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CONFERINłA INTERNAȚIONALĂ 
„Problemele actuale ale sudării în contextul 

globalizării economiei” 
 
 

ConferinŃa îşi propune să asigure un forum de dezbatere a unor probleme actuale din 
domeniul sudării, respectiv să promoveze colaborarea bilaterală româno-moldovenească 
în acest domeniu. 

ConferinŃa se adresează specialiştilor din industrie, cercetare şi învăŃământul superior.  

SecŃiunile ConferinŃei 

 1. Procese şi tehnologii de sudare,  
 2. Formarea şi certificarea personalului sudor,  
 3. Managementul calităŃii la sudare. 
 
Cu ocazia conferinŃei se va organiza o expoziŃie de echipamente şi materiale de sudare şi 
examinări nedistructive la care sunt invitaŃi să expună producători/distribuitori din 
Republica Moldova şi România. 

Programul ConferinŃei cuprinde şi un workshop cu tema: Implementarea sistemului 
european/internaŃional de calificare/certificare a personalului sudor. CerinŃe, avantaje şi 
oportunităŃi de finanŃare. 

Înscrierea lucrărilor 
Se face prin completarea şi trimiterea la Secretariatul ConferinŃei a talonului alăturat, 
împreună cu rezumatul lucrării (minim 200 cuvinte) în limba română.  

Termene: 

� Trimiterea rezumatelor: 22.07.2011  
� Acceptarea rezumatelor şi notificarea autorilor: 31.07.2011  
� Transmiterea Circularei II: 05.09.2011 
� Trimiterea lucrărilor în extenso: 15.09.2011  

Trimiterea rezumetelor se face la Secretariatul Central ASR prin poştă, fax sau e-mail. 
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TALON DE ÎNSCRIERE 
 

 

Nume, prenume (autor, co-autori): _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Firmă/InstituŃie_____________________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Telefon: ______________ Fax: ______________ E-mail: ________________ 

Titlul lucrării: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

SecŃiune conferinŃă:     1 �         2�    3�            

Data: ______________                  Semnătura: _______________ 
 
 
Anexe: - rezumat în limba română 
             - declaraŃie: lucrarea nu a mai fost publicată 
             - declaraŃie: lucrarea va fi susŃinută de autor în cadrul conferinŃei 

 



 
 

EWF este o federaŃie având membri din 31 tări reprezentate de către 
asociaŃiile de sudură. 
Obiectivele federaŃiei sunt: promovarea intereselor industriei de sudare 
internaŃional prin intermediul membrilor săi din întreaga lume, 
facilitarea sistemelor armonizate de educaŃie, formare şi calificare 
pentru a oferi industriei de sudare personal calificat la toate nivelurile, 
facilitarea unui sistem european armonizat pentru certificarea 
companiiilor de sudare şi de certificare a personalului sudor, 
colaborarea în domenii de interes reciproc. 

 
 

AsociaŃia de Sudură din România este o organizaŃie profesional-
ştiinŃifică, neguvernamentală şi independentă, cu statut de persoană 
juridică fără scop lucrativ, având la ora actuală peste 1000 membri din 
care cca. 180 sunt persoane juridice (societăŃi comerciale, universităŃi, 
institute de cercetare). 
România este membră EWF din anul 1992 fiind reprezentată de către 
ASR. 
 
 
 
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este unica instituŃie de 
învăŃământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. 
De la fondarea sa în 1964 şi până în 2010, universitatea a pregătit cca 
66.600 de ingineri şi economişti. În prezent sunt cca. 18.000 studenŃi. 
La UTM studiile sunt organizate în 10 facultăŃi. 
 
 
 
Societatea pe acŃiuni „INCOMAS”, fondată în 1972, este o întreprindere 
constructoare de maşini cu profil larg, înzestrată cu utilaj unic pentru 
producerea diverselor articole din metal. 
„INCOMAS” SA Chişinău este lider în industria  naŃională de construcŃii 
metalice. Societatea este certificată ca producător de structuri sudate 
în conformitate cu cerinŃele SR EN 729/ISO 3834. 

 
 
 

ASOCIAłIA DE SUDURĂ DIN ROMÂNIA 
Bd. Mihai Viteazu 30, 300222  Timişoara 

Tel: +40 256 – 200 041, +40 742-026121,  Fax: +40 256 220 366, E-mail: asr@asr.ro, www.asr.ro 
Persoană de contact: Asistent ASR Lavinia DOMUłA, lavinia.domuta@asr.ro  


