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Membrii înscriși în ASR  în  perioada ianuarie - iulie 2017 

În cursul lunii iulie 2017 ASR a încheiat un contract de colaborare cu Romexpo SA 

privind organizarea în perioada 11-14 octombrie 2017 a Târgului Tehnic Internațional 

București (T.I.B.). 

Acest contract constituie un avantaj și pentru membrii ASR care doresc să participe la 

târg în calitate de expozanți. Acestora li se oferă 15% reducere la taxa de înscriere ca 

expozant, această reducere cumulându-se cu celelalte reduceri prezente în contractul 

fiecărui expozant cu Romexpo SA.  

 

În primele 7 luni ale acestui an s-au înscris în Asociația de Sudură din România: 

▪ 5 membri persoane juridice: Elmas SRL Brașov, Grawe Safe Invest SRL Medgidia, 

Lorch Schweisstechnik GmbH Germania, Rosendahl Industrial Setvices SRL Satu 

Mare și Steiger SRL Carei. 

▪ 26 membri activi persoane fizice: Basarab Răzvan Dragoș (Buzău), Burcă Petru 

(Arad), Buzdugan Ramona Monica (Timișoara), Calen Valentin (Oravița), Chițescu Gabi 

(Arad), Dragu Gheorghiță Nicușor (Timișoara), Florică Bogdan Mihai (Arad), Gheorghel 

Gordana (Timișoara), Grigorescu Luminița (Ploiești), Ifrim Ionuț Florin (București), 

Luca Mihai Alexandru (Brașov), Lucian Ciprian Pavel (Satu Mare), Mateaș Sorin

(Buzău), Necula Vasile (Buzău), Negîci Nicolae (Galați), Opriș Flaviu (Cluj Napoca), 

Orăscu Bogdan Petre (Slovacia), Pop Viorel Mircea (Bistrița), Puchianu Marian 

(Tulcea), Radomir Anamaria Ramona (Timișoara), Rotaru Costică (Bistrița), Șerban 

Bogdan (Buzău), Simiuc Vasilică (Mangalia), Ștefan Alexandru Elian (Timișoara), Tiba 

Iulian Fabian (Tulcea) și Varga Florin (Arad) 

▪ 5 membri asociați din Timișoara: Turnagiu Denis, Vioreanu Maura, Văduva Cătălin, 

Torok Jozsef, Popescu Răzvan. 

Participarea la TIB 2017, condiții avantajoase pentru membrii ASR 

Invitație pentru membrii ASR în vederea accesării forumului asociației 

Un forum este un loc ideal pentru a construi o comunitate de internauți. ASR a lansat 

un forum pe site-ul asociației care se dorește a fi o modalitate de comunicare ce 

permite utilizatorilor să facă schimb de idei în domeniul care îi interesează, în mod 

special despre problemele concrete de sudare, eventual observații privind materialele 

publicate de ASR (în revista Sudura sau în volumele de comunicări ale conferințelor 

organizate de ASR).  

Membrii ASR sunt invitați să-și deschidă cont pe forumul asociației accesând http://

www.asr.ro/forum/. După completarea datelor pentru crearea contului, utilizatorii sunt 

rugați să solicite activarea contului la adresa asr@asr.ro. După primirea mesajului de 

confirmare a activării contului, membrii sunt rugați să propună pentru discuții diferite 

subiecte de interes pentru comunitatea sudorilor. 
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Asociația de Sudură din România organizează cu începere din luna septembrie 2017 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.  

Perioada de desfășurare a acestor cursuri este: 

     - Inginer sudor internațional / european (IWE / EWE):  01.09.2017 - 26.05.2018  

     - Tehnolog sudor internațional / european (IWT / EWT):  01.09.2017 - 19.05.2018  

     - Specialist sudor internațional / european (IWS / EWS):  01.09.2017 - 12.05.2018  

Persoanele interesate de înscrierea la aceste cursuri sunt rugate să se adreseze 

Secretariatului ASR (tel.: 0742-026121, e-mail: asr.formare@gmail.com).  

Oferta detaliată este disponibilă la adresa http://www.asr.ro/index.php/calificare-profesională. 

Înscrierile la cursurile de inginer/tehnolog/specialist sudor internațional/european 

continuă 

Conferința anuală a coordonatorilor sudării, 19-20 octombrie 2017, Satu Mare 

Asociaţia de Sudură din România organizează în parteneriat cu SC ROSENDAHL INDUSTRIAL 

SERVICES SRL Satu Mare, SC STEIGER SRL Carei și Sucursala ASR Cluj Napoca, în perioada 19

-20 octombrie 2017, la Satu Mare (Centrul Tehnologic de Inovare și de Afaceri Satu Mare), 

conferința coordonatorilor sudării. Pe parcursul conferinței va avea loc și o expoziție în 

domeniul sudării și al examinărilor nedistructive. 

Conferinţa se adresează în primul rând specialiştilor din industrie care activează în domeniul 

sudării şi cuprinde prezentări de actualitate şi interes practic cu referire la utilizarea 

procedeelor de sudare şi managementul proceselor de sudare. 

Circulara 1 a conferinței ASR “Sudura 2018” a fost lansată 

Asociația de Sudură din România a lansat circulara 1 a Conferinței ASR „Sudura 2018”. În 

anul 2018 această conferință se va organiza la Timișoara în perioada 26-27 aprilie. 

Evenimentul se adresează specialiştilor din industrie, cercetare şi învăţământ superior.  

Conferința are o tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul sudării sub aspectul 

procedeelor, materialelor și aplicațiilor.  

Un accent special se va acorda: 

- fabricației aditive 

- automatizării și robotizării proceselor de sudare 

- utilizării laserului în procesele d sudare și conexe sudării 

- îmbinării unor materiale noi.  

Programul conferinței va cuprinde o secțiune specială pentru tinerii profesioniști din domeniul 

sudării si al proceselor conexe (lipire, tăiere, pulverizare). 

Înscrierea lucrărilor se face prin completarea şi trimiterea până la data de 15 noiembrie 2017 

a talonului completat, accesibil pe site-ul www.asr.ro împreună cu rezumatul lucrării (150 - 

200 cuvinte) la Secretariatul ASR (e-mail loredana.tioc@asr.ro). 
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SR EN ISO 14171:2016, Materiale consumabile pentru sudare. Sârme pline, sârme tubulare 

şi cupluri sârmă-flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor nealiate şi a 

oţelurilor cu granulaţie fină. Clasificare 

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

EN ISO 14171:2016 și înlocuieşte SR EN ISO 14171:2011. 

Acest standard internaţional recunoaşte că pe piaţa mondială există două abordări oarecum 

diferite de clasificare a unui cuplu sârmă-flux dat şi permite utilizarea uneia dintre cele două 

clasificări, pentru satisfacerea unei necesităţi specifice pieţei. Aplicarea oricărui tip de 

clasificare (sau a ambelor, când este aplicabil) permite identificarea unui produs clasificat 

conform acestui standard internaţional. 

Acest standard specifică cerinţele privind clasificarea cuplurilor sârmă-flux şi a metalului 

depus în starea rezultată după sudare şi în stare tratată termic după sudare, pentru sudarea 

cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină, având limita de 

curgere minimă până la 500 MPa şi o rezistenţă de rupere la tracţiune minimă până la 570 

MPa. Clasificarea unui flux poate fi realizată pentru diferite sârme pline sau sârme tubulare. 

Sârma plină este de asemenea clasificată separat în funcţie de compoziţia sa chimică. 

Acest standard internaţional este o specificaţie combinată care permite o clasificare, utilizând 

fie un sistem bazat pe limita de curgere şi energia de rupere la încovoiere prin şoc medie de 

47 J pentru metalul depus, fie un sistem bazat pe rezistenţa la rupere şi energia de rupere la 

încovoiere prin şoc medie de 27 J pentru metalul depus. 

1. Paragrafele şi tabelele purtând ca sufix litera “A” se aplică numai cuplurilor sârmă-flux şi 

sârmelor clasificate după sistemul bazat pe limita de curgere şi energia de rupere la 

încovoiere prin şoc medie de 47 J pentru metalul depus în conformitate cu acest standard 

internaţional. 

2. Articolele şi tabelele purtând ca sufix litera “B” se aplică numai cuplurilor sârmă-flux şi 

sârmelor clasificate după sistemul bazat pe rezistenţa de rupere la tracţiune şi energia de 

rupere la încovoiere prin şoc 27 J pentru metalul depus în conformitate cu acest standard 

internaţional. 

3. Articolele şi tabelele care nu poartă ca sufix nici litera “A”, nici litera “B”, se aplică tuturor 

cuplurilor sârmă-flux şi sârmelor clasificate în conformitate cu acest standard internaţional. 

Fluxurile pentru o trecere şi două treceri sunt clasificate pe baza tehnicii cu două treceri. 

SR EN ISO 5182:2016, Sudare electrică prin presiune. Materiale pentru electrozi şi 

echipamente anexe 

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

EN ISO  5182:2006 și înlocuieşte SR EN ISO 5182:2009. 

Standardul specifică caracteristicile materialelor utilizate la electrozii pentru sudare electrică 

prin presiune şi la echipamentele anexe pentru transportul curentului şi pentru transmiterea 

forţei de sudare. 

Standardul  se referă la trei grupe de materiale: 

Grupa A — Cupru şi aliaje de cupru 

Grupa B — Materiale sinterizate 

Grupa C — Aliaje pe bază de cupru durificate structural. 

În anexa A sunt date exemple de aplicații tipice.  

Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39   

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

procedee conexe) ca standarde române prin metoda traducerii în decembrie 2016 
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16-18.08.2017 - A 3-a Conferinţă internaţională a tinerilor profesionişti în sudură, Halle, 

Germania, http://www.slv-halle.de/ 

05-07.09.2017 - Expoziția internațională Testarea materialelor 2017, Telford, marea 

Britanie, http://materialtesting.org, 

19-20.09.2017  - Al 7-lea Colocviu IIW de cerectare şi colaborare în sudură, Cambridge, 

Marea Britanie, http://www.twi-global.com/news-events/events/7th-iiw-welding-research-

and-collaboration-colloquium/ 

25-29.09.2017 - Târgul internaţional de sudură şi tăiere, Düsseldorf, Germania, http://

www.schweissen-schneiden.com/media/ 

04-05.10.2017 -  A 5-a Conferință internațională privind noutățile științifice și tehnice 

despre sudarea cu element activ rotitor, Metz, Franța, fswp-2017.com/sites/default/files/

FSWP2017nov-web.pdf 

11-14.10.2017 - Târgul  tehnic internațional București (T.I.B.), București, România, http://

www.tib.ro 

19-20.10.2017 - Conferința anuală a coordonatorilor sudării, Satu Mare, România, http://

www.asr.ro 

09-10.11.2017 - Conferința internațională “Integritate structurală a construcțiilor sudate”, 

Timișoara, http://www.isim.ro 

TIB 2017 – inovație în tehnologie! 

Romexpo București organizează între 11-14 octombrie 2017 cea de-a 43-a ediție a TIB - 

Târgul Tehnic Internațional.  

În cadrul târgului se vor regăsi reprezentanți din domeniile: inginerie mecanică și electrică, 

mașini-unelte, echipamente hidraulice, metalurgie, electronică și automatizări, roboți 

industriali, dar și comunicații, IT și software industrial. 

Timp de patru zile TIB va reprezenta spectacolul progresului tehnologic, întrucât Romexpo 

împreună cu partenerii săi își așteaptă vizitatorii specialiști și publicul larg cu un program 

variat de evenimente conexe interesante și de actualitate în domeniul tehnic, special 

conceput pentru a veni în completarea programului de vizitare. 

La această ediție a târgului Asociația de Sudură din România este partener media și va 

avea un stand propriu pe tot parcursul evenimentului.   

Detalii suplimentare privind organizarea și desfășurarea târgului sunt disponibile la  

adresa  www.tib.ro. 

 

 

Manifestări tehnico-științifice 2017 

 


