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REZUMAT. Pornind de la actualitatea tehnică a domeniului sudării, prezent practic în toate sectoarele industriale, lucrarea prezintă
cateva direcţii de cercetare actuale la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM, din
Timişoara, respectiv infrastructura creată pentru transferul tehnologic al rezultatelor inovării. Întrucât calitatea şi eficienţa fabricaţiei
de structuri sudate este condiţionată direct de nivelul de calificare al personalului, se prezintă, de asemenea, sistemul actual
armonizat de pregatire şi calificare la nivel european şi international ale personalului sudor, sistem implementat în peste 25 de ţări,
inclusiv în România.
ABSTRACT. This paper is an answer at the problems of technique universities and research. Regarding this, is definite the concept of
Innovation and Technological Transfer and is presented the Management of research work from A Research Center of a University.
This are: The objectives, The management of the human resources, The management of the research projects, the relationship with
the social and economical environmental. The theoretical concepts have real results regarding the innovation and the technological
transfer.

1. INTRODUCERE
Sudarea1este, în prezent, un procedeu tehnologic
prezent practic în toate sectoarele industriale. Valoarea
produselor şi serviciilor la realizarea cărora se foloseşte
sudarea ocupă o pondere mare în produsul naţional brut.
Această valoare se ridica în anul 2001, în cazul SUA, la
peste 34 miliarde USD, ceea ce reprezintă mai mult
decât produsul naţional brut a 2/3 din ţările lumii [1].
În acelaşi timp, prognozele legate de dezvoltarea
sudării sunt optimiste.
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2. CERCETĂRI ÎN DOMENIUL SUDĂRII
REALIZATE LA ISIM – TIMIŞOARA
Dintre priorităţile actuale ale programului de
cercetare din domeniul sudării, desfăşurat la Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări
Materiale – ISIM, din Timişoara, program corelat cu
priorităţile domeniului, se menţionează cu titlu de
exemplu:
– fundamentarea unor aplicaţii tehnologice pentru
sudarea robotizată cu laser a tablelor subţiri;
– studiul procesului de sudare hibridă laser, arc
electric;
– sudarea cu ultrasunete a unor noi materiale.
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Sudarea cu laser reprezintă, în prezent, procedeul de
sudare cu cea mai mare dezvoltare la nivel mondial.
Creşterea anuală a pieţei de echipamente de sudare cu
laser este de cca. 10-20%, în condiţiile în care creşterea
globală a pieţei de echipamente de sudare este de doar
4% [2].
Cercetările ISIM vizează, în prezent, studiul proceselor termice şi metalurgice pentru realizarea
microîmbinărilor, conceperea şi realizarea unei celule
de lucru pentru prelucrarea robotizată în trei dimensiuni, respectiv fundamentarea unor aplicaţii noi ale
procedeului.
În ultimul timp, în lume se acordă un interes special
utilizării unor combinaţii de procedee de sudare,
obţinându-se prin aceasta o sinergie a calităţilor procedeelor elementare. Sudarea hibridă laser-arc electric
este unul dintre aceste procedee noi care rezultă prin
suprapunerea a două surse termice – un fascicul laser şi
un arc electric – în mediu de gaz protector. Procedeul
rezultat asigură obţinerea unui proces de sudare stabil,
în condiţiile utilizării unor viteze de sudare foarte mari,
la cerinţe mai scăzute privind precizia rostului de sudare. Se menţionează că un şantier naval din Germania
realizează cca. 50% din volumul de sudare prin acest
procedeu [3].
Cercetările ISIM legate de sudarea hibridă laser-arc
au în vedere modelarea procesului de cuplare a celor
două surse termice, conceperea unui cap de sudare
special şi crearea unor baze de date pentru stocarea
parametrilor tehnologici specifici.
În domeniul sudării cu ultrasunete – un procedeu de
sudare prin presiune cu largi domenii de aplicaţie
pentru îmbinarea de materiale metalice şi nemetalice –
funcţionează un Centru de excelenţă care urmăreşte
conceperea şi dezvoltarea unor echipamente de sudare,
elaborarea unor tehnologii de sudare specifice, respectiv
cercetarea proceselor de îmbinare a unor noi materiale,
şi anume: compozite, cu memoria formei, biocompatibile.

3. TRANSFERUL TEHNOLOGIC ÎN
DOMENIUL SUDĂRII
Implementarea rezultatelor cercetării presupune
realizarea unor acţiuni de transfer tehnologic. Pentru
asigurarea cadrului necesar acestei activităţi din domeniul sudării, la ISIM s-a creat Centrul de transfer
tehnologic CENTA. Acesta face parte din Reţeaua
natională de inovare şi transfer tehnologic – RENITT,
fiind autorizat provizoriu de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.
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Misiunea principală a CENTA este asistarea industriei româneşti şi, în primul rând, a IMM, prin
sprijinirea inovării şi transferului tehnologic pentru a
deveni competitive la nivel local şi global în activităţi
legate de sudură.
Activităţile principale de transfer tehnologic realizate de CENTA sunt:
– identificarea şi promovarea ofertelor de inovare a
zonei-ţintă;
– identificarea şi promovarea cererilor de tehnologie
din zona-ţintă;
– mijlocirea legăturilor dintre participanţii la procesul de transfer tehnologic (cercetare, învăţământ,
industrie).
Un loc important în activitatea CENTA îl ocupă
acţiunile de informare şi consultanţă tehnică. În acest
sens, oferta CENTA cuprinde:
– revista „Buletinul ISIM” – BID/ISIM, cu apariţie
trimestrială;
– buletinul de informare „ISIM - News”, cu 6 numere/an;
– ghiduri de bună practică;
– servicii tehnologice hot-line (în curs de realizare);
– conferinţe, seminarii, workshopuri.
Totodată, se are în vedere realizarea unei reţele
româneşti de transfer tehnologic în domeniul sudurii,
respectiv a unei reţele regionale balcanice având ca
principali parteneri asociaţiile de sudură din Bulgaria,
România şi Serbia-Muntenegru.
În anul 2006 se va organiza în România, de către
ISIM, primul congres sud-est european de sudare al
Institutului Internaţional de Sudură. Congresul va
cuprinde şi un workshop dedicat transferului tehnologic, la care se va prezenta experienţa înregistrată în
domeniu, din diferite regiuni ale lumii.

4. FORMAREA PERSONALULUI SUDOR
LA NIVEL EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL
Pregătirea corespunzătoare a personalului sudor este
o condiţie esenţială a asigurării unei calităţi înalte a produselor sudate. Având în vedere varietatea proceselor
de sudare, a materialelor, respectiv a condiţiilor de
calitate, cerinţele impuse personalului sudor sunt foarte
înalte. De aceea, armonizarea pregătirii personalului din
domeniul sudării reprezintă un deziderat important al
demersului spre globalizare şi integrare. Prin armonizarea sistemului de educare şi calificare se asigură o
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calificare a personalului din domeniul sudurii pe baza
unor cerinţe minimale unitare, în condiţiile recunoaşterii reciproce la nivel internaţional.
Federaţia Europeană de Sudură (EWF) a elaborat şi
implementat în 25 de ţări europene membre, inclusiv
România, un sistem european unitar de pregătire/
calificare în domeniul sudării.
Succesul acestui sistem a făcut ca el să fie preluat
de comunitatea mondială a sudării, prin Institutul
Internaţional de Sudură (IIW), care l–a ridicat la nivel
internaţional. Pentru administrarea acestui sistem, IIW
şi–a construit o structură specială, şi anume International Authorisation Board (IAB).
Sistemul internaţional de pregătire în domeniul
sudării cuprinde următoarele niveluri profesionale de
calificare:
– inginer sudor internaţional;
– tehnician sudor internaţional;
– specialist sudor internaţional;
– practician sudor internaţional,
– sudor internaţional.
La aceste calificări internaţionale se mai adaugă o
serie de calificări la nivel european, ca, de exemplu,
cele pentru personalul de inspecţie, pulverizare termică,
prelucrare cu laser sau sudare robotizată.
Şcolarizarea după prescripţiile IIW / EWF poate fi
realizată în centre de şcolarizare autorizate (ATB)
care corespund sub aspectul spaţiilor, personalului şi
dotărilor cerinţelor precizate de IAB.
Conţinutul programelor de pregătire este prezentat în
prescripţii, fiind grupat, prin teme şi descriptori, pe
domenii de specialitate. În acelaşi timp, este prevăzută
şi durata cursurilor necesare pentru fiecare temă. Aceste
precizări au caracter minimal.
Cursurile sunt definite în mod explicit ca un sistem
de perfecţionare postgraduală, care se desfăşoară după
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îndeplinirea cerinţelor iniţiale, ca, de exemplu, după
obţinerea diplomei de inginer, tehnician sau maistru.
Întregul sistem de pregătire al IIW / EWF are un
pronunţat caracter practic.
În România, sistemul armonizat de pregătire/
calificare în sudură se aplică din anul 1995, organismul
naţional autorizat (ANB) atât la nivel european, cât şi la
nivel internaţional fiind ASR Cert – Pers. ISIM –
Timişoara funcţionează ca centru de şcolarizare autorizat (ATB).
Până în prezent, ASR Cert – Pers a eliberat peste
360 de diplome de inginer sudor european sau internaţional, respectiv peste 50 de diplome de inspector
sudor european. Începând cu anul acesta, se derulează şi
acţiuni de calificare la nivelul de tehnolog sudor european.

5. CONCLUZII
Ca procedeu tehnologic, sudarea este prezentă în
toate domeniile industriale.
Calitatea şi eficienţa producţiei ce încorporează
elemente sudate depind în mare măsură de aplicarea
inovării şi a transferului tehnologic al rezultatelor
cercetării, respectiv de existenţa unui personal calificat
în mod corespunzător.
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