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Adunarea Generala a ASR si Conferinta “Sudura 2011”
Asociatia de Sudura din Romania organizeaza in colaborare cu UCM group,
Universitatea Eftimie Murgu si Filiala ASR Resita la Universitatea Eftimie Murgu din
Resita in perioada 06 - 08 aprilie 2011 Adunarea Generala a ASR si Conferinta "Sudura
2011 — Traditie si arta in constructia echipamentelor energetice".
Sectiunile Conferintei sunt: tehnologii moderne de imbinare a materialelor; sudarea in
constructia echipamentelor energetice si managementul calitatii, mediului, sanatatii si
securitatii la sudare.
Programul actiunilor de la Resita cuprinde: Adunarea Generala a ASR; Conferinta ASR,
Sesiune stiintifica studenteasca; Workshop (Oportunitati si posibilitati de cooperare in
domeniul sudarii prin ASR la nivel european si international); Concursul Tineretul
Sudeaza (faza nationala); Vizita tehnica (UCM group/ Universitatea Eftimie Murgu);
Vizita turistica (Banatul Montan).
Membrii ASR sunt invitati sa parcipe la aceste actiuni.
Atragerea sudorilor spre ASR
In vederea cresterii numarului de membri ai ASR si a atragerii spre asociatie a
sudorilor, Consiliul de Administratie a aprobat conditii speciale de inscriere in asociatie
a sudorilor care activeaza in firme membre ASR.
In functie de dimensiunea firmelor, reprezentata prin numarul de salariati, fiecare firma
membra ASR poate inscrie in ASR, fara plata cotizatiei anuale, intre 2 si 6 sudori.
Persoanele si firmele interesate sunt invitate sa ia legatura cu Secretariatul ASR,
persoana de contact fiind Lavinia Domuta (lavinia.domuta@asr.ro).
O noua editie a concursului ASR “Promovarea sudarii bazata pe cunoastere”.
Cu ocazia Conferintei ASR de la Resita se organizeaza o noua editie a concursului la
care sunt invitati sa participe toti membrii ASR.
Sectiunile in care se desfasoara concursul sunt: A - Cea mai meritoasa activitate de
implementare in economie; B - Cea mai documentata lucrare stiintifica, cu informatii de
data recenta; C - Cel mai documentat si circulat document media (inclusiv video si
programe IT); D - Cea mai eficienta activitate in domeniul asigurarii calitatii.
Regulamentul este disponibil la adresa http://asr.ro/html_ro/regulamente/
r_asr_psbpc.pdf
Persoanele interesate sunt invitate sa transmita la Secretariatul ASR formularele de
concurs completate pana la data de 15.03.2011.
Revizia regulamentului concursului “Tineretul Sudeaza”
Grupul de lucru ASR condus de domnul Francisc Tusz a redactat o propunere de
revizuire a regulamentului concursului “Tineretul Sudeaza” pentru a fi dezbatuta de
www.asr.ro
Consiliul de Administratie.
Bv. Mihai Viteazu, 30 Propunerea a fost transmisa de catre secretariat presedintilor de filiale ASR, ea fiind
disponibila
la
adresa
http://asr.ro/html_ro/statutul%20si%20regulamentele%
300222 Timisoara
20ASR.html
Tel: +40 256 - 200041
Membrii ASR sunt invitati sa transmita observatiile privind aceasta propunere la
Fax: +40 256 - 220336 Secretariatul ASR, Lavinia Domuta (lavinia.domuta@asr.ro).
Revizia regulamentului urmeaza sa fie operata de Consiliul de Administratie al ASR in
E-mail: asr@asr.ro
sedinta din data de 06.04.2011.

Danut Savu,
Responsabilul Grupului de
lucru al ASR, PROIECTE

Intalnirea Grupului de lucru al ASR PROIECTE
Grupul de lucru al ASR PROIECTE coordonat de domnul Ionel Danut Savu s-a intalnit in
data de 27.01.2011 la Universitatea Politehnica din Bucuresti. La intalnire au
participat Ionelia Voiculescu, Universitatea Politehnica Bucuresti; Elena Scutelnicu,
Universitatea „Dunarea de Jos” Galati; Danut Savu, Universitatea din Craiova; Vasile
Merticaru, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi, membri ai grupului PROIECTE
si ca invitat special, Presedintele ASR Adrian Campurean. Au participat, de asemenea,
domnii Gheorghe Solomon de la Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor
Tehnologice, Victor Geanta si Radu Stefanoiu de la Facultatea de Stiinta si Ingineria
Materialelor, precum si tineri doctoranzi ai acestor facultati din cadrul Universitatii
Politehnica Bucuresti.
Agenda de lucru a intalnirii a cuprins urmatoarele puncte: Componenta grupului.
Propuneri pentru noi membri si a Grupului de lucru; Reanalizarea si imbunatatirea
agendei de activitati pe 2011, propusa de Consiliul de Administratie al ASR la;
Organizarea unei sesiuni de lucrari stiintifice pentru studenti; Sprijinirea revistei
SUDURA a ASR; Pagina web a grupului de lucru PROIECTE; Strategie pentru
exploatarea potentialului IIW; Propuneri de teme pentru viitorul call al PNCDI si alte
programe de finantare.
Grupul de lucru si-a definitivat componenta prin propunerea a unui al 5-lea membru in
persoana domnului Ioan Vida-Simiti de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
(grupul avand astfel o extindere geografica relativ cuprinzatoare). A fost definitivat
programul de lucru pentru anul 2011.
In ceea ce priveste implicarea ASR in proiecte de cercetare, grupul de lucru a
identificat 8 teme considerate importante de catre cei prezenti la intalnire, teme care
vor fi transformate in scurt timp in propuneri de proiecte, din consortiile acestora
facand parte si ASR.
Grupul de lucru PROIECTE invita toti membrii ASR sa participe la actiunile sale, pentru
aceasta propunand contactarea directa a grupului in vederea intocmirii unei baze de
date cu specialisti doritori sa fie implicati in activitatile proiectelor si cu specialisti
doritori sa participe la scrierea de propuneri de proiecte (Vasile Merticaru); a intocmirii
unei baze de date cu idei de proiecte si programe de finantare care pot fi accesate de
catre ASR (Ionelia Voiculescu); a intocmirii unor baze de date cu potentiali parteneri
industriali si de cercetare (Elena Scutelnicu); accesului la informatii si rezultate ale
activitatilor organizatorice din cadrul proiectelor ale grupului de lucru PROIECTE (Danut
Savu); a propunerii de noi activitati si noi abordari ale grupului de lucru PROIECTE
(Danut Savu)
O noua propunere de proiect in cadrul Programului Leonardo da Vinci, Parteneriate.
In luna februarie 2011 a fost inaintata spre evaluare propunerea de proiect “Impactul
si oportunitatile instruirii profesionale in conformitate cu cerintele standardului EN
1090”. Scopul proiectului este de a populariza si creste increderea industriei in
utilizarea noului standard EN 1090.
Consortiul proiectului este format din FSB (Croatia), in calitate de coordonator al
proiectulu, EWF, SLV Duisburg (Germania), SVETS (Norvegia), BWC (Olanda), ASR
(Romania),
(Romania) VUZ (Slovacia), CESOL (Spania) si MhTE (Ungaria).
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Standarde europene preluate de ASRO (Comitetul tehnic CT 129 - Sudare electrica si CT
39 - Sudare si procedee conexe) ca standarde romane prin metoda traducerii in
octombrie si noiembrie 2010
SR EN 6097460974-8:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 8: Console de
gaz pentru sudare si sisteme de taiere cu plasma (CEI 6097460974-8:2009)
Standardul SR EN 60974-8:2009 inlocuieste SR EN 60974-8:2003 care ramane in
vigoare pana la data de anulare de 01.03.2012 si trebuie utilizat impreuna cu SR EN
60974-1:2006 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 1: Surse de curent
pentru sudare.
Aceasta parte a CEI (Comisia Internationala pentru Electronica) 60974 specifica
prescriptiile de securitate si performanta pentru consolele de gaz destinate sa fie
utilizate cu gaze combustibile sau cu oxigen. Aceste console de gaz sunt concepute
pentru furnizarea gazului la sudarea cu arc electric, taierea cu plasma, scobire si alte
procedee conexe, in atmosfera neexploziva.
Consola de gaz poate fi in exteriorul sau in interiorul carcasei sursei de curent. In
aceasta ultima situatie, acest standard se aplica si sursei de curent.
Standardul stabileste incercarile de tip si de serie aferente protectiei impotriva socurilor
electrice, incalzirii, conexiunilor pentru capetele pentru taiere cu plasma, precriptiilor
mecanice, conductelor de gaz, circuitelor de comanda.
Fiecare consola de gaz trebuie sa fie livrata cu instructiuni si marcari, detaliate in
standard.
SR EN ISO 5172:2010 Echipament pentru sudare cu gaze. Aparate pentru sudare,
incalzire si taiere cu gaze. Specificatii si incercari (ISO 5172:2006)
Acest standard inlocuieste SR EN 874:2000 si SR EN ISO 5172:2000 si stabileste
specificatiile si incercarile aparatelor pentru sudarea, incalzirea si taierea cu gaze a
metalelor. El se aplica aparatelor manuale pentru sudare si incalzire avand o putere
calorica nominala pana la 32 000 kcal/h si aparatelor pentru taiere, manuale si tip
masina, avand un domeniu de grosimi de taiere pana la 300 mm.
Acest standard nu se aplica aparatelor cu aspiratie de aer care fac obiectul ISO 9012.
Nota 1 - Aparatele avand o putere calorica nominala sau un domeniu de grosimi de
taiere mai mare pot fi, de asemenea, incercate conform acestui standard international,
daca cerintele de incercare sunt adecvate; Nota 2 - Pentru gazele combustibile cele mai
curente, debitele corespunzatoare sunt date în tabelul A.1; Nota 3 - In anexa B care da
si terminologia referitoare la acestea sunt reprezentate exemple de aparate.
Suplimentar fata de termenii utilizati in doua dintre cele trei limbi oficiale ale ISO
(engleza si franceza), aceasta anexa da termenii echivalenti in germana; acestia sunt
publicati sub responsabilitatea comitetului membru german (DIN) si sunt dati numai
pentru informare. Numai termenii (si definitiile) dati in limbile oficiale pot fi considerati
ca termeni ISO.
Petru Tenchea, Presedinte CT 129 si CT 39
Prima intalnire a proiectului ACCESSWELD
In perioada 31.01—01.02.2011 la sediul secretariatului EWF din Oeiras, Portugalia a
avut loc a prima intalnire a consortiului de proiect ACCESSWELD (program Leonardo da
Vinci), la care ASR este partener de proiect.
Proiectul “Imbunatatirea accesibilitatii la cursurile de formare profesionala in domeniul
sudarii “ acronim ACCESSWELD, urmareste transferul experientei pozitive a partenerului
suedez privind implementarea sistemului european de calificare a sudorilor in scoli
secundare la partenerii de proiect din Italia, Portugalia, Polonia, Romania si Ungaria.
In cadrul pachetelor de lucru s-au discutat diferite probleme privind managementul de
proiect, dezvoltarea unui joc video pentru promovarea sudarii in scolile secundare,
modul de disemiare si exploatare a rezultatelor proiectului.
In sectiunea financiara a proiectului s-au analizat proiectul de buget, cheltuielile
aferente costurilor eligibile, modul de intocmire si raportare a cheltuielilor financiare.
S-a convenit ca urmatoarea intalnire de proiect sa se desfasoare in luna iunie 2011
la sediul conducatorului de proiect Institutul de Sudura din Gliwice, Polonia.
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Domnul Horia
Dascau, Directorul
General al ISIM

Schimbare de generatie la conducerea ISIM Timisoara
Ca urmare a retragerii domnului Dorin Dehelean de la conducerea ISIM Timisoara,
incepand cu data de 4 februarie 2011 domnul Horia Dascau a fost numit prin Ordinul
Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in functia de director general al
institutului.
Domnul Horia Dascau, membru al ASR din anul 1994, este conducatorul executiv al
organismului de certificare a personalului sudor la nivel international/ european ASR
CertPers.
Secretariatul ASR ii ureaza succes in noua functie.
O noua aparitie editoriala
Viorel Aurel Serban si Aurel Raduta — Stiinta si ingineria materialelor, Editura Politehnica,
Timisoara, 2010.
Lucrarea reprezinta o sinteza a publicatiilor precedente ale autorilor, completate cu capitole
in care se prezinta noutatile si descoperirile recente in domeniu, inclusiv cele din punct de
vedere normativ. Sunt tratate intr-un mod unitar structura, proprietatile, tehnologiile de
fabricare ale diferitelor clase de materiale, asigurandu-se o buna intelegere din punct de
vedere stiintific a aspectelor comune si specificitatile fiecarora.
Programul cursurilor de calificare la nivel international/european
Curs Inginer Sudor International / European - 21.02.2011—03.02.2012;
Curs Inspector Sudor International—Comprehensiv - 23.03.2011—05.02.2012;
Curs Specialist Sudor International - 21.02.2011—11.11.2011
Cursurile sunt organizate de ISIM Timisoara (informatii la mcocard@isim.ro sau
isim@isim.ro), iar eliberarea diplomelor se face de catre S.C. ASR CertPers S.R.L..

www.asr.ro
Manifestari tehnicotehnico-stiintifice
0606-08.04.2011 - Conferinta internationala ASR, “Traditie si arta in constructia
echipamentelor energetice” (SUDURA 2011), Resita, http://asr.ro/html_ro/
ro11_conferinte_11.htm
10-13.05. 2011 - Conferinta si Expozitia de sudura JOM-16, Helsingor-Danemarca, http://
www.twi.co.uk/content/e10052011.pdf
18-20.05. 2011 - Scoala europeana si sud-americana de sudura si procese conexe, Ouro
Preto, Brazilia, http://www.weldingschool2011.org
16-17.06.2011 - A 5-a Conferinta internationala, “Tehnologii inovative pentru imbinarea
materialelor avansate” (TIMA 2011), Timisoara, http://www.isim.ro/tima
17-22.07.2011 - A 64-a Adunare anuala si conferinta internationala a Institutului
International de Sudura, Chennai, India, http://www.iiw2011.com/
26-29.09.2011 - Conferinta anuala si expozitia de sudura DVS, Hamburg, Germania,
http://www.dvs-ev.de/2011/
21-22.10.2011 - Congresul international IIW „Progresul stiintei si tehnicii sudarii pentru
constructii, sisteme energetice si de transport“, Antalya, Turcia, http://
www.awst2011.com/
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