

personalului din domeniul sudării mecanizate, orbitale și robotizate” din cadrul programului 

ERASMUS+ a fost organizată în perioada 25-26.07.2016, gazda întâlnirii fiind Istituto 

Italiano della Saldatura (IIS) cu sediul în Genova, Italia.  

La întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor membrilor consorțiului, delegația ASR fiind 

compusă din: Dănuț Savu (director de proiect), Sorin Savu (responsabil tehnic) și Loredana 

Tioc (responsabil financiar). 

Subiectele întâlnirii au fost:  nivelul de finalizare și nivelul de calitate al rezultatelor obținute 

în urma implementării proiectului;  numărul și calitatea rezultatelor suplimentare obținute 

de către consorțiu, rezultate complementare celor din sarcina consorțiului;  starea 

financiară a procesului de implementare și corecțiile necesare a fi aduse;  documentele 

tehnice și financiare justificative aflate în sarcina fiecărui partener;  evaluarea posibilității 

de a propune un nou proiect care să continue cele începute de actualul proiect, prin 

abordarea nivelului COMPREHENSIV statutat de ghidul IAB-348-13. 

Concluziile analizei efectuate au poziționat proiectul printre cele mai bune implementate  de 

EWF și ISQ, conform considerațiilor reprezentanților acestora la întâlnire. Aceste considerații 

au avut la bază în principal numărul și calitatea rezultatelor obținute, însă ingredientul care a 

cimentat pe cele două a fost impactul estimat prin implementarea instrumentului de 

instruire dezvoltat în cadrul proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform analizei, implementarea proiectului se găsește în parametrii estimați, atât din punct 

de vedere tehnic, cât și din punct de vedere financiar, numărul rezultatelor suplimentare 

celor propuse a fi realizate, fiind mare. 

În cadrul aceluiași proiect, în luna iulie a.c., au fost organizate două activități de diseminare 

la care au fost invitați să participe membri ASR specialiști din domeniul sudării din mai multe 

sucursale ale ASR.  

Astfel, în data de 8.07.2016, firma SUDOMETAL S.R.L. Cluj Napoca a găzduit un workshop  la 

care au fost prezentate: suportul de curs pentru instruirea specialiștilor sudori care doresc o 

calificare și o certificare ca operatori sudori în sisteme mecanizate, orbitale sau robotizate, 

sistemul digital de examinare și auto-evaluare a personalului instruit în vederea obținerii 

calificării dorite, aplicația software pentru predare-învățare și animațiile care detaliază 

sugestiv diverse procese și sisteme care intervin în cele trei tipuri de sisteme de sudare 

menționate anterior. 

Cel de-al doilea workshop a fost organizat la sediul S.C. COMPA S.A. Sibiu, în data de 

19.07.2016, iar persoanele invitate au participat intens la derularea prezentărilor pe temele 

abordate.  

 

Proiectul  Futureweld, la un pas de finalizare 
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SR ISO 13953:2016, Țevi și fitinguri din polietilenă (PE). Determinarea rezistenței la tracțiune 

și a modului de rupere a epruvetelor din îmbinări sudate cap la cap 

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

ISO 13953:2001. 

Standardul descrie o metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la tracţiune şi a 

modului de rupere la tracţiune a îmbinărilor sudate cap la cap ale ţevilor din polietilenă (PE). 

Această metodă este aplicabilă îmbinărilor sudate cap la cap ale ţevilor din PE având diametrul 

exterior nominal mai mare sau egal cu 90 mm. Metoda poate fi utilizată, împreună cu alte 

metode de încercare, pentru evaluarea calităţii îmbinărilor sudate cap la cap.   

SR ISO 13954:2016, Țevi și fitinguri din materiale plastice. Încercarea la desprindere prin 

decoeziune a îmbinărilor sudate prin electrofuziune din polietilenă (PE), cu diametrul exterior 

nominal mai mare sau egal cu 90 mm 

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

ISO 13954:1997. 

Standardul descrie o metodă de încercare la desprindere pentru determinarea rezistenţei la 

decoeziune a îmbinărilor din polietilenă, sudate prin electrofuziune cu manşon, pentru utilizare 

în distribuţia fluidelor. Această metodă este aplicabilă îmbinărilor cu diametre exterioare 

nominale mai mari sau egale cu 90 mm.  

 

 

 

SR EN 16296:2013, Imperfecţiuni în îmbinările sudate din materiale termoplastice. Niveluri de 

calitate 

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

EN 16296:2012. 

Acest standard european furnizează niveluri de calitate pentru imperfecţiuni în îmbinările 

sudate din materiale termoplastice. El se aplică la grosimi de material mai mari de 2,0 mm. 

Trei niveluri de calitate sunt date pentru a permite aplicarea la o gamă largă de fabricaţii prin 

sudare. Ele sunt notate prin simbolurile B, C şi D, B fiind nivelul cel mai sever. Nivelurile de 

calitate se referă la calitatea producţiei şi nu la aptitudinea de utilizare a produsului fabricat.  

Acest standard european se aplică următoarelor procedee de sudare: sudare cu element 

încălzitor; sudare prin electrofuziune; sudare cu gaz cald, exclusiv cu vergea de adaos; sudare 

prin extrudare; sudare cu solvent a ţevilor. 

Imperfecţiunile sunt indicate în dimensiuni reale. Totuşi, detectarea şi evaluarea lor pot 

necesita utilizarea uneia sau mai multor metode de examinare nedistructivă. Se recomandă să 

se reţină că detectarea şi evaluarea dimensională a imperfecţiunilor depind de metodele de 

inspecţie şi de volumul de examinare, specificate în standardul de aplicaţie sau în contract. 

Necesitatea detectării imperfecţiunilor nu face obiectul acestui standard.  

Acest standard european este direct aplicabil la examinarea vizuală a sudurilor sau epruvetelor. 

El nu include detalii ale metodelor recomandate pentru detectarea sau evaluarea dimensională. 

Se recomandă ca indicaţiile date de examinările nedistructive să nu fie utilizate direct pentru 

evaluarea nivelurilor de calitate. În consecinţă, este necesară completarea acestora cu cerinţe 

referitoare la examinări, inspecţie şi încercări. 

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 

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

Sudare și procedee conexe) ca standarde române prin metoda traducerii în martie 
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19-20.09.2016 - Congresul DVS 2016, Leipzig, Germania, http://www.dvs-congress.de/2016 

03-07.10.2016 - Târgul internaţional tehnic, Brno, Republica Cehă, http://rbe.ro/events/msv-

targul-international-tehnic/  

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

www.asr.ro  

11-14.10.2016 - A 10-a Conferință Internațională despre tendințe în cercetare și sudură, 

Tokyo, Japonia, http://jweld.jp 

12-15.10.2016 - Târgul Tehnic Internațional București (T.I.B.), București, România, http://

www.tib.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestări tehnico-științifice 2016 

Proiect de colaborare între universităţi, companii şi societate pentru inserţie profesională 

şi competitivitate economică în regiunea sud-mediteraneană 

Conferința 

anuală ASR a 

coordonatorilor 

sudării 

6-7 octombrie 

2016, Galați 

În perioada 15.10.2015-14.10.2018, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, membru al 

ASR, prin Departamentul Ingineria Fabricației, derulează, în calitate de partener (P4), 

proiectul South Mediterranean Welding Centre for Education, Training and Quality Control 

(SM WELD), un proiect transnațional de parteneriat strategic în domeniul universitar, 

coordonat de Royal Institute of Technology (KTH) din Stockholm – Suedia. Obiectiv general: 

înfiinţarea unui Centru de Educație, Formare şi Asigurarea Calității în domeniul Sudării în 

ţările partenere, Algeria şi Tunisia, care să coordoneze parteneriate şi să implementeze 

sistemul de certificare a calităţii în companiile cu activități în domeniul sudării. Obiective 

specifice: • integrarea unui modul de cursuri de sudare în programele de studii universitare 

de masterat în domeniul fabricației, cu scopul de a obține calificarea de inginer sudor 

internațional (IWE); • dezvoltarea unor module de formare în domeniul sudării pentru 

educația terţiară non-universitară și certificarea calificării profesionale de tehnolog sudor 

internaţional (IWT); • crearea unui sistem comun de educație, formare şi certificare în 

domeniul sudării (EdTrCert) în țările partenere (PCs), recunoscut în Europa. Rezultate 

așteptate: • creşterea mobilităţii studenților și a personalului academic între universităţile 

din regiunea sud-mediteraneană și universitățile europene; • dezvoltarea unor parteneriate 

între universități din Algeria și Tunisia, companii și alţi actori implicați în transferul de 

cunoștințe și în activități de formare și calificare a personalului sudor; • creşterea nivelului de 

cunoştinţe și îmbunătățirea abilităților practice ale studenților din domeniul sudării, prin 

accesul la Resursele Educaţionale Deschise; • creşterea competitivităţii companiilor din 

regiunea sud-mediteraneană pe piețele internaţionale, printr-un acces mai ușor la 

programele de certificare din UE pentru inginerii sudori internaţionali (IWE) şi la sistemele de 

audit în domeniul sudării, în conformitate cu ISO 3834; • îmbunătățirea standardelor de viață 

şi a bunăstării în regiunea sud-mediteraneană, prin crearea de noi locuri de muncă în 

domenii strategice de fabricație. Mai multe informaţii se pot obţine accesând http://

www.smweld.com/ 

După faptă, şi răsplată 

În urma rezultatului excepţional obţinut de echipa 

României la Concursul internaţional de sudură “ARC CUP 

2016” de la Beijing (China), conducerea Şantierului 

Naval Damen Galaţi SA a marcat acest succes prin 

organizarea unui eveniment în care câştigătorii au fost 

felicitaţi şi recompensaţi prin acordarea unui bonus şi a 

unui nivel de salarizare. 

http://www.smweld.com/
http://www.smweld.com/

