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Adunarea generala a Federatiei Europene de Sudura
In perioada 5-7.11.2012 au avut loc la Oeiras (Portugalia) Adunarea generala a
Federatiei Europene de Sudura (EWF) si Forumul Centrelor de formare a personalului
in domeniul sudarii autorizate la nivel european/international (ATB). Cu aceasta ocazie
s-a sarbatorit intr-un cadru festiv implinirea a 20 ani de la infiintarea Federatiei
Europene de Sudura.
ASR a fost reprezentata la aceste actiuni de dnii Adrian Campurean, directorul general
al RATB Bucuresti, presedintele ASR, Dorin Stoian, directorul general al SC Comelf
Bistrita, membru in CA ASR si Dorin Dehelean, directorul executiv al ASR si
presedintele in exercitiu al EWF.
A fost editata Circulara I a Conferintei ASR “SUDURA 2013” Bucuresti, 1717-19.04.2013
Asociatia de Sudura din Romania impreuna cu Universitatea Politehnica din Bucuresti
si Filiala ASR Bucuresti (presedinte filiala dna. Prof. Ionelia Voiculescu) organizeaza in
perioada 17-19.04.2013 la Bucuresti Conferinta internationala ASR „SUDURA 2013”.
Lucrarile Conferintei vor fi grupate in urmatoarele sectiuni:
1. Tehnologii moderne de imbinare a materialelor
2. Materiale noi si comportarea lor la sudare
3. Management integrat in domeniul sudarii
In programul Conferintei va fi inclusa o sesiune stiintifica studenteasca la care vor fi
invitati tineri cercetatori, studenti in ciclul de masterat sau doctorat. Cu ocazia
Conferintei se va organiza workshopul: “Competente ale personalului din domeniul
sudarii in raport cu cerinţele mediului economic”.
In paralel cu desfasurarea conferintei vor avea loc concursurile traditionale ale ASR
„Promovarea sudarii bazata pe cunoastere” si „Tineretul Sudeaza”.
Membrii ASR sunt invitati sa participe cu lucrari la Conferinta, termenul de transmitere
a rezumatelor la Secretariatul ASR fiind 28 ianuarie 2013.
Circulara 1 a Conferintei este accesibila la adresa www.asr.ro/noutati.
ASR - colaborator la un proiect de cercetare in cadrul Programului „Parteneriate in
domenii prioritare – Proiecte colaborative de cercetare aplicativa”,
Asociatia de Sudura din Romania colaboreaza in cadrul Programului “Parteneriate in
•
domenii
prioritare – Proiecte colaborative de cercetare aplicativa”, directia de
cercetare “Sisteme si tehnologii durabile; securitatea energetica”, cu Universitatea
Dunarea de Jos din Galati si Universtatea Ovidius din Constanta la realizarea
proiectului „Cresterea securitatii in alimentarea cu gaz a magistralelor transeuropene
(GAZODUCT)”. Proiectul se desfasoara pe durata a 3 ani (2012-2015), coordonator
fiind Universitatea Dunarea de Jos din Galati (director de proiect doamna Prof.dr.ing.
Bv. Mihai Viteazu, 30 Elena Scutelnicu). Din partea ASR responsabilul de proiect este domnul Prof.dr.ing.
Emil Constantin.
300222 Timisoara
Dintre obiectivele proiectului se mentioneaza:
Tel: +40 256 200041,
- elaborarea modelelor 3D pentru analiza transferului termic la sudarea sub strat de
+40 742 026121 flux monoarc si multiarc
Fax:+40 256220366 - conceperea si realizarea unei instalatii de sudare sub strat de flux multiarc
- optimizarea tehnologiilor de sudare multiarc; evaluarea calitatii imbinarilor sudate
E-mail: asr@asr.ro
- valorificarea si diseminarea rezultatelor proiectului
www.asr.ro
- consolidarea parteneriatului si crearea unui grup de experti care sa poata solutiona
problemele care apar in domeniul sudarii conductelor magistrale.

Oferta promotionala pentru certificarea ca „Inginer sudor international / european)
certificat (CIWE/CEWE”
Federatia Europeana de Sudura (EWF) si Institutul International de Sudura (IIW) au creat
un sistem de certificare a competentei personalului cu atributii de coordonare a sudarii.
Acest sistem este deja implementat in 11 tari, numarul de certificate acordate fiind in
continua crestere. Astfel, de exemplu, pana la sfarsitul anului 2011 au fost acordate
peste 1100 certificate de inginer sudor international certificat (CIWE) sau inginer sudor
european certificat (CEWE).
ASR Cert Pers doreste sa sprijine implementarea sistemului de certificare in Romania a
personalului de coordonare a sudarii si, de aceea, a lansat o oferta promotionala pentru
certificarea ca „inginer sudor international / european certificat (CIWE/CEWE)”,
(CIWE/CEWE) oferta
fiind valabila pana la data de 31.12.2012.
31.12.2012
Oferta se adreseaza specialistilor care sunt posesori ai diplomei de inginer sudor
international/ european (IWE,EWE) si care activeaza in productia de structuri sudate in
conditiile unui sistem de management al calitatii la sudare (SR EN ISO 3834).
Persoanele interesate de certificarea CIWE/CEWE pot obtine informatii detaliate la
adresa http://asr.ro/html_ro/ro00_news.htm sau direct de la dl. Horia Dascău
(dascau@isim.ro), conducătorul executiv al ASR Cert Pers, sau Secretariatul ASR
(spelle@asr.ro).
Un joc destinat celor interesati de sudura
In cadrul proiectului ACCESSWELD din Programul european LEONARDO DA VINCI, proiect
la care ASR este partener, s-a dezvoltat un joc “WeldPlay” destinat celor interesati de a
deveni sudori, in primul rand tinerilor de varsta scolara. Jocul este accesibil la adresa :
http://asr.ro/html_ro/ro00_news.htm

Membrii ASR sunt invitati sa transmita Secretariatului ASR observatii privind WeldPlay si
in acelasi timp sa difuzeze jocul intr-un cerc cat mai larg.
Dictionar de sudura pentru gadgetgadget-urile Apple
Federatia Europeana de Sudura (EWF) a creat pentru utilizatorii iPhone, iPad si iPod o
aplicatie unica ce se adreseaza atat curiosilor, cat si profesionistilor in domeniul sudarii.
Aplicatia consta intr-un dictionar ce contine aproximativ 150 de termeni specifici, fiecare
dintre termeni avand o scurta definitie sau/si o descriere, sustinute de poze sau scurte
filmulete. Fiecare descriere sau/si definitie este disponibila in 12 limbi: ceha, engleza,
franceza, germana, italiana, maghiara, poloneza, portugheza, romana, slovaca, spaniola
si turca.
Termenii gazduiti de aplicatie sunt impartiti in sase domenii : Procese, Echipamente,
Consumabile, Tehnici, Materiale si Altele.
Pentru continutul scris aplicatia poate fi accesata fara a fi necesara o conexiune la
internet. Constant au loc actualizari ale termenilor, fotografiilor si filmuletelor in care
este disponibila aplicatia, in baza de date avand loc modificari frecvente.
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Standarde europene, preluate de ASRO (comitetul tehnic CT 40 – Examinări
nedistructive) ca standarde române prin metoda traducerii în luna septembrie 2012
SR CEN ISO/TR 25108:2012 Examinări nedistructive. Linii directoare pentru
organismele de formare a personalului pentru examinări nedistructive (END) (CEN ISO/
TR 25108:2006)
Acest standard reprezintă versiunea română a textului raportului tehnic CEN ISO/TR
25108:2006. Acest raport tehnic oferă îndrumări pentru organismele de formare în
domeniul examinărilor nedistructive (END), cu intenţia de a armoniza şi a menţine
standardul general de formare a personalului pentru examinări nedistructive în scopuri
industriale. De asemenea, el stabileşte cerinţele minime pentru formarea structurată
eficace a personalului END în vederea asigurării admisibilităţii pentru examenele de
calificare care conduc la certificarea de terţă parte în conformitate cu standarde
recunoscute.
Cu acest raport tehnic, ISO/TC 135 şi CEN/TC 138 îşi prezintă comunităţii de examinări
nedistructive (END) din întreaga lume recomandările pentru cunoştinţele tehnice
minime care trebuie cerute personalului END. Aceste recomandări furnizează mijloace
pentru evaluarea şi documentarea competenţei personalului ale cărui sarcini cer
cunoştinţe teoretice şi practice adecvate.
Ca parte a eforturilor de a raţionaliza şi armoniza formarea şi certificarea personalului
END, ISO/TC 135 şi CEN/TC 138 s-au implicat activ în elaborarea de ghiduri pentru
programele de formare (ISO/TR 25107) şi pentru organismele de formare în domeniul
END (acest raport tehnic). Aceste documente sunt destinate să servească celor implicaţi
în formare şi să fie utile în obţinerea unui nivel uniform al materialelor pentru formare şi
- în consecinţă - al competenţei personalului.
Conţinutul acestei prime ediţii s-a bazat pe experienţa experţilor, precum şi pe
comentariile industriilor utilizatoare finale şi pe ediţia cea mai recentă a ghidului
recomandat al Comitetului Internaţional pentru Examinări Nedistructive (ICNDT).
Alocarea timpului pentru diferitele tematici ia în considerare cele mai recente dezvoltări
ale fiecărei metode şi, în consecinţă, durata totală poate fi uneori mai mare decât
durata minimă cerută de ISO 9712 şi EN 473.
Acest raport tehnic urmează să fie revizuit în următorii ani pentru a menţine un
document aplicabil la curent cu dezvoltarea metodelor şi tehnicilor END.
SR CEN/TR 16332:12012 Examinări nedistructive. Interpretarea EN ISO/CEI 17024 în
vederea aplicării la certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END) (CEN/
TR 16332:12012)
Acest standard reprezintă versiunea română a textului raportului tehnic CEN/TR
16332:2012 și se referă la aplicarea specifică a EN ISO/ CEI 17024 la implementarea
EN 473.
Îndrumările furnizate sunt date în ordinea criteriilor EN ISO/CEI 17024:2003 şi fac
referire direct la EN 473 acolo unde nu este considerată necesară nicio îndrumare,
întrucât EN 473 furnizează detaliile necesare. Este important de menţionat că
îndrumările furnizate aici sunt specifice pentru organismele de certificare care
implementează EN 473 şi nu pentru angajatorii care implementează EN 4179:2009,
care include, la articolul 2, o referinţă normativă la EN ISO/CEI 17024:2003.
Acreditarea în Europa este voluntară, dar evaluarea şi aprobarea de către agenţii numite
de guvern, care pot fi şi organisme de acreditare, poate deveni obligatorie în sectoare
reglementate cum sunt echipamentele sub presiune (Directiva echipamente sub
presiune 97/23/CE).
Se intenţionează ca acest raport tehnic să fie utilizat în locul Ghidului IAF 24, dat fiind că
acesta din urmă este cu caracter general prin natură şi, în anumite locuri, ar putea intra
în conflict cu criterii normative ale EN 473, care este specific pentru calificarea şi
certificarea personalului pentru examinări nedistructive.
Ing. dipl. Petru Țenchea, Președinte CT 40
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Schimbari la Secretariatul ASR:
Colega noastra Loredana Tioc a revenit in luna noiembrie din concediul de crestere a
copilului, reluandu-si, astfel, activitatea de asistent director executiv si, implicit, atributiile de
conducere a Secretariatului central al ASR.

Incepand cu data de 21.11.2012 la Secretariatul ASR a fost angajat un nou colaborator in
persoana lui Razvan David, absolvent al Universitatii de Vest din Timisoara, promotia 2012.
Razvan David va activa ca referent marketing, avand ca atributii studiul pietei si promovarea
proiectelor desfasurate in cadrul ASR.
La sfarsitul lunii noiembrie colegul nostru Puiu Caneparu si-a incheiat activitatea la
Secretariatul ASR, atributiile dansului in domeniul calificarii profesionale fiind preluate de
Silviu Pelle. Secretariatul ASR ii multumesste domnului Caneparu pentru activitatea depusa
in cadrul Aociatiei si ii ureaza mult succes la noul loc de munca.
Interes mare pentru rigla sudorului
In ultima perioada s-a consemnat un numar mare de cereri pentru achizitionarea Riglei
sudorului, fiind consemnate in ultimele doua luni 300 de cereri, un numar de rigle fiind
inca disponibil la Editura Sudura.
Filiala Bucuresti

Filiala Bistrita

Conferinta internationala ASR “Sudura 2013”
1717-19.04.2013, Bucuresti
Conferinta ASR a coordonatorilor sudarii
Octombrie 2013, Bistrita
Manifestari tehnico-stiintifice
07-10.01.2013 - Conferinta internationala Arabia Essen 2013 “Sudare si taiere”, Dubai, EAU
http://www.tekno-arabia.com/
17-19.04.2013 — Conferinta ASR “Sudura” 2013, Bucuresti, www.asr.ro
24-26.04.2013 - A 5-a Conferinta internationala privind “Proiectarea, Fabricarea si
Economia de structuri metalice”, Miskolc, Ungaria. http://www.dfe2013.uni-miskolc.hu
23.05.2013 - Ziua nationala a sudurii, Genova, Italia, www.iis.it
04-05.07.2013 - Conferinta internationala privind lipirea cu adezivi, Porto, Portugalia
www.pe.up.pt/ab2013
11-17.09.2013 - A 66-a Adunare anuala si conferinta internationala a Institutului
International de Sudura, Essen, Germania, http://www.dvs-ev.de/IIW2013/
16-21.09.2013 - Targul International de Sudura Essen, Germania
08-10.07.2013 - Congresul International IIW Asia Pacific, Singapore,
www.iiwcongress2013.com
25-26.11.2013 - Conferinta Internationala “ Sudura si procedee conexe - Prezent si Viitor”,
Kiev, Ucraina, www.paton.kiev.ua
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