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Asociaţia de Sudură din România 
 

ASR este membru al Federației Europene pentru Sudare, 
Îmbinare și Tăiere (EWF) și al 

 Institutului Internațional de Sudură (IIW) 



 
 
 

Asociaţia de Sudură din România 

organizează împreună cu 

Universitatea Politehnica din Bucureşti  
şi Filiala ASR Bucureşti 

în perioada 17-19 Aprilie 2013 

 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ASR 
„SUDURA 2013” 

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

Secţiunile Conferinţei 

1. Tehnologii moderne de îmbinare a materialelor 
2. Materiale noi și comportarea lor la sudare 
3. Managementul integrat în domeniul sudării 

 

Cu ocazia Conferinţei se va organiza workshopul: 

 “Competențe ale personalului din domeniul sudării în raport cu  
cerinţele mediului economic” 

Înscrierea lucrărilor 

Se face prin completarea şi trimiterea la Secretariatul Conferinţei a talonului 
alăturat, împreună cu rezumatul lucrării (150 - 200 cuvinte).  

Acceptarea lucrărilor pentru a fi incluse în programul conferinţei se face de 
către Comitetul Ştiinţific al ASR. 

Termene 

 Trimiterea rezumatelor: 21 Ianuarie 2013 
 Acceptarea rezumatelor: 4 Februarie 2013   
 Trimiterea lucrărilor în extenso: 28 Februarie 2013 
 Acceptarea lucrărilor pentru introducerea în program: 18 Martie 2013 

 
 



 
 
 
 
 

 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ASR  

„SUDURA 2013” 
Bucureşti 

17-19 Aprilie 2013 

TALON DE ÎNSCRIERE 
 

Nume, prenume (autor, co-autori): _________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

Firmă/Instituţie_________________________________________________ 

Adresa: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Telefon: __________________________ Fax: _______________________  

E-mail: ___________________________ 

Titlul lucrării: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Secţiune conferinţă:             1                2       3            

Data: _________________                  Semnătura: ________________ 
 

Anexe: - rezumat în limba română şi în limba engleză 

             - declaraţie: lucrarea nu a mai fost publicată 

             - declaraţie: lucrarea va fi susţinută de autor în cadrul conferinţei 
 



 

 

Asociaţia de Sudură din România 

Asociaţia de Sudură din România este o organizaţie professional-
ştiinţifică, neguvernamentală şi independentă, cu statut de persoană 
juridică fără scop lucrativ, una din cele mai mari asociaţii profesionale 
din ţară având la ora actuală peste 950 de membri. 

 

Avantajele membrilor ASR 

 Participare directă la stabilirea programelor de promovare a sudării 
în România 

 Acces la standarde profesionale în domeniul sudării  

 Cursuri în sistem european/internaţional cu reducere  

 Taxe de participare cu reducere pentru membrii ASR la 
conferinţele şi simpozioanele organizate de ASR 

 Reducere la publicaţiile Editurii Sudura  

 Abonament gratuit la revista ASR,  "SUDURA", 4 apariţii/an  

 Acces la biblioteca ASR şi la informaţii documentare de la ASR 

 Posibilitate de a participa la vizite tehnice organizate de ASR, 
târguri, vizite la intreprinderi din diferite sectoare din străinatate 

 Participare la concursul „Promovarea sudării prin cunoaştere” şi la 
concursul “Tineretul sudează” 

 Informaţii privind reţeaua de furnizori de echipamente şi materiale 
de sudare, cercetare, transfer tehnologic  

 Tarife cu reducere pentru publicare de reclame în revista "Sudura" 
a ASR 
 
 

 

 

 
 
 

 
Asociaţia de Sudură din România 

Bd. Mihai Viteazu 30, 300222  Timişoara 
Tel.: 0256 – 200041, Fax: 0256 – 220366   

E-mail: asr@asr.ro, www.asr.ro 
Persoana de contact: Loredana Tioc 
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