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                      Avizat, 

Preşedinte Consiliul de Administraţie, 
                                                                                    Director General, 

                                                                                dr. ing. George Artur Găman 
 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL  
INCD INSEMEX  

2013 
 
 

1. Datele de identificare ale INCD  

 
    1.1.Denumirea: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU 
SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ  
    1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare: H.G. nr. 1461 / 18.10.2006 
    1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 1730/13.05.2005 
    1.4. Adresa: str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, C.P.332047, Petroşani, Hunedoara 
    1.5.Telefon, fax: 0254/541621/541622, 0254/546277 
           Pagină web, e-mail: http://www.insemex.ro,  insemex@insemex.ro 
 
 
2. Scurtă prezentare a INCD  

 
2.1. Istoric  
 

 Actualul institut, înfiinţat în anul 1949, a funcţionat până în 1965 sub denumirea de 
Staţie de Încercări pentru Securitate Minieră, ca filială a I.C.E.M.I.N. Bucureşti. 
 În anul 1965, devine o unitate de cercetare independentă sub denumirea de Staţie 
de Cercetări pentru Securitate Minieră (SCSM) subordonată direct Ministerului Minelor, 
Petrolului şi Geologiei, iar din anul 1973, ca urmare a Decretului Consiliului de Stat nr. 
297/1973, devine Centrul de Cercetări pentru Securitate Minieră (CCSM) subordonat 
aceluiaşi minister. 
 Prin decretul Consiliului de Stat nr. 164/1986, CCSM îşi amplifică domeniul de 
activitate şi devine Centrul de Cercetări Inginerie Tehnologică şi Proiectări pentru 
Securitate Minieră (CCITPSM) subordonat Ministerului Minelor iar prin Hotărârea 
Guvernului nr. 540/1990 se statutează ca Institutul pentru Securitate Minieră (ISM).  

Prin H.G. 193/20.04.1992 se înfiinţează ca societate comercială pe acţiuni cu 
denumirea de “Institut Naţional pentru Securitate Minieră şi Protecţie  Antiexplozivă 
(INSEMEX)” în urma reorganizării Regiei Autonome a Huilei Petroşani.  

Prin H.G. 648/12.07.2001 INSEMEX a fost declarată societate de interes strategic.   
 Pe parcursul celor 60 de ani de existenţă, INSEMEX a cunoscut o continuă 
dezvoltare atât din punct de vedere al tematicii de cercetare, cât şi al bazei materiale. 
  Prin H.G. 1461/18.10.2006  INSEMEX se organizează şi funcţionează ca Institut 
Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - 
INSEMEX Petroşani, prin reorganizarea Societăţii Comerciale „Institutul Naţional pentru 
Securitate minieră şi protecţie Antiexplozivă – INSEMEX”- S.A. Petroşani, cu statut de 
autoritate naţională. 
 

http://www.insemex.ro/
mailto:insemex@insemex.ro
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2.2. Structura organizatorică  
 

Organigrama INCD INSEMEX 
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2.3. Domeniul de specialitate al INCD INSEMEX 
 
a. conform clasificării CAEN:  
 

7219 - Activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; 
7430 - Activităţi de testări şi analize tehnice; 
7450 - Selecţia şi plasarea forţei de muncă; 
6312 - Depozitări; 
7420 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică; 
7487 - Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; 
8042 - Activităţi de formare şi de specializare profesională în domeniul propriu de 

activitate. Alte forme de învăţământ; 
7240 - Activităţi legate de bazele de date; 
2213 - Editarea revistelor şi a periodicelor; 
2211 - Editare cărţi; 
4511 - Demolarea construcţiilor, terasamentelor şi organizare de şantier; 
5118 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, 

neclasificate în altă parte; 
911 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale. 

 
b. conform clasificării UNESCO: 
 

330399, 330999, 331099, 331399, 331899 - Securitate şi sănătate în muncă;  
330399  Materiale explozive, Certificare explozivi, Risc industrial, Protecţie 

antiexplozivă; 
330536 Lucrări subterane; 
331804 Servicii miniere; 
330599 Tehnologii de împuşcare, Demolări prin împuşcare, Protecţia seismică a 

construcţiilor; 
330899 Protecţia mediului; 
331099 Certificarea echipamentelor tehnice şi individuale de protecţie, instalaţii 

electrice, materiale şi utilaje de provenienţă indigenă sau din import, destinate 
utilizării în atmosfere potenţial explozive şi pentru industria extractivă; 

310199, 310599, 320999, 330999, 331699, 311899, 322093, 332299, 332799 - Activitate  
de salvare; 

331899 Fundamentarea şi susţinerea iniţiativelor legislative în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă; 

580299 Formare, instruire şi autorizare personal în domeniul securităţii muncii; 
6109 Psihologie industrială. 
     

2.4. Direcţii de cercetare-dezvoltare: 
 

a. domenii principale de cercetare-dezvoltare: securitatea resurselor minerale; 
protecţia antiexplozivă; medii explozive şi toxice; protecţia mediului afectat de activităţile 
industriale, explozivi de uz civil, articole pirotehnice şi tehnici de împuşcare; 

b. domenii secundare de cercetare: activităţi de testări şi analize tehnice; expertize 
tehnice în urma unor explozii generate de gaze, vapori, ceţuri sau pulberi inflamabile sau 
de către materiile explozive; certificare personal cu răspunderi specifice pentru riscuri la 
locurile de muncă cu pericol de atmosfere potenţial explozive/toxice; certificare artificieri, 
pirotehnişti, instruirea salvatorilor minieri şi de suprafaţă; verificarea aptitudinilor 
psihoprofesionale. 
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c. servicii: verificare-reparare-autorizare aparate izolante de protecţie a respiraţiei 
pe bază de oxigen comprimat, verificare-reparare-autorizare aparate izolante de protecţie 
a respiraţiei pe bază de aer comprimat. 

 
2.5. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCD INSEMEX  

– pe parcursul anului 2013 nu s-au produs fuziuni, divizări, transformări, etc.  
 
 
3. Structura de Conducere a INCD 

 
3.1. Consiliul de Administraţie  

– în conformitate cu HG 1461/18.10.2006 organul principal de conducere al INCD 
INSEMEX îl constituie Consiliul de Administratie, care a funcţionat pe parcursul anului 
2013 în următoarea componenţă: 

 
Preşedinte  

 
 

Constantin LUPU 
 

Director general INCD INSEMEX  

Membrii: 
 

 

Emilian GHICIOI Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCD INSEMEX  
 

Virginia Elena ANUŞCA Expert, Reprezentant Ministerul Economiei 
(ianuarie 2013 – septembrie 2013) 

Octavian STROIE Reprezentant Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Lăcrămioara ALEXANDRU Reprezentant Ministerul Finanţelor Publice 
 

Iacob Horea RAŢIU Reprezentant Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

Corneliu POPESCU Specialist, Reprezentant Ministerul Economiei 
 

George Artur GĂMAN Specialist, Cercetător Ştiinţific gr. II, INCD INSEMEX 
(din luna octombrie 2013)  

 
     Anexa nr. 1 - Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al INCD INSEMEX 
 

3.2. Director general  
– dr. ing. Constantin LUPU 

 

Criterii și indicatori de performanță (în conformitate cu Oferta managerială) – Anexa la 
Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al INCD INSEMEX 
  

3.3.Consiliul Ştiinţific  
 
Participă la îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale INCD INSEMEX şi este 
constituit, prin Decizia nr. 26/14.02.2011, din: 
 
Preşedinte dr. ing. Emilian GHICIOI – Director ştiinţific INCD INSEMEX 
 
Vicepreşedinte dr. ing. Constantin LUPU – Director general INCD INSEMEX 
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Membri:  
dr. ing. Ion TOTH cercetător ştiinţific gradul I (până în luna octombrie 2013)    

şef Departament Securitatea Resurselor Minerale 
dr. ing. George Artur 
GĂMAN 

cercetător știinţific gr. II, șef Departament Securitate 
Industrială 

dr. ing. Doru CIOCLEA cercetător ştiinţific gradul II  
şef Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială 

ing. Ion GHERGHE cercetător ştiinţific gradul III  
Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială 

ing. Gheorghe GHEŢIE cercetător ştiinţific gradul III  
şef Laborator Protecţia Mediului 

dr. ing. Constantin CIOCOIU cercetător ştiinţific gradul II  
Laborator Tehnici de Împuşcare 

dr. ing. Attila KOVACS cercetător ştiinţific gradul III   
Laborator Materii Explozive şi Articole Pirotehnice 

dr. ing. Sorin BURIAN cercetător ştiinţific gradul II  - şef Departament Securitatea 
Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozie 

dr. ing. Martin FRIEDMANN cercetător ştiinţific gradul I 
şef Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere 

dr. ing. Jeana IONESCU cercetător ştiinţific gradul II  
şef Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi 

dr. ing. Mihaela PĂRĂIAN cercetător ştiinţific gradul I - şef Laborator Echipamente 
Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP 

      
3.4. Comitetul director:    

director general dr. ing. Constantin Lupu 
                 director economic ec. Elena David 
                 director ştiinţific dr. ing. Emilian Ghicioi 

 
4. Situaţia economico-financiară a INCD INSEMEX: 

 
4.1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie  

  An 2012 -17.496.664 lei, din care: 
                - imobilizari corporale: 7.822.740 lei 
                             - imobilizari necorporale: 236.756 lei 
       - active circulante: 9.434.229 lei 
  An 2013 -19.083.675 lei, din care : 
                            - imobilizari corporale: 7.512.882 lei 
                            - imobilizari necorporale: 188.111 lei 
                            - active circulante: 11.382.682 lei 

4.2. Venituri totale  
   An 2012 - 12.087.698 lei 
             An 2013 - 12.474.195 lei, (Anexa 2) din care: 

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri 
publice: 

- surse naţionale    An 2012: 2.712.296 lei 
                               An 2013: 2.461.191 lei; 
- surse internaţionale       An  2012 --- 
                                        An 2013: 349.052 lei; 
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- venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri 
private:  

                            - fonduri private străine   An 2012: 33.151 lei 
                  An 2013: 812.135 lei 
                  - fonduri private române  An 2012: 8.746.860 lei 
                An 2013: 8.262.304 lei 

- venituri realizate din activităţi economice: An 2012: 120.348 lei 
                                                                         An 2013:154.818 lei 
- venituri din subvenţii pentru investiţii:  An 2012- 74.059 lei 

                           An 2013- 74.580 lei 
4.3. Cheltuieli totale   

An 2012: 9.570.246 lei 
             An 2013: 10.309.962 lei 

 
 4.4. Profit brut    

An 2012: 2.517.452 lei 
                        An 2013: 2.164.233 lei 

 

 4.5. Pierderea brută 
--- 

 
4.6. Situaţia arieratelor  

INCD INSEMEX nu a avut în anul 2012 şi nu are nici în anul 2013 arierate faţă de bugetul 
consolidat al statului. În ceea ce priveste alţi creditori: 
                                    An 2012: 20.819 lei 
                          An 2013: fără arierate. 
 

4.7. Politici economice şi sociale implementate (costuri/efecte):  
INCD INSEMEX susţine dezvoltarea carierei şi perfectionarea profesională a 

personalului de cercetare – dezvoltare prin acordarea următoarelor sporuri: 
- spor doctorand –se acordă pe durata derulării stagiului de doctorand în procent 

de 5% calculat la salariul de bază. În anul 2013 s-a acordat acest spor unui numar de 15 
doctoranzi în sumă de 17.784 lei; 

- spor doctorat – se acordă în procent de 15% calculat la salariul de bază. În anul 
2013 s-a acordat acest spor unui numar de 26 doctori în sumă de 147.456 lei. 

 
Pe plan social conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare au 

fost  acordate salariaţilor: 
  - tichete de vacantă în sumă de 173.900 lei; 
  - tichete de masă în sumă de 222.878 lei; 
  - decontarea transportului la / de la  locul de muncă în sumă de 44.441 lei; 
  - tichete cadou acordate cu ocazia zilelor de nastere, 8 Martie, a Sărbătorilor 
Pascale,1 iunie şi a Crăciunului în sumă de 90.210 lei; 
  - ajutor acordat cu ocazia naşterii unui copil: 2.073 lei. 

Sub aspectul politicii economice au fost luate următoarele măsuri: 
 - elaborarea unei proceduri de recuperare a creanţelor care prevede ca 

după expirarea termenului de graţie, beneficiarii sunt notificaţi privind întârzierea la plată, 
iar în caz de neplată se întocmeşte cererea de chemare în judecată. Efectul a fost 
reducerea creanţelor de la 1.965 mii lei în anul 2012 la 883 mii lei în 2013; 
   - emiterea de facturi proforme pentru a evita pe cât posibil plata TVA-ului 

fără a încasa factura fiscală; 
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  - cazarea delegaţilor ce se deplasează în Bucureşti şi în zonele apropiate 
Bucureştiului se face la apartamentul de serviciu, astfel în anul 2013 la un număr de 168    
delegati cu 78 nopti cazare la apartament s-a făcut o economie de 3.276 mii lei. 

Toate aceste măsuri pe plan social şi economic au avut drept efect creşterea 
gradului de satisfacţie morală şi materiale concretizându-se în final în creşterea 
productivităţii muncii de la 160 mii lei pe cercetător în anul 2012 la 162 mii lei pe cercetator   
în anul 2013 şi creşterea cifrei de afaceri de la 11.614 mii lei în 2012 la 12.035 mii lei în 
anul 2013. 
 

4.8. Evoluţia performanţei economice: 
                                                                                                  - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire indicatori 
Anul 
2012 

Anul 
2013 

% 
(3/2-1)*100 

1. Venituri din exploatare 11.733 12.135 3,42 

2. Venituri financiare 355 338 - 4,78 

3. 

Cheltuieli pt. exploatare,din care: 9.543 10.292 7,84 

       a. bunuri şi servicii 1.737 1.872 7,77 

       b. cheltuieli de personal  5.860 6.141 4,79 

4. Cheltuieli financiare 27 18 - 33,3 

5. Rezultatul brut (profit) 2.517 2.164 -14,02 

6. Rezultatul net  2.311 2.114 - 8,5 

7. Investiţii 1.996 1.115 - 44,1 

8. Capitaluri proprii 17.115 18.766 9,64 

9. Rentabilitatea 26% 21% - 

10. 
Productivitatea muncii (mii 
lei/cercetator) 

160 162 1,25 

11. Plăţi restante 21 0 - 

12. Creante  1.965 883 -55,06 

      
5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare  

     5.1. total personal: 120, din care: 
- personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare: 54 
- număr conducători de doctorat: - 
- număr de doctori: 26 

 

ANUL  2012 

TOTAL 
PERSONAL 
DE C – D: 

 

7722  
 

din care: 

 

până la 35 ani 
între 35 ÷ 50 

ani 
între 50 ÷ 65 

ani 
peste 65 ani 

 
din 

care 
doctori 

 
din 

care 
doctori 

 
din 

care 
doctori 

 
din 

care 
doctori 

C.S. I – – – – 3 3 – – 

C.S. II – – 6 6 4 3 – – 

C.S. III 8 6 11 6 5 2 – – 

C.S. 6 – 6 – – – – – 

A.C.S. 3 – 1 – – – – – 
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ANUL  2013 

TOTAL 
PERSONAL 

DE C–D: 
 

7755  
 

din care: 

 

până la 35 ani 
între 35 ÷ 50 

ani 
între 50 ÷ 65 

ani 
peste 65 ani 

 
din 

care 
doctori 

 
din 

care 
doctori 

 
din 

care 
doctori 

 
din 

care 
doctori 

C.S. I – – – – 2 2 – – 

C.S. II – – 4 4 6 5 – – 

C.S. III 3 2 16 10 5 2 – – 

C.S. 4 – 8 – – – – – 

A.C.S. 4 1 2 – – – – – 

 
    5.2. informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal 
implicat in procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare, 
doctoranzi, masteranzi) 
 

În cursul anului 2013, personalul INCD INSEMEX a urmat forme de pregătire 
profesională, după cum urmează: 
 
a.  Cursuri  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea formei de pregătire a 
personalului Organizator / Perioada 

Persoane 
participante 

Acte eliberate 
nr. / data 

1. CURS INSTRUIRE 
Modulul 3: Introducere în ANSYS CFX 

v14.5. 

INAS  S.A. Craiova 
Petroşani, ianuarie 2013 

1 pers. 
D.S.R.M. / 
L.S.M.V.I. 

2 pers. 

L.A.I.C.I. 

1 pers. 
D.S.E.A.P.. / 
L.M.E.A.P. 

1 pers. 
DSIEA / 

LENExEM EIP  

Certificate Modulul 3: 
01869 / ianuarie 2013 
01868 / ianuarie 2013 
01867 / ianuarie 2013 
01865 / ianuarie 2013 
01866 / ianuarie 2013 

2. CURS INSTRUIRE 
MN137 - Managementul proiectelor 
europene 

FORMENERG Bucureşti 
Sinaia, 07.02 ÷ 11.02.2013 

1 pers. 
D.S.I.E.A.  / 
L.E.E.Ex.P.   

1 pers. 
D.S.I. /  L.P.M. 

Certificate: 
000156 / 11.02.2013 
000157 / 11.02.2013 

3. CURS INSTRUIRE 
MN37 - Caietul de sarcini, exigenţe în 
elaborare şi responsabilităţi în activităţile 
investiţionale 

FORMENERG Bucureşti 

Modulul I:  Buşteni – 25.02 ÷ 01.03.2013 

1 pers. 
D.E.C. / Achiz.- 

Investiţii 

1 pers. 
D.E.C. / 
C.L.P.I. 

Certificate de 
participare 



 R a p o r t  a n u a l  d e  a c t i v i t a t e  
 

Pag. 10 / 167 

Nr. 
crt. 

Denumirea formei de pregătire a 
personalului Organizator / Perioada 

Persoane 
participante 

Acte eliberate 
nr. / data 

4. CURS PERFECŢIONARE 
Inspector resurse umane 

S.C. Extreme Training S.R.L. Bucureşti 
Bucureşti, 13 ÷ 17.03.2013 

1 pers. 
C.R.U.P.A. 

Certificat de participare 

5. CURS POSTUNIV. DE FORMARE 
PROFESIONALĂ 
Inspector resurse umane 
Evaluator al riscurilor pentru securitate şi 
sănătate în muncă 

Universitatea din Petroşani  
Facultatea de Mine 

Petroşani, 240 de ore,  
examinare: 22 ÷ 23 martie 2013 

1 pers. 
C.C.M. SSM 

Adeverinţă 
nr. 697 / 22.04.2013 

6. CURS PERFECŢIONARE 
Pregătire profesională în domeniul 
achiziţiilor publice 

 
ANRMAP Bucureşti 

Bucureşti, 19 ÷ 21.03.2013 

2 pers. 
D.E.C. / 
Achiziţii-
Investiţii 

Certificate de 
participare: 

seria AA nr. 0856 / 
21.03.2013  

seria AA nr. 0857 / 
21.03.2013  

7. CURS PERFECŢIONARE 
Abilităţi de management pentru secretare, 
asistenţi administrativi şi personal de 
asistenţă 

World Trade Institute Bucureşti 
Bucureşti, 21.03.2013 

1 pers. 
C.R.U.P.A. 

1 pers. 
D.E.C. / C.F.C. 

Certificate de 
participare: 

8. CURS PERFECŢIONARE 
Pregătire profesională în ocupaţia de 
bibliotecar cu studii superioare 
 

Ministerul Culturii - Centrul de Pregătire 
Profesională în Cultură 

Bucureşti, 18 ÷ 29.03.2013 

1 pers. 
D.E.C. / 

C.P.D.M. 
Certificat de absolvire 

9. CURS PERFECŢIONARE 
Controlul financiar de gestiune. Controlul 
fundamentării şi execuţiei bugetelor de 
venituri şi cheltuieli 

 

FORMENERG Bucureşti 

Modulul I:  Sinaia, 18 ÷ 22.04.2013 

Modulul II:  Sinaia, 16 ÷ 19.05.2013 

2 pers. 
D.E.C. / C.F.C. 

Certificate: 

          Modulul I: 
001069 / 22.04.2013 
001068 / 22.04.2013 

          Modulul II: 
001253 / 20.05.2013 
001251 / 20.05.2013 

10. CURS PERFECŢIONARE 
Abilităţi de management pentru secretare, 
asistenţi administrativi şi personal de 
asistenţă 
 

World Trade Institute Bucureşti 
Bucureşti, 24 ÷ 25.04.2013 

1 pers. 
C.R.U.P.A. 

Certificat de participare: 
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Nr. 
crt. 

Denumirea formei de pregătire a 
personalului Organizator / Perioada 

Persoane 
participante 

Acte eliberate 
nr. / data 

11. CURS INSTRUIRE 
Arhivarea şi depozitarea documentelor, 
activitate necesară şi obligatorie în cadrul 
organizaţiei 
 

S.C. ProComunita Center S.R.L. 
Sibiu, 27 ÷ 31.05.2013 

2 pers. 
C.R.U.P.A. 

Diplome de participare 

12. CURS CALIFICARE 
Curs de formare profesională - macaragiu 
 

Fundaţia APT Internaţional 
Cluj Napoca,  29 ÷ 30.05.2013 

1 pers. 
D.S.I.E.A. / 
L.E.E.Ex.P. 

Autorizaţie 
nr. 

C_73C_011801_30.05.
2013 

13. CURS INSTRUIRE 
Managementul riscului şi al controlului intern 
Modulul: Auditor intern în sectorul public 
 

S.C. FORMENERG S.A. 
Jupiter, 22 ÷ 26.07.2013 

1 pers. 
C.R.U.P.A. 

Certificat de absolvire + 
supl. descriptiv, 
eliberate de Min. 
Muncii, Fam. şi 

Protecţiei Sociale, 
Autorit. Naţ. pt. 

Calificări,  
Min. Educ., Cercet., 

Tineretului şi Sportului: 
 

nr. 10628 / seria H nr. 
98476 / 03.10.2013 

 
auditor intern -  

cod COR 241.306 

14. SEMINAR 
ANSYS - Program de simulare explozii 

INAS  S.A. Bucureşti 
Cluj, 30 octombrie 2013 

1 pers. 
D.S.R.M. / 
L.S.M.V.I. 

2 pers. 
L.A.I.C.I. 

1 pers. 
D.S.E.A.P.. / 
L.M.E.A.P. 

–– 

 
b).Cursuri postuniversitare: 

 – Doctoranzi:  15 persoane 

  – Masteranzi: 2 persoane 

c) Doctori:  

  – 26  persoane. 
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 5.3. Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare – 
 dezvoltare 
 
 INCD INSEMEX ca organizaţie de cercetare – dezvoltare cu recunoaştere 

internaţională, asigură aplicarea principiilor Cartei şi Codului etic al cercetătorilor adoptate 
de UE în politicile şi practicile sale privind strategia resurselor umane, promovând un 
ansamblu de valori punând accent pe resursa umană. 
 INSEMEX are propriul  Cod etic şi deontologic al profesiei de cercetător, aplică 
proceduri transparente şi conforme cadrului legislativ pentru recrutarea şi selecţia tinerilor 
în vederea integrări şi dezvoltări unei cariere în domeniul cercetări ştiinţifice, asigură 
condiţii atractive şi stimulatoare  de muncă şi securitate socială, oferă şi sprijină 
dezvoltarea profesională a cercetătorilor prin susţinerea participări acestora la diferite 
forme de instruire profesională. 
 Aplicarea Strategiei de resurse umane are ca scop: 

– creşterea numărului de cercetători anual prin  promovarea pe grade ştiinţifice 
sau personal angajat (cu minim 2 persoane în raport cu obiectivele strategice ale 
institutului); 

– creşterea capacităţii de cercetare şi diversificarea domeniilor abordate, obţinerea 
eficienţei economice prin creşterea cifrei de afaceri; 

– creşterea numărului de doctori în ştiinţe, masteranzi, participanţi la formare 
profesională. 

  
 Strategia de resurse umane pentru cercetători: 
 

 Recrutarea şi selecţia tinerilor cu perspectivă în dezvoltarea unei cariere în 
cercetarea ştiinţifică pe baza procedurilor operaţionale aplicabile, care să asigure 
institutului masa critică necesară menţineri şi dezvoltări capabilităţi personalului din 
cercetare, asigurări vârstei medii optime a cercetătorilor, menţinerea unui raport 
optim între categoriile de angajaţi ai institutului. 

 Institutul asigură dezvoltarea personală şi profesională armonioasă,  integrarea în 
colectiv, urmărind şi îndrumând  dezvoltarea cercetătorilor prin evaluarea periodică 
a activităţi lor şi modului de integrare în ansamblul de valori a institutului, culturi 
organizaţionale caracterizată prin motivare , creativitate, participare şi eficacitate, 
obţinerea de satisfacţii de către salariaţi, dezvoltarea spiritului de echipă şi 
realizarea performanţei durabile în cercetare. 

 Asigură orientarea către performanţă prin cooptarea noilor angajaţi  în colective de 
cercetare şi comisii tehnice, oferind şansa afirmări iniţiativei individuale, încurajarea 
unei comunicări deschise , asumarea responsabilităţi deciziilor sale, orientări către 
performanţă şi manifestarea entuziasmului în obţinerea acesteia. 

 Institutul va sprijini financiar şi material şansa egală de învăţare şi îmbogăţire a 
cunoştinţelor profesionale a salariaţilor, oferind posibilitatea participări acestora la 
diferite forme de perfecţionare profesională, doctorate, masterate, cursuri de 
instruire şi acumularea de noi cunoştinţe prin participarea la  manifestări ştiinţifice, 
work-shop-uri. 

 Cercetători vor fi sprijiniţi în aderarea lor la diferite organizaţii profesionale, comisii 
şi grupuri de lucru interdisciplinare, dobândirea recunoaşteri capabilităţi lor 
profesionale prin care se face afirmat şi INCD INSEMEX. 

 În cadrul institutului cercetători au libertatea deciziei profesionale dar  şi 
responsabilitatea acţiunilor lor sunt responsabili  în activităţi de contractare şi 
negociere a contractelor cu beneficiari, sprijiniţi de personalul administrativ în 
administrarea şi gestionarea resurselor financiare şi materiale ale proiectelor de 
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cercetare, fac parte din Consiliul Ştiinţific, Comitetele tehnice pe domenii de 
cercetare, sunt consultaţi în vederea fundamentări deciziilor importante şi 
fundamentări datelor privind bugetul institutului, le sunt comunicate hotărârile şi 
deciziile manageriale, cooptaţi în grupuri de lucru şi comisii de expertiză tehnică.   

 Se  aplică o politică de atragere şi  menţinere a personalului de cercetare valoros 
prin acordarea pe baza criteriilor transparente de evaluare şi recunoaştere a 
realizărilor individuale şi de grup, recompense şi stimulente salariaţilor merituoşi. 

 Va fi încurajată şi susţinută activitatea de colaborare şi parteneriat în cercetare, 
atragerea temporară de personal şi cercetători în vederea realizări unor proiecte 
specifice, complexe şi diversificate.  

 Institutul oferă bune condiţii de muncă în spaţii amenajate modern, acces la Internet 
şi materiale documentare, echipamente şi aparatură performantă pentru 
desfăşurarea activităţilor. De asemenea este asigurată securitatea socială a 
cercetătorilor printr-o salarizare în raport cu competenţele şi responsabilităţile 
asumate, acordarea unui spor pe perioada stagiului de doctorat care urmăreşte 
încurajarea tinerilor cercetători, doctoranzi cu frecvenţă sau doctoranzi fără 
frecvenţă, angajaţi ai institutului nostru pentru a-şi finaliza cercetările prevăzute în 
cadrul programului de doctorat,  plata salariilor la timp, decontarea promptă a 
cheltuielilor de deplasare, plata taxelor şi cotizaţiilor la asociaţiile profesionale unde 
sunt afiliaţi, oferirea unor ajutoare sociale , organizarea de întruniri festive.    

 Obiectivele specifice ale strategiei de resurse umane sunt puse în fapt prin planul 
operaţional elaborat pentru fiecare an şi perioadă bugetară, pentru fiecare activitate fiind 
stabilite măsuri de realizat, resursele necesare, termenele de realizare, rezultatele estimate / 
indicatori de performanţă, responsabilităţile ce revin angajaţilor şi managementului.  
 
6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţi de cercetare 

 
   6.1. Departamente / Laboratoare de cercetare-dezvoltare 

 
 Departament Securitatea Resurselor Minerale 

- Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială; 
- Laborator Analize Fizico-Chimice. 
 

 Departament Securitate Industrială 
- Laborator Riscuri - Salvare; 
- Laborator Protecţia Mediului.  
 

 Departament Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozie 
- Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere; 
- Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi; 
- Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP. 
 

 Departament Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice 
- Laborator Materiale Explozive şi Articole Pirotehnice; 
- Laborator Tehnici de Împuşcare. 
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6.1 Laboratoare de cercetare-dezvoltare abilitate 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

1. 

Laborator 
Echipamente 
Electrice Ex de 
Putere  

 Echipamente şi sisteme protectoare cu tip de protecţie capsulare 
antideflagrantă şi securitate mărită;  

 Protecţia şi siguranţa în funcţionare a aparaturii cu tip de protecţie 
capsulare antideflagrantă şi securitate mărită;  

 Protecţia la explozie 

- HG nr. 1461 din 18 
octombrie 2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea INSEMEX 
Petroşani, Art. 5, alin (4) 
„Institutul naţional preia 
toate drepturile, inclusiv 
calitatea de autoritate 
naţională în domeniile de 
activitate specifice ...” 
- Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
INSEMEX Petroşani – 
Anexă la HG nr. 1461/2006, 
Cap. II, Art. 3, VI F, Alin (4) 
„Institutul naţional 
reprezintă autoritate 
naţională pentru 
domeniile de activitate 
privind evitarea riscurilor 
din industria extractivă şi 
alte ramuri industriale cu 
medii toxice şi/sau 
potenţial explozive, 
echipamente 
antiexplozive, explozivi 
de uz civil, activităţi de 
salvare”. 

Guvernul 
României 

2. 

Laborator 
Echipamente 
Electrice Ex de 
Curenţi Slabi  

 Echipamente şi sisteme protectoare cu tip de protecţie securitate 
intrinsecă "i", sisteme electrice cu securitate intrinsecă, reţele de teren cu 
securitate intrinsecă (FISCO);  

 Aparatură cu tip de protecţie capsulare presurizată, camere presurizate 
"p";  

 Echipamente şi sisteme protectoare cu tip de protecţie încapsulare "m";  

 Aparatură pentru monitorizarea anumitor parametri din spaţiile clasificate 
ca având pericol de atmosferă potenţial explozivă. 

3. 

Laborator 
Echipamente 
Neelectrice Ex, 
Electrostatice, 
Materiale şi EIP  

 Riscul de aprindere a atmosferelor explozive prin scântei mecanice, 
electricitate statică, suprafeţe supraîncălzite, flăcări şi gaze sau particule 
încinse, radiaţii ionizante, descărcări atmosferice, sisteme de protecţie 
catodică.  

 Protecţia şi siguranţa în funcţionare a echipamentelor neelectrice utilizate 
în atmosfere potenţial explozive.  

 Cerinţe de securitate pentru materiale (metalice şi nemetalice) şi produse 
din componenţa instalaţiilor de stocare şi vehiculare a substanţelor 
inflamabile, pentru prevenirea scurgerilor, în vederea reducerii riscului de 
formare a atmosferelor explozive. 

4. 
Laborator Materii 
Explozive şi Arti-
cole Pirotehnice  

 Elaborarea, testarea şi experimentarea de noi tipuri de materii explozive.  

 Perfecţionarea tehnicilor de împuşcare în aplicaţii industriale.  

 Evaluarea factorilor acţiunii seismice generale de lucrări de împuşcare.  

 Mecanizarea lucrărilor de împuşcare 
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6.1 Laboratoare de cercetare abilitate (continuare) 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

5. 
Laborator Securitate 
Minieră şi Ventilaţie 
Industrială  

 Securitatea zăcămintelor şi proceselor de extracţie; 

 Fundamentarea reglementărilor tehnice în domeniul securităţii 
resurselor minerale; 

 Clasificarea minelor din România din punct de vedere al emanaţiilor 
de gaze explozive şi/sau toxice, respectiv a stratelor de cărbune din 
punct de vedere al tendinţei lor la autoaprindere;  

 Prevenirea si combaterea emisiilor şi/sau acumulărilor de gaze;  

 Detectarea, prevenirea şi combaterea focurilor endogene; 

 Securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă şi alte ramuri 
industriale;  

 Aeraj minier;  

 Ventilaţie industrială. 

- HG nr. 1461 din 18 2006 
privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
a INSEMEX Petroşani, Art. 
5, alin (4) 
„Institutul naţional preia 
toate drepturile, inclusiv 
calitatea de autoritate 
naţională în domeniile de 
activitate specifice ...” 
- Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
INSEMEX Petroşani – 
Anexă la HG nr. 1461/2006, 
Cap. II, Art. 3, VI F, Alin (4) 
„Institutul naţional 
reprezintă autoritate 
naţională pentru 
domeniile de activitate 
privind evitarea riscurilor 
din industria extractivă şi 
alte ramuri industriale cu 
medii toxice şi/sau 
potenţial explozive, 
echipamente 
antiexplozive, explozivi de 
uz civil, activităţi de 
salvare”. 

Guvernul 
României 

6. 
Laborator Evaluare 
Riscuri şi Zgomot  

 Risc industrial  

 Fundamentarea reglementărilor tehnice în domeniul riscurilor în 
industria minieră; 

 Dispozitive de securitate şi sănătate în muncă; 

 Măsuri tehnice de reducere a influenţei factorilor de risc care produc 
îmbolnăviri profesionale; 

 Zgomot 

7. 
Laborator Protecţia 
Mediului  

 Poluarea mediului 

 Evaluarea activităţii antropice asupra calităţii factorilor de mediu;   

 Surse de degajare, prevenire şi combatere a poluării cu pulberi şi 
substanţe toxice; 

 Metode, tehnologii şi tehnici de predicţie, prevenire, remediere, 
reabilitare şi reconstrucţie ecologică a zonelor afectate de factori 
antropici; 

 Metode şi tehnici de evaluare a aptitudinilor psihoprofesionale a 
lucrătorilor care desfăşoară activităţi în medii potenţial explozive 
şi/sau toxice. 
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6.1 Laboratoare de cercetare abilitate (continuare) 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

8. 
Laborator 
Analize 
Fizico-Chimice  

 Securitate şi sănătate în muncă;  
 Medii (atmosfere) explozive;  
 Risc de explozie în instalaţii tehnologice cu pericol de formare a 

atmosferelor potenţial explozive; 
 Zonarea spaţiilor industriale cu pericol de formare a atmosferelor 

potenţial explozive; 
 Explozii de gaze / vapori / pulberi combustibile;  
 Substanţe şi preparate chimice periculoase;  
 Procese chimice care pot genera explozii în instalaţii tehnologice;  
 Metode de expertizare tehnică a evenimentelor (accidente din 

domeniul industrial şi civil) cauzate de explozii şi/sau incendii. 

- HG nr. 1461 din 18 octombrie 
2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea a 
INSEMEX Petroşani, Art. 5, 
alin (4) „Institutul naţional 
preia toate drepturile, 
inclusiv calitatea de 
autoritate naţională în 
domeniile de activitate 
specifice ...” 
- Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al INSEMEX 
Petroşani – Anexă la HG nr. 
1461/2006, Cap. II, Art. 3, VI F, 
Alin (4) „Institutul naţional 
reprezintă autoritate 
naţională pentru domeniile 
de activitate privind evitarea 
riscurilor din industria 
extractivă şi alte ramuri 
industriale cu medii toxice 
şi/sau potenţial explozive, 
echipamente antiexplozive, 
explozivi de uz civil, 
activităţi de salvare”. 

Guvernul 
României 

9. 
Laborator 
Riscuri Salvare  

 Salvare în caz de avarii, specifice mediilor explozive şi/sau toxice 
generate de activităţi desfăşurate în diverse ramuri industriale de 
la suprafaţă şi în subteran. 
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6.2. Laboratoare de încercări, organisme de certificare, organisme de 
inspecție, grupuri specializate acreditate sau abilitate la nivel național: 

 

- Laborator de toxicologie (Grup de laboratoare pentru determinări noxe profesionale); 

- Grup laboratoare de încercări – INSEMEX GLI constituit prin comasarea: 

         - Grupului de laboratoare încercări pentru atmosfere Explozive; 

         - Grupului de laboratoare pentru încercări de mediu; 

         - Laboratorului de încercări explozivi şi tehnici de împuşcare; 

         - Laboratorului evaluare riscuri şi zgomot. 

- Organism de evaluare a conformităţii produselor INSEMEX - OEC sunt desfăşurate în  
   cadrul a trei servicii de certificare:  

 INSEMEX-SECEEX - Serviciul pentru certificare echipamente Ex; 

 INSEMEX-SECEMTI - Serviciul pentru certificare Explozivi, Mijloace 
Ajutătoare şi Tehnici de Împuşcare;  

 INSEMEX -SCELWA - Serviciul pentru certificare echipamente 
privind nivelul de putere acustică LWA 

- Organism de inspecţie compuşi organici volatili (INSEMEX-COV); 

- Grupul de avizare a documentaţiilor tehnice de închidere a obiectivelor miniere  
   (GADTIOM); 

- Grup de atestare a instalaţiilor tehnice şi a activităţilor conexe conform normativului NEx  
   01-06 (GANEX); 

- Grup de avizare salvare (GAS), conform normativului privind organizarea activităţii de 
intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice 
şi/sau explozive / 02.05.2007; 

- Grup verificare a instalaţiilor de ventilare (GVIV), conform normativului Normativului NVIV 
01-06. 
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6.2. Laboratoare de încercări acreditate/abilitate 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
laboratorului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 
acreditare/abilitare 

Emitentul  

1. 

Laborator de 
toxicologie  
(Grup de 
laboratoare pentru 
determinări noxe 
profesionale). 

Determinări noxe profesionale la locurile de muncă în vederea 
evaluării expunerii profesionale a lucrătorilor la agenţi fizici, noxe 
chimice şi zgomot. 

Certificat de Abilitare 
Nr. 149/2012  

Ministerul 
Sănătăţii 

- Autoritatea de 
Sănătate Publică 

2. 
Grup Laboratoare 
de Încercări  
INSEMEX - GLI 

Încercări pentru echipamente şi materiale utilizate în atmosfere 
potenţial explozive şi în industria extractivă. 
Produse încercate: 

- Echipamente, sisteme protectoare şi componente destinate 
utilizării în atmosfere potenţial explozive; 
- Maşini utilizate în industria minieră din subteran şi de la 
suprafaţă; 
- Explozoare; 
- Echipamente individuale de protecţie utilizate de lucrători în 
medii potenţial explozive; 
- Produse din textile, cauciuc, mase plastice, aluminiu şi 
aliaje din aluminiu, materiale uşoare, fire şi cabluri izolate. 

Încercări de laborator şi de poligon pentru materii explozive. 
Produse încercate: 

- Explozivi de uz civil; 
- Fitile detonante; 
- Fitile detonante antigrizutoase; 
- Fitile de amorsare; 
- Capse detonante electrice de joasă, medie şi înaltă 

intensitate; 
- Capse detonante pirotehnice; 
- Sisteme de iniţiere a explozivilor, neelectrice 

Determinarea indicatorilor de calitate a factorilor de mediu (aer, apă, 
sol, deşeuri, zgomot). 

Certificat de 
Acreditare 
Nr. LI 374/2013 

RENAR 
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Organisme și grupuri specializate acreditate/abilitate la nivel național / european 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul 
de acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

1. 

Organism de 
certificare produse 
(INSEMEX-OEC) 

 
 

Activităţile specifice ale INSEMEX-OEC sunt desfăşurate în cadrul a trei servicii 
de certificare:  
- INSEMEX-SECEEX – Serviciul pentru certificare echipamente Ex; 
- INSEMEX-SECEMTI - Serviciul pentru certificare Explozivi, Mijloace 

Ajutătoare şi Tehnici de Împuşcare;  
- INSEMEX -SCELWA - Serviciul pentru certificare echipamente privind 

nivelul de putere acustică LWA 
 
1. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute 
în: 
Directiva 94/9/EC „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii 
potenţial explozive – ATEX”, (transpusă în HG nr. 752/14.05.2004);  
    Produse certificate: 
- Echipamente grupa II, categoria 3  
- Dispozitive de securitate, dispozitive de control şi dispozitivele de reglare 
- Sisteme protectoare autonome 
- Echipamente grupa I, categoria M1 şi M2 
- Echipamente grupa II, categoria 1 şi 2 
- Componente detinate ca părţi ale echipamentelor din grupa I categoria M1 şi 
M2 
- Componente detinate ca părţi ale echipamentelor din grupa II categoria 1 şi 2 
 

Certificat de 
Acreditare 
Nr. ON 006/ 
17.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notified body 
NB 1809 
Bruxelles 
 
 
 
 
 
 

RENAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia 
europeană 
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Organisme și grupuri specializate acreditate/abilitate la nivel național / european (continuare) 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 
acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

1. 

Organism de 
certificare produse 
(INSEMEX-OEC) 

 

2.  Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în:  
Directiva 2006/42/EC „Maşini industriale”, (transpusă în HG nr. 1029/03.09.2008); 
    Produse certificate: 
- Maşini pentru lucrări subterane, de următoarele tipuri: 

- locomotive şi vagoane cu sisteme de frânare; 
           - elemente de susţinere cu acţionare hidraulică  
3. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în:  
Directiva EIP 89/686/EEC „Echipamente individuale de  protecţie” (transpusă în 
HG nr. 115/05.02.2004). 
    Produse certificate: 
- Echipament individual de protecţie a capului împotriva: riscurilor mecanice, 
temperaturii, riscurilor electrice; 
- Echipament individual de protecţie a mâinii şi a braţului împotriva: riscurilor 
mecanice, temperaturii, riscurilor electrice, agenţilor chimici; 
- Echipament individual de protecţie a membrelor inferioare împotriva: agenţilor 
chimici, temperaturii, riscurilor electrice, riscurilor mecanice; 
- Echipament individual de protecţie generală a corpului (îmbrăcăminte) împotriva: 
agenţilor chimici, temperaturii, riscurilor electrice, riscurilor mecanice; 
- Echipament individual de protecţie respiratorie; 
- Domenii specializate de competenţă: 
          - îmbrăcăminte de mare vizibilitate; 
          - îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri; 
          - alte domenii specializate: echipamente individuale de protecţie pentru 
industria minieră, atmosfere toxice sau potenţial explozive. 

Certificat de 
Acreditare 
Nr. ON 006/ 
17.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notified body 
NB 1809 
Bruxelles 
 

RENAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia 
europeană 
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Organisme și grupuri specializate acreditate/abilitate la nivel național / european (continuare) 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 
acreditare/abili

tare 

Emitent 

1. 

Organism de 
certificare produse 
(INSEMEX-OEC) 
 

4. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute 
în: Directiva 93/15/2003/CEE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă în HG nr. 
207/2005) 
     Produse certificate: 
 - Fitile detonante şi fitile de siguranţă 
 - Detonatori şi relee 
- Explozivi brizanţi 
 
5. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute 
în: Directiva 2000/14/EC „Evaluarea emisiilor de zgomot a echipamentelor 
utilizate in afara cladirilor” (transpusă în HG nr.1756/2006) 
     Produse certificate: 
- Echipamente supuse limitărilor de zgomot: 

- Compresoare (350KW); 
- Spărgătoare de beton şi picamere portabile; 
- Cositoare de gazon; 
- Maşini de tăiat gazon / maşini de tăiat margini de gazon; 

- Moto-sape  ( 3 kW); 

- Grupuri electrogene ( 400 kW); 
      - Generatoare de sudură. 

Certificat de 
Acreditare 
Nr. ON 006/ 
17.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notified body 
NB 1809 
Bruxelles 
 

RENAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia 
europeană 

2 

INSEMEX – 
Laborator de 
încercări pentru 
testul de 
nedetonabilitate a 
îngrășămintelor pe 
bază de azotat de 
amoniu 

Încercări pentru testul de nedetonabilitate a îngrășămintelor pe bază de azotat de 
amoniu – conform Regulamentului (CE)  nr. 2003/2003 al Parlamentului European 
si al Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Agriculturii 
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Organisme și grupuri specializate acreditate/abilitate la nivel național / european (continuare) 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 
acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

2. 

Organism de 
inspecţie compuşi 
organici volatili 
(INSEMEX-COV) 

1. Inspecţie tehnică în exploatare 
Abilitare nr. 7 din 
19 noiembrie 
2009 

Ministerul Economiei – 
Direcţia generală de 
politică industrială şi 
competitivitate 2. Avizare tehnică a proiectelor 

Abilitare nr. 10 
din 19 noiembrie 
2009 

3. 

Grupul de avizare a 
documentaţiilor 
tehnice de închidere 
a obiectivelor 
miniere  
(GADTIOM) 

Avizarea documentaţiilor tehnice de execuţie privind conservarea şi 
închiderea unor obiective miniere, elaborate în conformitate cu 
prevederile Manualului de Închidere a Minelor aprobat prin Ordinul 
MIR nr. 273/2001.  

Ordinul nr. 517 
din 6 decembrie 
2005 
 

Ministerului Economiei 
şi Comerţului 

4. 
Grup de avizare 
normativ NEx 01-06 
(GANEX) 

Prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în 
funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice 
care funcţionează în atmosfere potenţial explozive (NEx 01-06 / 
2.05.2007) . 
 

Ordin nr. 1.636 
din 25 aprilie 
2007  
Ordin nr. 392 din 
2 mai 2007 

Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de 
Şanse  şi Ministerul 
Economiei şi 
Finanţelor 

5. 
Grup de avizare 
salvare (GAS) 

Organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale 
cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive. 
 

Ordin nr. 391 din 
2 mai 2007 
Ordin nr. 1637 
din 19 iunie 2007 

Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de 
Şanse  şi Ministerul 
Economiei şi 
Finanţelor 

6. 
Grup verificare a 
instalaţiilor de 
ventilare (GVIV) 

Organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care 
funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a 
atmosferelor explozive şi/sau toxice (NVIV 01-06 / 2.05.2007). 
 

Ordin nr. 393 din 
2 mai 2007 
Ordin nr. 1638 
din 25 aprilie 
2007 

Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de 
Şanse  şi  Ministerul 
Economiei şi 
Finanţelor 
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 6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional – INCD INSEMEX a 
depus în anul 2013 următoarea propunere: 
 
 Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări materii explozive, substanţe 
inflamabile / toxice, echipamente antiexplozive şi instruirea personalului de 
intervenţie pentru medii toxice / explozive – PCDIEx 

   
Rolul deosebit pe care INSEMEX l-a avut şi îl are în economia naţională s-a 

reflectat în permanenta actualizare a stării de securitate şi sănătate (prin implementarea 
continuă şi raportarea la cel mai nou nivel de cunoaştere)  pentru lucrătorii din industria 
extractivă şi pentru cei din industriile care extrag, procesează stochează sau livrează 
materiale inflamabile (gaze, vapori, ceţuri,  prafuri), capabile să genereze o atmosferă 
explozivă.   

Totodată INCD INSEMEX Petroşani elaborează expertizele tehnice ale tuturor 
accidentelor provocate de fenomenele explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi prafuri 
combustibile sau de către materiile explozive propriu-zise (cu caracter exploziv intrinsec), 
în vederea elucidării cauzelor care au condus la producerea evenimentelor respective şi, 
ulterior, pentru fundamentarea ştiinţifică a unor soluţii tehnice şi reglementări specifice 
care să preîntâmpine apariţia unor accidente similare. 

 
 

  
 

Foto nr. 1.  
 

Prin facilităţile încorporate deservite de specialişti în domeniul de activitate, 
instalaţia PCDIEx permite desfăşurarea de activităţi de cercetare – dezvoltare, 
constituindu-se ca suport de implementare a strategiilor din domenii de interes major la 
nivelul economiei naţionale, după cum urmează: 

- În cadrul “Strategiei industriei miniere” pe perioada 2012 – 2035, în capitolul 
“4.3.2. Protecţia vieţii şi sănătăţii lucrătorilor din domeniul industriei miniere”, se specifică 
următoarele: “Pentru protecţia vieţii şi sănătăţii lucrătorilor din domeniul industriei miniere – 
subteran, suprafaţă şi activităţi conexe, se va aplica şi pe mai departe abordarea naţională 
de cooperare între Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale (prin departamentele  
specializate de securitate şi sănătate în muncă), Inspecţia Muncii  (prin Inspectoratele 
teritoriale de Muncă) şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate 
Minieră si Protecţie la Explozie- INSEMEX Petroşani, instituţie abilitată pentru efectuarea 
expertizelor tehnice a evenimentelor generate de explozii şi incendii soldate cu victime sau 
pagube materiale, protejarea lucrătorilor, evaluarea şi atestarea tehnologiilor, instalaţiilor, 
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echipamentelor, articolelor pirotehnice, explozivilor (inclusiv capse detonante, mijloace şi 
dispozitive de iniţiere sau control) şi personalului implicat în activităţi în legătură cu 
atmosferele potenţial explozive şi sau toxice, caracterizarea proprietăţilor şi 
carcateristicilor amestecurilor explozive (salvatori, energeticieni, mecanici, operatori şi sau 
responsabili Ex).” 

- Implementarea, în conformitate cu prevederile a trei Ordine ale Ministerului 
Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, a trei 
normative referitoare la protecţia persoanelor şi a patrimoniului agenţilor economici în 
atmosfere potenţial toxice / explozive: 

 ORDIN nr. 1636 din 25 aprilie 2007 / nr. 392 din 2 mai 2007 privind aprobarea 
reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, 
montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor 
tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive". 

 ORDINUL nr. 1637 din 25 aprilie 2007  / nr. 391 din 02 mai 2007 pentru 
aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind organizarea activităţii de 
intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de 
gaze toxice şi/sau explozive". 

 ORDIN nr. 1638 din 25 aprilie 2007 / nr. 393 din 2 mai 2007 pentru aprobarea 
Reglementării tehnice "Normativ privind organizarea activităţii de verificare a 
instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol 
potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice". 

- Instalaţia PCDIEx dispune de mijloacele necesare desfăşurării activităţii de 
evaluare şi certificare a conformităţii produselor din domeniul directivelor: 

 Directiva 94/9/EC –ATEx privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe 
piaţă a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere 
potenţial explozive (transpusă prin HG 752/2004) 

 Directiva 2006/42/EC – Maşini (transpusa prin HG 1029/2008) 
 Directiva 89/686/EEC – EIP privind armonizarea legislaţiei statelor Membre  

referitoare la echipamentul individual de protecţie (transpusa prin HG 115/2004) 
 Directiva 93/15/CEE Explozivi de uz civil (transpusa prin HG 207/2005) 
 Directiva 2000/14/CE (transpusa prin HG 1756/2006) - Limitarea emisiilor de 

zgomot şi pentru domeniul voluntar 
 Directiva 2007/23/EC  (transpusă prin HG 612 din 2010) privind stabilirea 

cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru 
introducerea lor pe piaţă. 

 Regulamentul European nr. 2003/2003, referitor la îngrăşămintele chimice. 
- La solicitarea autorităţilor statului cu competenţă în domeniu (Parchet, Poliţie, 

Inspecţia Muncii), utilizand facilităţile PCDIEx specialiştii ce deservesc acestă 
instalaţie au efectuat o multitudine de expertize tehnice a evenimentelor 
generate de explozii şi incendii. 

  
Poligonul PCDIEx este dotat cu utilităţi comparabile  cu cele la nivel mondial şi 

permite efectuarea de cercetări  de înaltă calitate privind pericolul de explozii în sectoarele 
industriale cu atmosfere explosive / toxice sau pirotehnice. Standurile de încercări sunt 
realizate cu aparatură performantă, unele de ultima generaţie, fiind în conformitate cu 
ultimele ediţii ale Standardelor Europene şi / sau internaţionale.  

Nivelul standurilor de incercari este similar celor din laboratoarele din străinatate 
care sunt acreditate pentru efectuarea incercarilor respective, cum sunt:  PTB Germania, 
BAM Germania, LOM Spania, INERIS Franţa, HSL Marea Britanie, VVUU Cehia, GIG 
Polonia, BKI Ungaria, ş.a). 
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Foto nr. 2. 
 

            Cercetările şi încercările pentru care este destinată instalaţia implică utilizarea de 
materii explozive, formarea de amestecuri explozive de tip aer-gaz respectiv aer-gaz-praf 
infamabil în unele situaţii în cantităţi/volume apreciabile care pe parcursul derulării 
încercărilor sunt explodate (detonate) în regim controlat pentru efectuarea de măsurări şi 
determinări. 
            În urma acestor experimente/încercări se generează gaze toxice, flacără deschisă 
şi undă de presiune care dacă instalaţia nu este completă şi cu un nivel de securitate 
adecvat poate afecta viaţa şi sănătatea personalului care participă la lucrări, a populaţiei 
din zona limitrofă respectiv poate genera un impact asupra mediului înconjurător. 
            Menţinerea elementelor componente ale PCDIEx la un nivel tehnic corespunzător 
este imperios necesară pentru ca veridicitatea încercărilor şi determinărilor să nu afecteze 
capacitatea de expertizare corectă rezultată din studiile ştiinţifice şi de dezvoltare 
tehnologică şi care ar putea conduce la interpretări eronate privind securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor la angajatorii din activităţile economice care presupun utilizarea de 
materii explozive, lucru în medii potenţial explozive şi/sau toxice, utilizarea şi mentenanţa 
de echipamente speciale în construcţie antiexplozivă, respectiv intervenţia personalului în 
astfel de locuri de muncă în condiţii tehnologice normale sau în situaţii de avarii, explozii, 
contaminări sau alte incidente periculoase. 
            Menţinerea instalaţiilor componente ale PCDIEx la parametrii normali înseamnă în 
primul rând gestionarea corespunzătoare a materiilor periculoase cu regim special cum 
sunt: explozivii de uz civil, explozivii de provenienţă necunoscută (pentru expertizare la 
solicitarea Poliţiei, Parchetului etc), articole pirotehnice, gaze şi pulberi inflamabile, 
substanţe toxice (lichide, solide şi gazoase) sub diverse forme de ambalare, unele dintre 
ele făcând obiectul încercărilor şi determinărilor activităţii de cercetare iar celelalte 
constituind materiale consumabile sau materiale de referinţă necesare funcţionării 
instalaţiei. 
            Părţile din instalaţie unde se folosesc explozivi, gaze sub presiune, gaze/pulberi 
care generează atmosfere explozive respectiv gaze toxice în urma exploziilor comandate 
în instalaţii, conduc la necesitatea unor revizii tehnice, reparaţii curente riguroase şi 
etalonărilor la termen (a se vedea planul anual) pentru a nu rezulta riscuri 
inacceptabile/evaluări de securitate eronate. O serie de instalaţii şi spaţii tehnologice din 
dotarea PCDIEx necesită autorizarea şi reautorizare din punct de vedere legal de către 
ITM, Poliţie, ISU, ISCIR etc. De asemenea, buteliile de gaze, regulatoare de presiune, 
aparate de măsură şi control sunt supuse verificărilor obligatorii conform legii. 
Nemenţinerea funcţionalităţii PCDIEx la nivelul tehnic coresunzător conduce la pierderea 
acreditării, recunoaşterii şi desemnării la nivel european a INCD INSEMEX ca organism de 
evaluare a conformităţii produselor din Directivele şi Regulamentele menţionate la punctul 
2, ceea ce înseamnă un regres naţional din punct de vedere tehnic, autorităţile statului 
(Ministerul Muncii, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne, 
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Ministerul Mediului), neavând acces direct la aceste facilităţi de expertizare la nivel 
national. 
            Funcţionarea la parametrii normali a echipamentelor din componenţa PCDIEx nu 
generează riscuri semnificative asupra mediului înconjurător care să nu fi fost evaluate la 
obţinerea autorizaţiei de mediu. Unele din materiile gestionate cum ar fi: explozivi trebuie 
păstrate în condiţii de mediu adecvate atât în ceea ce priveşte riscurile de securitate şi 
sănătate a persoanelor şi mediului cât şi asigurarea pazei, depozitării şi gestionării pentru 
excluderea posibilităţii de utilizare abuzivă a acestora cu risc major pentru securitatea 
naţională (terorism).  
 
            În instalaţia PCDIEx s-au derulat activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare, 
proprii şi în colaborare (peste 64 de proiecte finanţate din fonduri publice în ultimii 10 ani), 
evidenţiindu-se în anul 2012 proiectul în parteneriat cu alte patru instituţii “Concepţia 
structurala si proiectarea pe baza controlului mecanismului de cedare a structurilor 
multietajate supuse la acţiuni accidentale.” 
 
            Încercările care se efectuează în cadrul acestui proiect pe instalaţia PCDIEx 
urmăresc efectele produse asupra unor elemente de structuri metalice folosite la 
construcţii realizate din astfel de componente. 

Se doreşte efectuarea de încercări cu diferite tipuri de explozivi, cu parametrii 
balistici diverşi (putere, viteză de detonaţie, presiune de explozie). 

Totodată filmările care se vor efectua în timpul încercărilor se vor constitui într-o 
bază de date pentru a se putea face o analiză comparativă pentru diverse situaţii de 
solicitare a elementelor structurale de către explozie. 
            Alte proiecte de cercetare şi dezvoltare tehnologică, efectuate în colaborare cu 
dezvoltatori de produse şi tehnologii în domeniul protecţiei la explozie (ARTEGO Tg JIU, 
Electrocontact Botosani, Elba Timisoara, UMEB Bucuresti, Electroputere Craiova, Amplo 
Ploiesti, FAMI ELECTRONIC Brasov, ACK Pascani, TMD SA Filiasi, 
ROMELECTRASISTEM Craiova, TOTAL INDUSTRIE SRL Iasi) s-au derulat cu ajutorul 
instalaţiei PCDIEx. 
            Accesul la instalaţia PCDIEx se face conform procedurii de acces, publicată pe 
site-ul INSEMEX, la adresa: www.insemex.ro/pcdiex.html. 
          Instalaţia PCDIEx asigură suportul ştiinţific, tehnic şi logistic pentru participarea la 
competiţile deschise în cadrul programelor europene de cercetare. În anul 2012 Comisia 
Europeneană, Directoratul General pentru Cercetare şi Inovare, Fondul de Cercetări 
pentru Cărbune şi Oţel, a aprobat proiectul “Instrumente avansate pentru controlul 
ventilaţiei şi a emisiilor de metan - AVENTO”. 

Partenerii în proiect sunt: 

 Aitemin Spania; 

 Hunosa Spania; 

 INCD INSEMEX Petroşani. 

 GIG Polonia; 

 EMAG Polonia; 

 Compania WEGNOLA Polonia; 

 Universitatea NOTINGHAM Anglia; 

 DMT Germania.  

Obiectivele ce se derulează în cadrul proiectului şi cu utilizarea PCDIEx sunt: 

 Sistem de închidere rapidă a lucrărilor miniere subterane. 

 Sistem suport de decizie pentru managementul post eveniment de tip 
explozie / incendiu în subeteranul minelor grizutoase de cărbune. 

Timpul de derulare al proiectului este de 3 ani (2012-2015). 

http://www.insemex.ro/pcdiex.html
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Fondurile publice alocate pentru partenerul român – INCD INSEMEX sunt 202.200 
Euro, cofinanţarea fiind de 124.800 Euro. 

De asemenea, instalaţia PCDIEx asigură suportul tehnic, ştiinţific şi logistic pentru 
proiectele de cooperare bilaterala intre INCD INSEMEX si firme din strainatate pentru 
proiectarea/realizarea de produse conforme cu cerintele de protecţie la explozie (MENZEL 
GmbH Germania, Helmke Germania, Ekspro Electric Turcia, Elektrometal Polonia, Maxam 
Europa, Hestia Polonia etc.). 

În urma expertizărilor tehnice dispuse de către autorităţile cu competenţe în 
domeniu a evenimentelor produse în medii cu atmosferă explozivă/toxică/inflamabilă şi 
soldată cu decese şi/sau pagube materiale, expertizări efectuate în cea mai mare parte în 
cadrul PCDIEX, sunt identificate cauzele de natură tehnică sau tehnologică ce au condus 
la producerea acestor evenimente. Ca urmare a stabilirii acestor cauze, în vederea evitării 
producerii pe viitor a unor evenimente similare, sunt elaborate şi implementate, împreună 
cu autorităţile competente, la nivelul agenţilor economici proceduri de lucru care să 
conducă la creşterea gradului de securitate în muncă, sau sunt revizuite corespunzător 
vechile proceduri. 

Modul de implementare a procedurilor de lucru astfel elaborate/revizuite se 
monitorizeaza periodic, dupa cum urmează: 

- cel puţin anual în cazul procesului de supraveghere a personalului de intervenţie 
şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
1637 din 25 aprilie 2007  / nr. 391 din 02 mai 2007 pentru aprobarea reglementării tehnice 
"Normativ privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu 
pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive" ale Ministerului Economiei şi 

Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Șanse şi a procedurilor de aplicare 

ale acestuia; 
- la intervale de cel mult doi ani în cazul instalaţiilor de de ventilaţie destinate 

asigurării unui mediu corespunzător desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi 
sănătate a lucrătorilor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1638 din 25 aprilie 2007 / 
nr. 393 din 2 mai 2007 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind 
organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi 
industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice" ale 

Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Șanse şi 

a procedurilor de aplicare ale acestuia; 
- monitorizarea nivelului de securitate al instalaţiilor din atmosfere potenţial 

explozive conform normativului NEx 01-06, este realizată cu o periodicitate de minim 3 ani, 
în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1636 din 25 aprilie 2007 / nr. 392 din 2 mai 
2007 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor 
pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea 
instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive". 

- asigurarea calităţii producţiei conform cerinţelor din Directiva ATEX 94/9/CE prin 
supravegherea anuală a sistemului de calitate pentru asigurarea conformităţii produselor 
fabricate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate. 

Componente ale instalaţiei PCDIEx sunt utilizate pentru monitorizarea seismică a 
lucrărilor de împuşcare efectuate în exploatările miniere la zi/subterane (saline), în 
vederea evaluării seismului produs ca urmare a desfăşurării acestor activităţi. 
Echipamentele înregistrează valorile parametrilor specifici ce caracterizează undele 
seismice (viteza de oscilaţie a particulelor mediului, frecvenţa, amplitudinea, acceleraţia, 
durata oscilaţiilor), funcţie de care s-au stabilit "condiţii speciale de folosire sigură" a 
tehnicilor de împuşcare aplicate în cariere / subteran, cum sunt: cantităţi maxime de 
exploziv care se pot utiliza, parametrii tehnicilor de împuşcare, construcţia încărcăturilor 
explozive din găurile de împuşcare, etc.). 
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Prelucrarea statistică a bazei de date formată din rezultatele obţinute prin 
monitorizări "in situ", a creat posibilitatea stabilirii măsurilor de securitate, care coroborate 
cu aplicarea corectă şi responsabilă a acestora de către factorii implicaţi, au condus la 
evitarea unor consecinţe grave de tip "catastrofă". Aceste situaţii pot apărea la abordarea 
iresponsabilă a acestei problematici, cum ar fi: afectarea stabilităţii şi integrităţii 
obiectivelor civile / industriale din arealul limitrof carierelor, alunecări masive de teren, 
scufundări produse de fenomenul de lichefiere a terenurilor constituite din roci puţin 
consolidate, afectarea stabilităţii şi integrităţii structurilor supraetajate din saline, toate 
acestea având implicaţii directe asupra vieţii şi sănătăţii persoanelor din zonele calamitate. 

Pentru creşterea nivelului de securitate a lucrărilor de împuşcare la locuri de muncă 
cu risc major (accidente colective) se impune monitorizarea loturilor de explozivi 
antigrizutoşi livraţi către beneficiar pentru verificarea îndeplinirii stricte a cerinţelor de 
securitate impuse.  

Capabilitatea instalaţiei PCDIEx a fost demonstrată de-a lungul anilor în cadrul 
proiectelor de cercetare şi dezvoltare tehnologică naţionale şi internaţionale, menţinerea 
acesteia conducând la perspective şi oportunităţi viitoare de colaborare tehnico – ştiinţifică 
în domeniul specific de activitate al INCD INSEMEX. 

 

  
Foto nr. 3.  

 
Instalaţia PCDIEx a fost utilizată în activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică, 

la încercări de laborator efectuate asupra explozivilor de uz civil, echipamente tehnice în 
construcţie antiexplozivă, aparatură de protecţie respiratorie pentru medii toxice în 
vederea evaluării conformităţii acestora cu cerinţele de securitate aplicabile, condiţii 
obligatorii la introducerea pe piaţă a acestor produse. 

Instalaţia PCDIEx a fost utilizată inclusiv la încercări  de laborator, solicitate ca 
urmare a colaborărilor cu  KONSTRUKTA – DEFENCE JSC din Slovacia şi CENTRAL 
MINING INSTITUTE GIG din Polonia, organisme notificate pe "Directiva 93/15/CEE 
privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor 
pentru introducerea lor pe piaţă". Documentele cu rezultatele obţinute s-au înaintat  
organismelor menţionate, care au evaluat conformitatea explozivilor de uz civil cu cerinţele 
esenţiale de securitate aplicabile şi au emis documente de evaluare a conformităţii valabile 
la nivelul Uniunii Europene. 

În perioada 2000 – 2008 în cadrul unui agrement bilateral de cooperare tehnică 
între Germania şi România, semnat de guvernele celor două state în anul 1996, s-a 
desfăşurat proiectul “Support of National Institute for Mining Safety and Explosion 
Protection, Between PTB Braunschweig and INSEMEX Petroşani”, care s-a concretizat cu 
realizarea şi experimentarea standurilor specifice (elemente componente ale istalaţiei 
PCDIEx) pentru încercarea echipamentelor în construcţie antiexplozivă conform cerinţelor 
şi practicilor europene. În urma finalizării cu succes a proiectului s-a semnat un acord de 
recunoaştere reciprocă a rezultatelor testelor. 
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            În anul 2011, având în vedere nivelul tehnic şi ştiinţific al componentelor instalaţiei 
PCDIEx, INCD INSEMEX a fost cooptat în Reţeaua Europeană de Referinţă pentru 
Protecţia Infrastructurilor Critice – ERNCIP, bază de date care cuprinde facilităţile de 
testare din laboratoarele U.E. şi care oferă posibilitatea de a identifica capabilităţi 
experimentale specifice.  
            Documente de certificare şi atestare a calităţii serviciilor eliberate de organisme 
abilitate, avizate de Autoritatea de reglementare în domeniu (a se vedea anexa nr. 6): 

            - HG 1461/2006 privind înfinţarea,  organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional 
de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INCD 
INSEMEX Petroşani. 
            - Notificare pe site-ul NANDO al Comisiei Europene, NB 1809, INSEMEX 
Petroşani - Organism Notificat de Evaluare a Conformităţii Produselor pentru şase 
Directive Europene: 

Directiva 94/9/EC –ATEx privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a 
echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial 
explozive (transpusă prin HG 752/2004) 

Directiva 2006/42/EC – Maşini - privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor 
(transpusa prin HG 1029/2008) 

Directiva 89/686/EEC – EIP privind armonizarea legislaţiei statelor Membre  
referitoare la echipamentul individual de protecţie (transpusa prin HG 115/2004) 

Directiva 93/15/CEE Explozivi de uz civil (transpusa prin HG 207/2005) 
Directiva 2000/14/CE (transpusa prin HG 1756/2006) - Limitarea emisiilor de 

zgomot şi pentru domeniul voluntar 
Directiva 2007/23/EC  (transpusă prin HG 612 din 2010) privind stabilirea cerinţelor 

esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe 
piaţă. 

Regulamentul European nr. 2003/2003, referitor la îngrăşămintele chimice. 
- ORDIN nr. 1636 din 25 aprilie 2007 / nr. 392 din 2 mai 2007 privind aprobarea 

reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, 
montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice 
care funcţionează în atmosfere potenţial explozive". 

- ORDINUL nr. 1637 din 25 aprilie 2007  / nr. 391 din 02 mai 2007 pentru aprobarea 
reglementării tehnice "Normativ privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la 
unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive". 

- ORDIN nr. 1638 din 25 aprilie 2007 / nr. 393 din 2 mai 2007 pentru aprobarea 
Reglementării tehnice "Normativ privind organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor 
de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a 
atmosferelor explozive şi/sau toxice". 
            - Certificat de acreditare RENAR nr. ON 006, pentru Organismul de certificare a 
produselor, INSEMEX-OEC, astfel: 

 RENAR ON 006/7.3 - Directiva 89/686 CEE, privind armonizarea 
legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele individuale 
de protecţie. 

 RENAR ON 006/7.9 - Directiva 2007/23/CE, privind introducerea pe 
piaţă a articolelor pirotehnice. 

 RENAR ON 006/7.10 - Directiva 93/15/CEE, privind armonizarea 
dispoziţiilor referitoare la introducerea pe piaţă şi controlul explozivilor 
de uz civil. 

 RENAR ON 006/7.4 - Directiva 2000/14/CE, privind limitarea nivelului 
emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate 
utilizării în exteriorul clădirilor 
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 RENAR ON 006/7.5 - Directiva 2006/42/EC, privind condiţiile 
introducerii pe piaţă a maşinilor 

 RENAR ON 006/7.8 - Directiva 94/9/CE, privind stabilirea condiţiilor 
pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor si sistemelor 
protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive 
 

- Acreditare RENAR pentru Laboratorul de încercări INSEMEX-GLI – Certificat nr. 
LI 374/2013; 
            - Autorizaţie ISCIR nr. 505 C – 062; 
            - Certificat de abilitare nr. 149 de la Ministerul Sănătăţii – Directia SPCSP; 
            - Autorizaţie nr. 87P/2007 de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei – 
ITM Hunedoara şi nr. 682110/2012 de la Ministerul de Interne – Inspectoratul de Poliţie 
Hunedoara pentru depozitul subteran materii explozive. 
            - Autorizaţie nr. 92P/2008 de la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei – 
ITM Hunedoara şi nr. 421525/2008 de la Ministerul de Interne – Inspectoratul de Poliţie 
Hunedoara pentru producerea, prepararea, deţinerea, transportarea şi folosirea materiilor 
explozive. 

            - Autorizaţie de mediu Poligon Nr. 633/AAA/25.03.2013, HD 69/25.03.2013 – 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Agenţia Naţională de Protecţia Mediului 
Hunedoara. 
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6.4. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare dezvoltare corelat cu 
asigurarea unui grad de utilizare optim 
 
 Departamentul Securitatea Resurselor Minerale s-a implicat la nivel internaţional 

privind creşterea competitivităţii şi capacităţii de cercetare – dezvoltare efectuând 

demersuri de colaborare cu firme din Iran şi China, în domeniul de competenţă al 

departamentului, astfel: 

- determinarea tendinţei de autoaprindere a cărbunilor şi şisturilor bituminoase, 

clasificarea stratelor de cărbuni din punct de vedere al predispoziţiei la 

autoaprindere; 

- modelarea, rezolvarea şi optimizarea reţelelor de aeraj cu ajutorul echipamentelor 

IT şi a programelor  specializate; 

- identificarea soluţiilor optime de prevenire şi combatere a combustiilor spontane, 

la exploatarea substanţelor minerale organice, cu reactivitate ridicată. 

- determinarea curbelor caracteristice ale instalaţiilor principale de ventilaţie la 

punerea în funcţiune cât şi după reparaţiile capitale şi reviziile complete; 

- determinarea indicilor de foc; 

- stabilirea calităţii aerului de mină din lucrările miniere şi de după diguri; 

- elaborare de măsuri pentru reducerea gradului de risc de explozie în industria 

minieră precum şi la instalaţiile care extrag, transportă şi prelucrează produse 

petroliere şi gaze naturale. 

  
  Departamentul Securitate Industrială s-a implicat la nivel naţional şi internaţional 

la creşterea competitivităţii şi capacităţii de cercetare - dezvoltare efectuând demersuri 
privind oferte de colaborare în domeniul de competenţă al acestuia, astfel: 

- oferte de colaborare pentru noi pieţe (Iran şi China)  
- oferte de lucrări de cercetare şi dezvoltare tehnologică către termocentrale 

(Mintia, Paroşeni) pentru determinarea concentraţiei masice de pulberi şi a 
emisiilor de gaze din efluent şi elaborarea hărţilor de dispersie prin utilizarea 
programului specializat AUSTAL VIEW; 

- oferte de lucrări de cercetare privind modelarea computerizată a dispersiei 
pulberilor de praf şi gaze la staţiile de ventilatoare de la unităţile miniere din 
Valea Jiului şi elaborarea hărţilor de dispersie pentru imisii; 

- oferte de colaborare pentru efectuarea determinări de pulberi industriale în 
suspensie de la locurile de muncă aferente fabricilor de ciment LAFARGE şi 
HOLCIM; 

- oferte de colaborare cu agenţii economici care lucrează în medii toxice/explozive 
privind instruirea şi autorizarea salvatorilor, instruirea şi autorizarea personalului 
de control coordonare şi  instruirea /autorizarea mecanicilor de întreţinere şi 
reparare a aparaturii de salvare, conform Ordin 391/1637 – 2007;  

Aceste oferte sunt din domeniul de competenţă al Departamentului Securitate 
Industrială, fiind susţinute de infrastructura de cercetare şi de un nucleu de cercetători 
care permit integrarea viabilă în parteneriate şi comunităţi ştiinţifice şi tehnice trans-
naţionale, reprezentative pe plan european şi la nivel global. 

Ofertele către colaboratori externi acoperă următoarele direcţii de cercetare - 
dezvoltare: 

- Instruirea şi certificarea personalului de intervenţie şi salvare în atmosferă 
potenţial explozivă / toxică / inflamabilă din industria minieră / petrol şi gaze; 

- Probleme de mediu şi ecologizarea zonelor afectate de industrie; 



 

 

 
R a p o r t  a n u a l  d e  a c t i v i t a t e  

 

Pag. 32 / 167 

- Certificarea echipamentelor în conformitate cu Directiva 2000/14/EC privind 
limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate 
utilizării în exteriorul clădirilor. 

         - Participarea la proiecte de cercetare nationale/internaţionale, prin gasirea celor mai 
bune soluţii şi fundamentarea acestora pentru a veni în întâmpinarea problemelor de 
mediu şi a celor de riscuri cu care se confrunta societatea si agentii economici; 
         - Atingerea unui nivel ridicat de competenţă în domenii de cercetare ale protectiei 
mediului şi a riscurilor, ce  prezinta interes  pentru mediul economic; 
        - Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu clienţii şi cu diferite institutii de profil, 
urmarindu-se participarea la fluxurile informationale specific activitatii desfasurate; 
        - Promovarea competentelor profesionale pentru dezvoltarea institutiei prin experţi de 
valoare şi tineri de perspectivă; 
        - Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare obţinute în baza 
derulării unor contracte finanţate din fonduri publice. 
 

  Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozie 
 Ca măsuri de creştere a capacităţii de cercetare dezvoltare au fost realizate şi 
particularizate o serie de oferte tehnice pentru următoarele servicii: 

a) pentru serviciile de evaluare a conformităţii produselor cu cerinţele din directivele 
europene ATEx, EIP şi Machinery, (EKSPRO ELEKTRIK Turcia – certificare telefon ETW, 
solicitare de certificare ATEX pentru echipamente electrice de grupa I, II, III,  Velan TD 
Rusia – oferta certificare produs, Shanghai OUCE Technology Co., Ltd.- Acceptare raport 
de încercări pentru certificare ATEX, Alvand Alley, Ghaem Magham Farahami St.. 
Motahari st.,Tehran, Iran-certificare produs, OLEY TIBBI URUNLER, Turcia – oferta 
certificare EIP, Bronswerk , Czech Republic – oferta certificare produs ATEx, VST 
Enginnering SR, s.r.o – SLOVAKIA, ); 

b) pentru serviciile de instruire personal cu atribuţii si responsabilităţi în instalaţiile 
tehnice periclitate de atmosfere potenţial explozive (MELLITAH OIL AND GAS B.V.-
LIBYA); 

Implementarea măsurilor de dezvoltare a capacităţii şi de creştere a performanţelor 
sistemului CDI au contribuit din plin la creşterea productivităţii ştiinţifice şi tehnice şi a 
nivelului calitativ al rezultatelor de cercetare. 

Participarea la comitetele tehnice europene WG4 – în perioada 
14.03.2013÷16.03.2013 – La Londra WG4 – consultaţie pentru întocmire, recomandare de 
amendare a standardului EN 60079-11 privitor la derularea încercărilor cu eclatorul şi 
întocmire ghid de utilizare eclator. 

Participarea la incercările interlaboratoare ROUND ROBIN PPE – LEITAT 
Technological Center Spania - pentru următoarele 3 metode de testare conform : SR EN 
1149-1:2006 - Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 1: Metodă de 
încercare pentru măsurarea rezistivităţii de suprafaţă, SR EN 1149-2 :2003- Îmbrăcăminte 
de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 2: Metoda de încercare pentru măsurarea 
rezistenţei electrice la traversarea materialelor (rezistenţă verticală) şi SR EN 1149-
3 :2003 - Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 3: Metodă de 
încercare pentru măsurarea capacităţii de disipare a sarcinilor reprezintă o măsură de 
creştere şi dezvoltare a capacităţii de cercetare-dezvoltarea institutului. 
 

Departamentul Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice s-a implicat la 
nivel naţional şi internaţional la îmbunătăţirea nivelului tehnic al infrastructurii de cercetare 
printr-o serie de acţiuni care au condus la realizarea de noi contracte de CD care sunt: 

- Participarea la schema de încercări inter-laboratoare „ ROUND- RUBIN TEST” 
pentru determinări şi verificări a explozivilor de uz civil respectiv articolelor 
pirotehnice, organizat la BAM- GERMANIA,  sub egida Forumului Organismelor 
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Notificate Europene pentru Directivele 93/15/CEE şi 2007/23/CE. La aceste 
încercări comparative echipa de specialişti din cadrul INCD- INSEMEX a participat 
cu echipamentele existente care corespund nivelului tehnic prevăzut în standardele 
europene armonizate pentru încercările programate şi anume: 

o determinarea vitezei de detonaţie a explozivilor de uz civil încartuşaţi 
pentru două tipuri de produse; 

o verificarea funcţionării a articolelor pirotehnice de categoria 3, 4, T1 şi T2 
inclusiv determinarea nivelului de zgomot şi a oricărei deficienţe în 
funcţionare. 

- Participare la un proiect finanţat de Comisia Europeană, „PROSAFE” care a urmărit 
eficienţa inspecţiei pieţii la nivel european pentru articole pirotehnice de 
divertisment categoria 1, 2, 3 proiect derulat cu participarea inspecţiei din 10 state 
membre şi cu două laboratoare acreditate INCD INSEMEX PETROŞANI şi AIDICO 
VALENCIA. Încercările articolelor pirotehnice s-au efectuat pe infrastructura de 
încercare a celor două laboratoare  din instituţiile menţionate, precum şi în MALTA 
de către specialiştii  INCD IMSEMEX  la solicitarea Inspecţiei Pieţei din această 
ţară.   S-a valorificat infrastructura de încercare achiziţionată pentru aceste tipuri de 
încercări, lucrările realizându-se pe platforma specială pentru lansarea articolelor 
pirotehnice împreună cu echipamente de vizualizare a traiectoriei, de măsurare a 
nivelului de zgomot şi de încadrare în limitele de timpi de siguranţă etc. 

- Contractarea şi realizarea de proiecte de cercetare - dezvoltare tehnologică care au 
implicat infrastructura de încercări în vederea menţinerii/ extinderii sau acordării de 
noi certificate în domeniul reglementat de Directivele 93/15/CEE şi 2007/23/CE. 
Parteneri în aceste contracte au fost MAXAM EUROPA, EPC România, 
NITROMAK TURCIA, BEAUTIFUL SKY România. 

S-au pus în valoare la lucrările de cercetare dezvoltare noile dotări achiziţionate în 
anul 2013 care au condus la îmbunătăţirea şi dezvoltarea nivelului tehnic şi ştiinţific al 
activităţii din cadrul Departamentul Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice. 

În vederea dezvoltării colaborării internaţionale în domeniul ştiinţific şi tehnic s-au 
făcut demersuri care au constat în propuneri de proiecte şi oferte de colaborare în 
domeniul de competenţă al Departamentul Securitatea Explozivilor şi Articolelor 
Pirotehnice: 

- Proiect de cercetare cu finanţare din partea statelor partenere UE, NORVEGIA 
respectiv ISLANDA pentru perfecţionarea nivelului de cunoaştere şi implementarea 
unor măsuri de protecţie a mediului la utilizarea de explozivi de uz civil sau articole 
pirotehnice de divertisment. 

Oferte ce colaborare în domeniul specific Departamentul Securitatea Explozivilor şi 
Articolelor Pirotehnice: 

-  pentru spaţiul extra-comunitar în vederea contractării de lucrări cu operatori 
economici din CHINA şi IRAN pentru încercare şi certificare de produse care pentru 
a fi puse pe piaţa europeană necesită marcaj CE conform Directivelor 93/15/CEE şi 
2007/23/CE.  
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7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare 

7.1. Structura rezultatelor de cercetare realizate (conform tabel); 
 

  2012 2013 

  NR. NR. 

7.1.1 
Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate in reviste de specialitate cotate 
ISI. (Anexa 3) 

17 23 

7.1.2 Factor de impact cumulat  al lucrărilor cotate ISI. - - 

7.1.3 Citări in reviste de specialitate cotate ISI. - - 

7.1.4 Brevete de invenţie. (solicitate / acordate) (Anexa 4) 8/2 13/9 

7.1.5 Citari  in sitemul ISI ale cercetarilor brevetate. - - 

7.1.6 
Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, 
bazate pe brevete, omologări sau inovatii proprii. (Anexa 5) 

7 21 

7.1.7 
Lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate  fără cotaţie ISI . 
(Anexa 6) 

36 62 

7.1.8 
Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale. 
(Anexa 7) 

37 87 

7.1.9 
Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii 
şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate 
de beneficiar. (Anexa 8) 

77 79 

7.1.10 Drepturi de autor protejate ORDA sau in sisteme similare legale. - - 

 
7.2. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute 
 
Departamentul Securitatea Resurselor Minerale s-a implicat la nivel naţional şi 

internaţional la îmbunătăţirea nivelului tehnic al infrastructurii de cercetare printr-o serie de 
acţiuni care au condus la realizarea de noi contracte de CDI: 

A. Proiectul RFCR-CT-2012-00004 „Advanced Tools for Ventilation and 
Methane Emissions Control – AVENTO” (Instrumente Moderne pentru Controlul 
Ventilaţiei şi Emisiilor de Metan).  

Departamentul Securitatea Resurselor Minerale este angrenat la nivel internaţional 
într-un proiect de cercetare referitor la controlul ventilaţiei şi managementul emisiilor de 
gaze in minele de cărbune, proiect finanţat prin Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi 
Oţel (FCCO), aceasta fiind prima participare a unei instituţii din România în acest program 
al Comisiei Europene.  

Proiectul este dezvoltat de către un consorţiu format din 8 parteneri reprezentând 
agenţi economici, unităţi de cercetare şi universităţi din 5 tari diferite: Spania, Marea 
Britanie, Germania, Polonia si România. 



 

 

 
R a p o r t  a n u a l  d e  a c t i v i t a t e  

 

Pag. 35 / 167 

 
Fig. nr. 1. Parteneri consorțiu proiect european AVENTO 

 
Asigurarea unui grad de ventilaţie corespunzător reprezintă protecţia primară în ceea 

ce priveşte desfăşurarea activităţii în subteran, având ca scop principal asigurarea 
conţinutului de oxigen la valorile prescrise de reglementările în vigoare, precum şi pentru a 
diminua valoarea concentraţiilor de gaze în vederea evitării formării de atmosfere 
explozive. 

În cadrul acestui proiect INCD-INSEMEX a avut două sarcini principale:  
1. dezvoltarea şi testarea unui sistem de închidere rapidă pentru lucrările 
miniere afectate de producerea evenimentelor de tip explozie în minele 
grizutoase, în vederea restabilirii traseelor critice de ventilaţie;  
2. dezvoltarea unui sistem de suport al deciziilor pentru managementul post-
incident; 

Pentru elaborarea soluţiei tehnice inovative a sistemului de închidere rapidă, s-au 
parcurs următoarele etape: 

 Stabilirea tipului de material ce poate fi folosit pentru sistemele de închidere rapida 
dată fiind diagnoza riscurilor generate de condiţiile periculoase specifice zonelor ce 
urmează a fi izolate folosind construcţii permanente: identificarea condiţiilor 
particulare ale zonei ce necesita izolare ( înclinare, dimensiuni, etc.); evaluarea 
riscului privind operaţiile ce trebuie efectuate pentru izolare; identificarea tipului de 
material adecvat condiţiilor stabilite; testarea şi alegerea materialelor (materialului) 
care satisface toate condiţiile tehnice şi de securitate identificate.  

 Elaborarea şi dezvoltarea unei soluţii tehnice inovative de închidere rapidă. 

Activităţile desfăşurate în cadrul acestei etape de elaborare şi dezvoltare a unei 
soluţii tehnice inovative de închidere rapidă au presupus: 

o Analiza soluţiilor tehnice pentru dezvoltarea sistemelor de închidere rapidă; 
o Analiza soluţiilor constructive şi alegerea soluţiei care îndeplineşte cerinţele 

menţionate anterior; 
o Construirea modelului experimental. 

În cadrul acestei sarcini, a fost concepută şi dezvoltată o soluţie tehnică inovativă a 
sistemului de închidere rapidă, pentru care INCD-INSEMEX a depus cerere de brevet la 
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OSIM (nr. A/00197/2013). De asemenea, a fost elaborat un prim-proiect al programului de 
experimentare, urmând a fi dezvoltat şi detaliat. Sistemul de închidere rapidă a lucrărilor 
miniere subterane, prezintă următoarele caracteristici tehnice, funcţionale şi de securitate: 

 este uşor de transportat de echipa de salvatori minieri (module individuale 
neumflate, cu o greutate mai mică de 20 kg/modul); 

 este uşor de instalat/demontat în lucrările miniere care trebuie 
izolate/deschise (umflarea/umplerea cu aer/azot a modulelor, interconectarea 
lor, poziţionarea pe profilul lucrării miniere şi realizarea sas-ului de trecere); 

 asigură etanşarea pe profilul lucrării miniere, mulându-se pe utilităţile cu care 
este echipată lucrarea (transportor, coloană de apă/aer etc.) cu ajutorul 
membranei periferice; 

 este din material neinflamabil (greu combustibil, să împiedice propagarea unui 
incendiu), antistatic (care previne descărcările electrostatice periculoase, care 
ar putea iniţia o atmosferă explozivă gazoasă –aer/metan); 

 permite trecerea salvatorilor/supravieţuitorilor exploziei, în şi dinspre lucrarea 
minieră izolată, prin intermediul membranelor cu fermoar/scai cu care sunt 
echipate cele doua elemente componente majore - formate la rândul lor din 
module celulare - ale unui sistem de închidere rapidă; 

 asigură o restricţionare a circulaţiei gazelor toxice/inflamabile/aer până la un 
nivel care să asigure securitatea în lucrările ramase active, respectiv să 
prevină iniţierea unor procese de autoaprindere a cărbunilor sau producerea 
unei noi explozii în lucrările miniere izolate; 

În etapa următoare se va studia comportamentul sistemului de închidere rapidă în 
condiţii de laborator: timp de instalare/dezinstalare; rezistenţa la temperaturi înalte; 
eficienta izolării; menţinerea proprietăţilor antistatice; testarea în condiţii particulare de 
microclimat; trecerea prin sistem, etc. 
 

B. PN 07 45 02 28 Studiul fenomenelor tranzitorii la nivelul staţiei                    
principale de ventilaţie, generate de exploziile subterane. 

Obiectivul proiectului la constituit stabilirea efectelor specifice fenomenelor de tip 
explozie la nivelul reţelelor de aeraj, în scopul prognosticării parametrilor aerodinamici la 
care va funcţiona reţeaua după producerea evenimentului.  

Fenomenul de explozie este un proces fizico – chimic extrem de complex care 
conduce la modificarea fizică a obiectelor şi obiectivelor întâlnite pe traseul de propagare 
precum şi modificarea chimică a atmosferei subterane din zona de influenţă. 

Pe perioada propagării exploziei în subteran cele mai afectate obiective sunt 
construcţiile de aeraj de tipul uşilor de dirijare şi izolare precum şi a digurilor de izolare. 

Undele dinamice de presiune generate de explozie se propagă atât spre lucrările 
miniere de intrare a aerului proaspăt cât şi pe lucrările miniere de evacuare a aerului viciat. 

La capătul traseului de evacuare al aerului viciat se află staţia principală de 
ventilare care poate fi afectată sever de fenomenul de explozie. Datorită acestui fapt se 
poate pune în pericol capacitatea de aerisire a minei după eveniment. 
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Fig. nr. 2. Stația principală de aeraj 

 
Staţia principală de aeraj, la minele grizutoase, este amplasată întotdeauna în aval 

de locul producerii unei explozii subterane, pe traseul de evacuare  a aerului viciat, fiind 
ultima porţiune a reţelei de aeraj înainte ca unda dinamică să pătrundă în atmosferă. 
 În funcţie de distanţa faţă de epicentrul exploziei, de intensitatea exploziei respectiv 
de structura staţiei principale de aeraj unda dinamică generată atinge nivelul staţiei 
principale de la aproximativ o secundă până la câteva secunde din momentul producerii 
evenimentului. 
 Efectul unei explozii subterane afectează staţia principală de aeraj pe parcursul 
unei perioade de timp cuprinse între o jumătate de secundă şi o secundă. 

După producerea unei explozii, la nivelul reţelei de aeraj se produc modificări 
majore. În funcţie de intensitatea exploziei, construcţiile de aeraj din apropierea 
epicentrului exploziei se distrug. Unda dinamică se propagă sferic în mediul în care are loc 
explozia  iar în subteran  aceasta se propagă tubular  pe aliniamentul lucrărilor miniere. 
Sub acţiunea undei dinamice se distrug uşile de aeraj care structurează circuitele şi 
subcircuitele de aeraj respectiv digurile de izolare care separă lucrările miniere active de 
zonele exploatate  sau lucrările miniere închise. Modificarea structurii  reţelei de aeraj 
conduce la modificarea rezistenţei acesteia. Modificarea rezistenţei reţelei de aeraj atrage 
după sine modificarea depresiunii exercitate de ventilatorul din cadrul staţiei principale de 
aeraj. O depresiune dezvoltată de ventilator diferită decât cea nominală  conduce la o 
nouă repartiţie naturală a debitelor la nivel de ramificaţie.   

În condiţiile producerii unei explozii în subteran, efectul cel mai intens va fii resimţit 
de construcţiile de aeraj care vor fii distruse  sau îşi vor modifica radical parametrii 
aerodinamici. 

Modificarea rezistenţei totale a reţelei de aeraj atrage după sine ajustarea automată 
parametrilor funcţionali la care ventilatorul activ va funcţiona după eveniment. 
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Fig. nr. 3. Deplasarea punctului de funcționare pe curba ventilatorului,  

ca urmare a modificării parametrilor funcționali 
 

Efectul imediat al modificării parametrilor funcţionali ai ventilatorului activ este 
reprezentat de deplasarea punctului de funcţionare pe curba ventilatorului, din punctul A1, 
în punctul A2(Q2,H2). 

Metoda analitic inductivă se bazează pe utilizarea programelor specializate de tipul 
3D CANVENT, şi a suportului IT corespunzător. Prin campanii de măsurători sistematice 
la nivelul fiecărei ramificaţii aferente reţelei de aeraj, a calculelor specifice compatibile cu 
baza de date a programului 3D CANVENT, respectiv prin aplicarea tehnicilor analitic 
inductive  care aparţin fazei de “engineering”, se obţine modelarea şi rezolvarea reţelei de 
aeraj. 
 Utilizarea programului de modelare şi rezolvare a reţelelor de aeraj implică 
încărcarea datelor specifice regimului de funcţionare al ventilatoarelor la diferite unghiuri 
de înclinare al paletelor  respectiv generarea automată a graficului curbelor ventilatorului 
respectiv al minei . De asemenea se obţine  în mod automat punctul de funcţionare al 
ventilatorului activ. Această metodă permite simularea oricăror situaţii tehnic posibile care 
pot să se producă la nivelul reţelei de aeraj inclusiv a unei explozii.  
 

 

 
Fig. nr. 4. Curba caracteristică și parametrii specifici. Aplicația 3D Canvent 
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După realizarea unei simulării iniţiale privind producerea unei explozii programul 
permite identificarea parametrilor aerodinamici ai reţelei respectiv a parametrilor funcţionali 
ai ventilatorului 

La partea superioară a imaginii sunt redate ramificaţia pe care este amplasat 
ventilatorul activ, rezistenţa totală a minei, depresiunea dezvoltată de ventilator respectiv 
debitul vehiculat la nivel de staţie. 

Pentru studiul şi analiza aprofundată a fenomenelor tranzitorii care apar la nivelul 
unei staţii principale de aeraj, în timpul producerii unei explozii subterane, a fost realizată o 
machetă funcţională care reprezintă o reţea de aeraj în miniatură. În urma simulărilor 
efectuate pe macheta funcţională au fost confirmate fenomenele tranzitorii şi efectele 
acestora asupra reţelelor de aeraj. 

După producerea unei explozii, la nivelul reţelei de aeraj se produc modificări 
majore. Modificarea structurii  reţelei de aeraj conduce la modificarea rezistenţei acesteia 
respectiv a depresiunii exercitate de ventilatorul din cadrul staţiei principale. O depresiune 
dezvoltată de ventilator diferită decât cea iniţială  conduce la o nouă repartiţie naturală a 
debitelor la nivel de ramificaţie. 

Prin stabilirea modificărilor ce se obţin în urma realizării simulărilor unui fenomen 
de explozie pe o reţea de aeraj modelată şi rezolvată se obţin informaţii vitale atât pentru 
personalul tehnic cu responsabilităţi în coordonarea aerajului cât şi pentru 
comandamentul pentru intervenţie în caz de incidente majore. 

 

C. PN 07 45 02 40 Realizarea unui ghid pentru dimensionarea şi verificarea 
Iinstalaţiilor de ventilaţie industrială. 

Proiectul a vizat realizarea unui ghid pentru stabilirea parametrilor funcţionali ai 
ventilatoarelor, a debitelor de aer necesare, respectiv a tipurilor constructive de 
ventilatoare necesare asigurării condiţiilor optime la locul de muncă. Tratarea unitară a 
tehnicii de dimensionare a sistemelor de ventilaţie industrială. Identificarea metodelor 
optime de stabilire a debitelor de aer necesar la locurile de muncă unde există riscul de 
formare a atmosferelor potenţial explozive sau toxice. Tratarea unitară a acestei 
problematici, atât prin disponibilitatea acestuia sub formă tipărită cât şi prin demersurile 
care se vor realiza în vederea implementării acestuia la nivelul domeniilor în care se 
utilizează astfel de instalaţii. 

Ventilaţia industrială este un domeniu extreme de complex care presupune 
cunoaşterea profundă a dinamicii fluidelor în varianta modernă computerizată (C F D), 
propagarea tridimensională a căldurii, curgerea complexă a fluidelor, starea de echilibru şi 
condiţii tranzitorii, probleme de funcţionare, contaminanţi în interiorul respectiv exteriorul 
obiectivului, etc. 

Începând cu anii ’80 au fost introduse tehnologii de vârf bazate pe bune practici de 
mediu, şi eficienţă energetică. Provocarea o constituie implementarea celor mai bune 
tehnologii de ventilaţie industrială pentru toate locurile de muncă bazat pe principii globale. 

Obiectivele noilor inovaţii, proceduri, sisteme şi echipamente constau în 
satisfacerea nevoilor utilizatorilor finali care trebuie incluse ca parte a programelor de 
dezvoltare.  

Pentru vehicularea aerului pe traseul lucrărilor subterane active, de la punctele de 
intrare al aerului proaspăt până la punctul de ieşire al aerului viciat, se utilizează 
ventilatoare puternice amplasate la suprafaţă în cadrul staţiilor principale de ventilare. 

Parametrii aerodinamici aferenţi complexului de lucrări miniere sunt: pierderea de 
presiune H (Pa); debitul de aer Q (m3/min) şi rezistenţa aerodinamică R (Ns2/m8). 

În cadrul proiectului, sau obţinut următoarele rezultate:     
 - Realizarea unui ghid pentru stabilirea parametrilor funcţionali ai ventilatoarelor, a 
debitelor de aer necesare, respectiv a tipurilor constructive de ventilatoare necesare 
asigurării condiţiilor optime la locul de muncă;        
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 - Tratarea unitară a tehnicii de dimensionare a sistemelor de ventilaţie industrială; 
 - Identificarea metodelor optime de stabilire a debitelor de aer necesar la locurile de 
muncă unde există riscul de formare a atmosferelor potenţial explozive sau toxice;  
 - Tratarea unitară a acestei problematici, atât prin  disponibilitatea acestuia sub 
formă tipărită cât şi prin demersurile care se vor realiza în vederea implementării acestuia 
la nivelul domeniilor în care se utilizează astfel de instalaţii;      
 - Stabilirea principiilor de alegere a instalaţiilor de ventilare industrială;   
 - Stabilirea şi descrierea sistemelor de ventilaţie industrială;     
 - Dimensionarea instalaţiilor de ventilaţie industrială;      
 - Realizarea nomogramelor Q-L.   
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Fig. nr. 5. a) Nomogramă Q-L;  b) Dimensionarea sistemelor de ventilaţie 
c) Dimensionarea sistemelor de ventilare locală 

 
Proiectului a avut un caracter inovativ, prin:       

 - Stabilirea unei metodologiei de proiectare pe baza principiului arborelui decizional 
în scopul eficientizării tehnicii de ventilare a aerului;       
 - Stabilirea legităţilor care definesc curgerea aerului;       
 - Prezentarea exhaustivă a caracteristicilor mediului de muncă: tipuri de gaze, 
proprietăţi fizico-chimice, efectul acestora asupra organismului uman, confortul termic;  
 - O nouă abordarea a proiectării şi dimensionării instalaţiilor de ventilare pe baza 
celor mai noi şi eficiente principii;          
 - Dimensionarea unitară a sistemelor de ventilaţie industriale. 

De asemenea a fost utilizată tehnica de dimensionare cu ajutorul nomogramelor Q-
L, cu ajutorul cărora se pot obţine atât lungimile maxime de coloană aerisită la un anumit 
debit precum şi la stabilirea numărului de ventilatoare amplasate în baterie în cazul 
coloanelor lungi.                

 
D. PN 07 45 02 33 Metodologie pentru verificarea instalaţiilor de ventilare care 

funcţionează sau vehiculează medii potenţial explozive şi/sau toxice. 
 
Obiectivul proiectului nucleu a fost acela de a identifica parametri specifici, 

parametri de stare şi parametri funcţionali care caracterizează o instalaţie de ventilare 
industrială, modul de măsurare a acestor parametri, elaborarea unei metodologii şi a unui 
atestat al instalaţiei de ventilaţie pe o perioadă determinată, în vederea asigurării 
condiţiilor de securitate şi sănătate la locurile de muncă a lucrătorilor care desfăşoară 
activităţi în medii potenţial explozive şi/sau toxice. 
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Alegerea sistemului de ventilare cel mai potrivit pentru o situaţie dată constituie în 
cea mai mare parte cheia unei funcţionări satisfăcătoare. Situaţiile care intervin în practică 
sunt însă atât de numeroase, de complexe şi de variate, procesele industriale într-o 
evoluţie atât de rapidă, iar necesităţile pentru confort din ce în ce mai ridicate, încât a 
sistematiza diferitele situaţii care apar şi de a ataşa la fiecare categorie sistemul de 
ventilare cel mai potrivit ar fi şi dificil şi nepractic.  

După forţele care determină vehicularea aerului sistemele de ventilare se clasifică 
în sisteme de ventilare naturală şi sisteme de ventilare mecanică. 

După spaţiile supuse ventilării, sistemele de ventilare se clasifică în ventilare 
generală, parţială, locală şi mixtă. 

Ventilatoarele sunt maşini rotative pentru mărirea presiunii aerului (presiune statică) 
transformată din energia mecanică primită la arborele motor.  

În funcţie de principiul de funcţionare, ventilatoarele pot fi: 
 axiale, în care aerul intră direct în ventilator şi este centrat pe axa de 

rotaţie a motorului. Datorită vitezelor de rotaţie, relativ mari în comparaţie 
cu cele ale ventilatoarelor centrifugale, ventilatoarele axiale sunt mai 
zgomotoase; 

 centrifugale, în care aerul pătrunde axial, face un unghi drept şi apoi se 
deplasează radial spre exterior sub acţiunea forţei centrifugale. Paletele 
rotorului pot fi drepte sau curbate în faţă sau în spate, în raport cu direcţia 
de rotaţie; 

Parametrii funcţionali care definesc performanţele unui ventilator sunt: debitul de 
aer, presiunea, turaţia, puterea, randamentul şi nivelul de zgomot. Aceşti parametrii ne 
arată funcţionarea în timp a instalaţiei de ventilaţie şi dacă corespund cu cei nominali sau 
declaraţi. De asemenea, pe lângă parametrii funcţionali ai unui ventilator mai trebuie să se 
cunoască şi parametrii de stare ai aerului (temperatură, umiditate, presiune absolută, 
viteza aerului) care se aplică pentru a determina debitul de aer realizat de ventilator şi 
parametrii aerodinamici ai conductelor de ventilare (elementele geometrice ale coloanei, 
rezistenţa aerodinamică a coloanei, coeficientul unitar al pierderilor de aer) deoarece 
determină funcţionarea unei instalaţii de ventilaţie. 

Pentru verificarea instalaţiilor de ventilare industriale care funcţionează în medii 
potenşial explozive şi toxice a fost elaborată o metodologia de determinare a parametrilor 
care definesc o instalaţie de ventilaţie industrială.  

Metodologia de determinare a parametrilor  care definesc o instalaţie de ventilaţie 
industrială, a fost realizată în baza Normativului NVIV 01-06 privind organizarea activităţii 
de verificare a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol 
potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice, aprobat prin Ordinul nr. 
393/2007 publicat în Monitorul Oficial 408 din 19 iunie 2007, emitent Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse. 

În ariile în care pot apărea cantităţi şi concentraţii periculoase de gaz inflamabil sau 
vapori inflamabili, trebuie aplicate măsuri preventive pentru a reduce riscul de explozie. În 
acest sens a fost adoptat Standardul SR EN 60079-10:2004 „Aparatură electrică pentru 
atmosfere explozive gazoase. Partea 10:Clasificarea ariilor periculoase”, având rol de a 
expune criteriile esenţiale în raport cu care riscul de aprindere poate fi evaluat, şi de a  
face recomandări în ceea ce priveşte parametrii de proiectare şi control, utilizabili pentru a 
se reduce acest risc. 

Acest standard SR EN 60079-10:2004  se referă la clasificarea ariilor periculoase în 
care pot apărea riscuri cauzate de gaze inflamabile sau vapori inflamabili, pentru a permite 
alegerea şi instalarea corectã a aparaturii utilizabile în astfel de arii periculoase, şi se 
aplică acolo unde poate exista un risc de aprindere cauzat de prezenţa gazelor inflamabile 
sau vaporilor inflamabili, în amestec cu aerul, în condiţii atmosferice normale. 
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Metodologia cuprinde patru subcapitole  şi anume: 
 1.- primul subcapitol se referă la determinarea parametrilor de stare ai aerului 
(temperatura, umiditatea, presiune absolută şi greutatea specifică a aerului şi vitezei de 
curgere a aerului  - prin metoda directă şi metoda indirectă); 

2.- subcapitolul doi se referă la stabilire a debitului de aer (în lucrări aerisite prin 
depresiunea instalaţiilor principale de ventilaţie şi în instalaţii de ventilaţie industrială 
realizate din coloane de tuburi); 
 3.- subcapitolul trei se referă la determinare a parametrilor aerodinamici specifici 
instalaţiilor de ventilaţie realizate prin coloane de tuburi (pentru un singur ventilator 
amplasat pe coloana de tuburi şi pentru mai multe ventilatoare amplasate distanţat pe 
coloana de tuburi);  

4.- ultimul subcapitol se referă la determinare a curbelor caracteristice ale 
ventilatoarelor de aeraj general şi ventilatoarelor de aeraj industrial amplasate pe coloane 
de tuburi; 

De asemenea metodologia elaborată are un număr de trei proceduri de încercare 
care stau la baza  procedurii specifice cu aplicare în cadrul Grupului de Verificare a 
Instalaţiilor de Ventilare industrială. 

Procedurile de încercare se referă la determinarea parametrilor de stare ai aerului 
(temperatură, presiune, umiditate, viteză), a parametrilor aerodinamici pentru conductele 
şi căile de vehiculare a aerului respectiv a parametrilor electromecanici specifici 
instalaţiilor de ventilare principale şi instalaţiilor de ventilare industrială. 

Activitatea de verificare a instalaţiilor de ventilare industriale se va efectua în baza 
metodologiei şi procedurilor dezvoltate prin acest studiu. Rezultatul final al acţiunii de 
verificare a instalaţiilor de ventilare este reprezentat de eliberarea „Atestatului pentru 
instalaţiile de ventilare care funcţionează în atmosfere explozive şi/sau toxice”.  

Efectele economice si sociale obţinute constau din: - alegerea soluţiei optime de 
captare şi ventilaţie ţinând cont de evoluţiile şi modificările posibile ale procesului 
industrial; - determinarea noilor condiţii de funcţionare ale unui ventilator dat, când unul 
dintre parametrii este modificat; - alegerea ventilatorului corespunzător unor condiţii limită 
impuse de spaţiu, de putere sau turaţie; - stabilirea performanţelor ventilatoarelor, 
geometric asemenea, cu un ventilator având parametrii funcţionali cunoscuţi; - reducerea 
consumului de energie; - asigurarea unui microclimat corespunzător la locurile de muncă; - 
asigurarea unui nivel de securitate şi sănătate corespunzător la locul de muncă; 

 
E. PN 07 45 01 27 Tehnologii privind determinarea rezistenţei, permeaţiei şi 

degradării echipamentelor individuale de protecţie împotriva agenţilor chimici în 
vederea evaluării conformităţii acestora. 

Uniunea Europeană a iniţiat Directiva Consiliului 89/686/CEE privind armonizarea 
legislaţiei statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecţie, în scopul de 
a asigura produse la fel de sigure în întreaga Uniune Europeană. Astfel, România, ca ţară 
membră a Uniunii Europene, a transpus această directivă în Hotărârea de Guvern nr. 115 
din 05 februarie 2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale 
echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă şi 
Hotărârea nr. 809 din 14 iulie 2005 pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 115/2004.  

Pentru a putea evalua conformitatea echipamentelor de protecţie împotriva 
produselor chimice, proiectul, şi-a propus: 

- realizarea standului de încercare pentru determinarea rezistenţei materialelor 
îmbrăcămintei de protecţie la penetrarea de către lichide; 

- elaborarea procedurii de lucru pentru determinarea rezistenţei materialelor la 
penetrarea de către lichide; 
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- realizarea de încercări în vederea determinării indicilor de penetrare, respingere 
şi absorbţie aferenţi materialelor îmbrăcămintei de protecţie. 

În vederea determinării rezistenţei materialelor la penetrarea de către lichide s-a 
utilizat standardul SR EN ISO 6530:2005 „Îmbrăcămintea de protecţie. Protecţie împotriva 
substanţelor chimice lichide. Metodă de încercare a rezistenţei materialelor la penetrarea 
de către lichide”. Acest standard internaţional specifică o metodă de încercare pentru 
măsurarea indicilor de penetrare, absorbţie şi respingere pentru materialele îmbrăcămintei 
de protecţie împotriva împroşcărilor cu substanţe chimice lichide de volum mic, la presiune 
joasă şi mai înaltă. Principiul metodei constă în aplicarea unui volum măsurat de lichid de 
încercare sub formă de curent sau jet fin pe suprafaţa unui material pentru îmbrăcăminte 
menţinută într-un jgheab înclinat. Determinarea proporţiilor respective de lichid aplicat care 
penetrează prin epruvetă şi care este respins de pe suprafaţa acesteia, indică potenţialul 
materialului de a fi folosit pentru domeniul de utilizare descris. Principalii parametri 
caracteristici determinării rezistenţei materialelor la penetrarea de către lichide care au fost 
determinaţi sunt: Indicele de penetrare IP, Indicele de respingere IR şi Indicele de absorbţie 
IA. 

Pentru determinarea acestor indici s-a realizat un stand experimental (figura 1) în 
conformitate cu SR EN ISO 6530:2004, compus din următoarele componente principale: 

 jgheab rigid (1), cu formă semicilindrică, cu diametru interior de 125±5 mm, 
lungime de 300±2 mm şi înclinare de 45º pe care se aşează hârtie absorbantă 
cu grosime de 0,15 – 0,20 mm şi filmul transparent (2) şi epruveta de 
încercare (3);  

 capac rigid (4) de formă semicilindrică, cu lungime de 270 mm, diametru 
exterior de 105±5 mm şi o masă distribuită uniform de 140±7 g;  

 seringă (5) ataşată la ac hipodermic cu orificiu de 0,8±0,2 mm capabilă de a 
furniza 10±0,5 cm3 lichid de încercare într-un interval de 10±1 s; 

 pahar mic (6); 

 balanţă cu exactitate de 0,01 g; 

 cronometru. 

 

Foto nr. 4. Standul de încercare 

 
Pentru experimentarea standului şi a metodei s-au prelevat câte 6 eşantioane de 

(360 ± 2) mm x (235 ± 5) mm din trei tipuri de materiale utilizate la fabricarea 
echipamentelor individuale de protecţie. Ca lichid de încercare s-a utilizat soluţia alcool 
etilic de concentraţie 96 %  - apa distilată în proporţie de 1:1. 
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În urma efectuării testelor s-a observat că indicele de penetrare IP variază între 37,5 
şi 67,1; indicele de respingere IR variază între 0 şi 1,63 iar indicele de absorbţie IA variază 
între 24,7 şi 50,9. 

 
 

F. PN 07 45 03 10 Determinarea parametrilor de explozivitate specifici 
amestecurilor aer-substanţe inflamabile, în condiţii iniţiale prestabilite, în scopul 
expertizării evenimentelor de tip explozie. 
 Proiectul a avut în vedere:  
- elaborarea procedurii de lucru privind determinarea limitelor de explozie pentru gaze 

combustibile,  
- optimizarea şi completarea bazei de date privind accidentele cauzate de explozii din 

domeniul industrial şi civil cu parametrii de explozivitate determinaţi experimental 
- modernizarea standului pentru determinarea temperaturii de autoaprindere,  
- adaptarea standului pentru determinarea parametrilor de explozivitate a prafurilor 

combustibile K-SEP la SR EN 1839/2006 „Determinarea limitelor de explozie pentru 
gaze şi vapori”. 

Standul experimental K-SEP iniţial configurat pentru determinarea parametrilor de 
explozivitate a prafurilor combustibile a fost îmbunătăţit în vederea determinării 
parametrilor de explozivitate a gazelor combustibile şi respectiv a amestecurilor hibride 
aer-praf combustibil-gaz combustibil. S-a calibrat standul prin efectuarea de încercări 
comparabile cu literatura de specialitate. 

                    
Foto nr. 5. Standul experimental 

 
S-a realizat modernizarea standului pentru determinarea temperaturii de 

autoaprindere a gazelor şi lichidelor inflamabile. Standul experimental a fost modernizat 
prin folosirea unui sistem de măsurare a temperaturii cu termocuple; 
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Foto nr. 6. Stand pentru determinarea temperaturii de autoaprindere a  
gazelor şi lichidelor inflamabile 

 

 S-a realizat, de asemenea, optimizarea şi completarea bazei de date privind 
accidentele cauzate de explozii din domeniul industrial şi civil cu parametrii de 
explozivitate determinaţi experimental. În baza de date construită s-au introdus criterii noi 
ca: material periculos (gaz combustibil, praf combustibil), concentraţie, presiune maximă 
de explozie, viteza de creştere a presiunii, graficul presiunii de explozie în timp, sursa de 
iniţiere folosită la experiment. Prin căutări multicriteriale se pot extrage rapid informaţii 
privind parametri de explozivitate determinaţi experimental. S-au introdus datele obţinute 
experimental în baza de date optimizată. 

 
Foto. nr. 7. Captură din baza de date – Introducerea unui nou experiment 

   

 Rezultatele cercetărilor au fost diseminate în cadrul a două lucrări ştiinţifice 
prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice internaţionale: 
- “The development of the methods for determining air-fuel gas explosion parameters”, 

Procedings  of the 6 th international conference on manufacturing science and 
education MSE 2013 ISSN 1843 – 2522   

- „Improving and completing the database on accidents caused by explosion in the 
industrial and civil field”, Recent advances in intelligent control, modeling and 
computational sciences, ISSN 2227-4588). 

 
G. PN 07 45 03 18 Studierea exploziei sistemului gaz combustibil-aer la 

temperatura si presiune ambianta, in prezenta unor adaosuri inerte, în vederea 
creşterea capacităţii de expertiza in domeniul exploziilor. 

Obiectivele proiectului au fost studierea influenţei gazelor inerte asupra parametrilor 
de explozivitate specifici amestecurilor aer-gaz inflamabil la diferite concentraţii şi 
elaborarea procedurii de determinare a concentraţiei limită de oxigen a unui amestec aer-
gaz inflamabil. 
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O abordare mai sigură este aceea de a preveni apariţia unei atmosfere explozie, şi 
apoi de a elimina sursele de iniţiere, ca metodă de control secundară. Triunghiul de 
explozie este un instrument important pentru a determina dacă un amestec inflamabil 
există şi pentru a asigura concentraţii ţintă pentru inertizare şi purjare. Concentraţia limită 
de oxigen reprezintă concentraţia maximă de oxigen pentru un amestec gaz 
combustibil/aer/gaz inert la care nu se pot produce exploziile de gaze. Măsurarea 
concentraţiei limită de oxigen prin elaborarea procedurii de încercare PI-INSEMEX-DSRM-
02 “Determinarea concentraţiei limită de oxigen pentru gaze combustibile” este 
fundamentul pentru protecţia la explozie prin „Inertizare”.  

 

                                                     
 

Fig. nr. 6. Suprafaţa de explozie a unui sistem ternar format din  
substanţă de încercat, aer şi gaz inert 

 
Clasificarea din punctul de vedere al inhibării proceselor de oxidare ale 

amestecurilor explozive este foarte importantă în sensul creşterii securităţii lucrătorilor şi a 
echipamentelor precum şi pentru reducerea costurilor de eliminare sau reducere a 
riscurilor de apariţie a atmosferelor explozive şi a exploziilor. 

S-au efectuat încercări pe amestec aer-metan la diverse concentraţii din domeniul 
de explozie,  în prezenţa unor adaosuri inerte (azot, heliu şi dioxid de carbon) la diferite 
concentraţii pentru a studia comportamentul parametrilor de explozivitate (presiunea de 
explozie şi viteza de creştere a presiunii). Se poate face o clasificare din punctul de vedere 
al inhibării proceselor de oxidare pe baza rezultatelor experimentale obţinute în prezentul 
studiu, şi anume dioxidul de carbon este mai bun inhibitor decât azotul şi heliul. Heliul fiind 
cel mai slab inertizant din cei trei studiaţi, acesta, la concentraţii mici (5% şi 10 %), 
neavând o influenţă foarte mare asupra parametrilor de explozie ai amestecului metan – 
aer studiat.  Influenţa azotului este mai puţin pregnantă înspre limita inferioară de explozie 
şi se accentuează în apropierea concentraţiei stoechiometrice. 

 
Fig. 7. Evoluţia presiunii maxime de explozie la concentraţii diferite  

de metan şi 20 % vol. gaze inerte 
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Fig. nr. 8. Evoluţia presiunii maxime de explozie la concentraţii diferite  

de metan şi azot 
 

Rezultatele cercetărilor au fost diseminate în cadrul unei lucrări ştiinţifice prezentate 
în cadrul Simpozionului Internaţional SESAM 2013, Sibiu. 

 
H. PN 07 45 01 26 Procedură de determinare a parametrilor de mediu privind                   

hidrocarburile aromatice polinucleare, cu ajutorul cromatografului de gaze cuplat la 
spectrometrul de masă. 
 Proiectul a avut în vedere elaborarea procedurii de determinare a hidrocarburilor 
aromatice polinucleare, cu ajutorul cromatografului de gaze cuplat cu spectrometrul de 
masă. 

Hidrocarburile aromatice polinucleare sunt o clasă de substanţe chimice complexe 
care sunt formate şi eliberate în timpul combustiei incomplete sau piroliză ( ardere ) a 
materiei organice,combustibililor, în timpul proceselor industriale şi alte activităţilor umane. 
HAP sunt de asemenea, formate în procesele naturale, cum ar fi carbonizarea.  

Hidrocarburile aromatice policiclice - reprezintă acei compuşi organici formaţi în 
totalitate din carbon şi hidrogen, alcătuiţi din cel puţin două cicluri aromatice condensate.  

În cromatografia gaz-adsorbant coloana este umplută cu un adsorbant activ 
convenabil. Gazul purtător, împreună cu amestecul de separat, curge în jurul 
adsorbantului. Pe centrele sale active se fixează moleculele substanţei şi se stabileşte 
echilibrul între concentraţia în fază gazoasă şi concentraţia de pe adsorbant. Acest 
echilibru este reprezentat de izoterma de adsorbţie respectivă. 

 

 

Foto nr. 8. Gazcromatograf cuplat cu spectrometru de masă  

 

Metoda de analiză constă în determinarea a hidrocarburilor aromatice polinucleare  
din probele de aer, apă (prin extracţia) în n-hexan, care sunt analizate prin cromatografie 
de gaze şi spectrometrie de masă (GC-MS). 

Dezvoltarea tehnicii şi a tehnologiei, a avut ca efect soluţionarea a numeroase 
aspecte privind riscurile industriale, dar cu toate acestea apar riscuri noi şi mai persistă o 



 

 

 
R a p o r t  a n u a l  d e  a c t i v i t a t e  

 

Pag. 48 / 167 

serie de factori de risc printre care riscul reprezentat de produsele chimice fiind 
impresionantă prin gravitatea consecinţelor (risc de îmbolnăvire). 

Spectrometria de masă este o tehnică analitică care produce spectre a maselor de 
atomi sau molecule cuprinzând un eşantion de material. Spectrele sunt utilizate pentru a 
determina semnătura elementară a unui eşantion, masele de particule şi de molecule şi 
pentru a elucida structurile chimice ale moleculelor, diverşilor compuşi chimici. 

 

                      

Fig. nr. 9. Imagine cromatogramă – hidrocarburi aromatice polinucleare. 

 

Foto nr. 9. Identificarea hidrocarburi aromatice polinucleare 

Hidrocarburile aromatice polinucleare sunt identificate şi cuantificate prin compararea 
timpilor de retenţie şi a dimensiunii relative a ariilor picurilor etaloanelor. 

În urma derulării proiectului cu titlul: „Procedură de determinare a parametrilor de 
mediu privind hidrocarburile aromatice polinucleare, cu ajutorul cromatografului de gaze 
cuplat la spectrometrul de masă” s-au obţinut următoarele rezultate:  

- a fost efectuat un studiu privind poluarea mediului pentru cei trei factori de mediu: 
apa, aer, sol; 

- s-au identificat efectele hidrocarburilor aromatice polinucleare asupra sănătăţii 
oamenilor; 

- s-a descris modul de lucru al cromatografului de gaze cuplat cu spectrometrul de 
masă; 

- elaborarea procedurii pentru determinarea parametrilor de mediu privind 
hidrocarburile aromatice polinucleare: INCD-INSEMEX-DSRM-LAFC 03; 



 

 

 
R a p o r t  a n u a l  d e  a c t i v i t a t e  

 

Pag. 49 / 167 

- au fost inventariate tipurile de hidrocarburi aromatice polinucleare care pot fi 
determinate cu ajutorul cromatografului de gaze cuplat cu spectrometrul de masă; 
- s-au prezentat necesarul de substanţe chimice şi materiale de referinţă certificate 
pentru efectuarea determinărilor cu ajutorul sistemului cromatograf de gaze cuplat cu 
spectrometrul de masă. 

Pe lângă proiectele cu caracter ştiinţific, în cadrul INCD INSEMEX Petroşani au fost 
realizate şi lucrări de anvergură cu agenţi economici în domeniul verificării instalaţiilor de 
ventilare industrială.  

Dintre acestea amintim: Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie aferente 
ARCELOR MITTAL S.A. GALAŢI, S.C. TOHAN S.A. ZĂRNEŞTI, S.C. ROMCARBON S.A. 
BUZĂU, S.C. SOGECO ROMÂNIA S.R.L., S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. - 
RAFINĂRIA VEGA PLOIEŞTI,  S.N.S. S.A. – SUCURSALA SALINA TÂRGU OCNA, S.C. 
ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L., S.C. MW ROMÂNIA S.A., SUCURSALEI 
FELDIOARA, privind conformitatea cu Normativul NVIV – 01 – 06. 

 
În anul 2013, colectivul din cadrul Departamentului de Securitate Industrială prin 

cele două laboratoare din componenţă, respectiv Laboratorul de Protecţia Mediului şi 
Laboratorul Riscuri Salvare, a avut în derulare un număr de 8 proiecte de cercetare în 
cadrul programului NUCLEU „Dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare, prevenire şi 
limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale desfăşurate în medii cu pericol 
de explozie şi /sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, protecţiei 
mediului, resurselor minerale şi materialelor / RISC MAJOR  cod PN 07 45” şi anume: 
 

A. PN 07 45 02 27 Dezvoltarea de tehnici vizând evaluarea riscului profesional 
de expunere la azbest la locurile de muncă din industrie şi elaborarea soluţiilor de 
prevenire şi reducere a acestuia. 

Proiectul a vizat evaluarea riscului profesional de expunere la pulberi de azbest la 
locurile de muncă din industrie, respectiv realizarea unui ansamblu de prelevare a 
pulberilor de azbest din suspensie din atmosfera locurilor de muncă conform metodei de 
referinţă impusă de prevederile legislative în vigoare şi elaborarea soluţiilor tehnice privind 
prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului de muncă cu azbest. 

Proiectul s-a derulat pe perioada 2012 – 2013, cuprinzând două faze conform 
planului de realizare. 

Prin proiect s-a urmărit efectuarea unei sinteze documentare în ceea ce priveşte 
prevederile legislative pe plan naţional şi la nivelul Comunităţii Europene pentru 
măsurarea conţinutului de azbest la locul de muncă, realizarea unui ansamblu de 
prelevare în conformitate cu metoda de referinţă şi stabilirea de soluţii tehnice privind 
prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului de muncă cu azbest.    

Contribuţia ştiinţifică a proiectului constă în compararea metodei de determinare a 
concentraţiie fibrelor de azbest din suspensie, recomandată de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (1997) cu metoda de referinţă din Directiva Europeană 2009/148/CEE privind 
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunere la azbest la locurile de muncă. 

Pe baza cercetărilor efectuate, au fost stabilite situaţiile critice sau cele aflate la 
limită care pot conduce la apariţia bolilor cauzate de expunerea la fibre de azbest, 
respectiv afectarea stării de sănătate a lucrătorilor expuşi şi s-au propus soluţii tehnice, 
atât funcţie de tipul de produs care conţine azbest, cât şi de activitatea desfăşurată pentru 
prevenirea şi/sau reducerea concentraţiei de pulberi de azbest din suspensie. De 
asemenea, au fost evaluate riscurile în funcţie de durata expunerii elaborându-se măsuri 
de prevenire şi reducere a concentraţiilor de fibre de azbest din atmosfera locurilor de 
muncă, care vor asigura îmbunătăţirea stării de sănătate a lucrătorului. 
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Foto nr. 10. Ansamblu de prelevare fibre        Foto nr. 11. Microscop optic  
        de azbest. Metoda umedă                                        cu contrast de fază 
 

 
 

Foto nr. 12. Celulă de numărat Bürker-Türk 

Pentru metoda  uscată (conform Directivei 2009/148/CEE), la prelevarea probelor s-a 
utilizat atât un portfiltru (foto nr. 13)  prevăzut cu un capac care are proprietăţi de 
conductivitate electrică, în vederea minimalizării riscului pierderii de fibre din cauza 
efectelor electrostatice, cât şi caseta de filtru din polipropilenă (foto nr. 14) care este 
prevazută cu un cilindru protector, având o lungime de 33 – 44 mm. 

 

                 

Foto nr. 13. Cap de prelevare a probelor        Foto nr. 14. Casetă de filtru din  
                         (portfiltru)      polipropilenă 
 

Analiza cantitativă a conţinutului de fibre în aer din atmosfera locului de muncă 
(măsurători de monitorizare a concentraţiei) şi evaluarea riscului chimic/ loc de muncă, au 
furnizat informaţii necesare întocmirii unui plan de prevenire şi protecţie specific acestui tip 
de risc, elaborarea de măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare şi recomandări 
privind prioritizarea operaţiunilor de îndepărtare a materialelor cu conţinut de azbest, 
funcţie de riscurile prezentate de acestea. 

De asemenea, au fost determinaţi şi parametrii de microclimat (temperatură, 
umiditate, viteza curenţilor de aer şi a indicelui de confort termic WBGT – temperatura 
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globtermometrului) prin achiziţionarea aparatului AMI 300 (foto nr. 15) care este un 
instrument multifuncţional cu sonde Smart Pro cu fir sau wireles. 

 

 
Foto nr. 15. Aparatul AMI 300 

 

Prin cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de supraveghere a expunerii lucrătorilor la 
fibrele de azbest şi prin aplicarea soluţiilor de diminuare a acestora, se reduce riscul 
apariţiei bolilor profesionale ireversibile, iar autorităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă pot dispune aplicarea de către angajator a măsurilor de reducere a concentraţiilor 
de pulberi de azbest în suspensie la locurile de muncă, asigurându-se atât creşterea 
nivelului de securitate şi sănătate în muncă, cât şi reducerea costurilor datorate unor boli 
profesionale. 

Rezultatul cercetării în acest proiect a fost realizarea unui ansamblu de prelevare a 
pulberilor de azbest în suspensie din atmosfera locurilor de muncă conform metodei de 
referinţă impusă de prevederile legislative în vigoare, care va ajuta la stabilirea corectă a 
gradului de expunere al lucrătorului la pulberea degajată din azbest şi/sau din materiale cu 
conţinut de azbest, putând a se evalua riscurile în funcţie de durata expunerii.  

Efectele obţinute prin proiect sunt: 
- Protecţia vieţii şi a sănătăţii 
- Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă 
- Evidenţierea riscului de expunere a lucrătorilor la pulberea de azbest. 
 
B. PN 07 45 02 34 Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de 

mediu privind    determinările de compuşi organici volatili din emisii. 
Proiectul se derulează pe 3 faze, în anul 2013 fiind finalizată prima fază a acestuia, 

respectiv „Stabilirea influenţei degajărilor de compuşi organici volatili asupra mediului 
înconjurător şi aspecte privind legislaţia în domeniu”.   

Prin realizarea proiectului se urmăreşte extinderea domeniului de activitate al 
laboratorului de protecţia mediului din cadrul INCD INSEMEX privind determinarea 
emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din activităţile şi instalaţiile care 
utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili. Totodată, proiectul 
urmăreşte modernizarea facilităţilor de cercetare, în vederea dezvoltării activităţilor din 
domeniul protecţiei atmosferei, în concordanţă cu noile principii şi practici europene de 
protecţia mediului. 

Proiectul presupune dotarea laboratorului de protecţia mediului cu aparatură 
performantă  în vederea identificării metodelor de prelevare a concentraţiilor de compuşi 
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organici volatili şi elaborării unei metode avansate de măsurare şi evaluarea a emisiilor de 
COV rezultate din circuitul de evacuare al instalaţiilor ce utilizează solvenţi organici cu 
conţinut de compuşi organici volatili. 

Contribuţia ştiinţifică a proiectului constă în elaborarea unei tehnologii (procedură şi 
metodă) avansate de măsurare a concentraţiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din 
circuitul de evacuare al instalaţiilor prin identificarea metodelor optime de prelevare şi 
conformarea agenţilor economici cu cerinţele Directivei 2008/50/EC  privind calitatea 
aerului înconjurător, prin reducerea emisiilor de COV provenite din aceste activităţi. 

Atingerea obiectivelor proiectului va avea un impact tehnologic pozitiv prin creşterea 
preciziei măsurătorilor de emisii COV rezultate din activităţile şi instalaţiile care utilizează 
solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili si dezvoltarea Laboratorului de 
Protecţia Mediului prin efectuarea de noi încercări. 

Derularea, finalizarea şi implementarea proiectului va avea ca rezultat dezvoltarea şi 
alinierea infrastructurii laboratorului de cercetare la cerinţele europene şi internaţionale, 
ceea ce implică un impact ştiinţific pozitiv. 

    Efectele obţinute prin proiect vor fi pozitive atât pentru protectia mediului 
înconjurator, cât şi pentru economie, întrucât emisiile COV contribuie la formarea de 
oxidanţi fotochimici, cum ar fi ozonul, care, în concentraţie ridicată, pot dăuna sănătăţii 
umane, vegetaţiei şi materialelor, unele emisii COV din carburanţi fiind clasificate drept 
toxice, cancerigene sau teratogene. De asemenea, obţinerea unei mai bune calităţi a 
aerului, luată în considerare pe plan local, regional sau continental, va contribui la 
protecţia stratului de ozon şi la o diminuare a efectului de seră. 

   Diminuarea riscului de îmbolnăvire a populaţiei prin cunoaşterea valorilor 
concentraţiilor de poluanţi periculoşi şi luarea măsurilor tehnice corespunzătoare de 
reducere a acestora, va avea de asemenea la un efect pozitiv. 

Efectele socio-economice estimate se reflectă în starea de sănătate a populaţiei 
datorate degajărilor de poluanţi nocivi cu efecte pozitive aferente asupra bugetului naţional 
de asigurări de sănătate. 

 
C. PN 07 45 02 34 Dezvoltarea metodelor de evaluare si încercare pentru 

emisiile de gaze evacuate din coşurile instalaţiilor mari de ardere. 
Lucrarea a cuprins o singură fază, repectiv “Analiza metodelor actuale şi elaborarea 

procedurii de lucru pentru determinarea concentraţilor efluenţilor gazoşi prin măsurători în 
grilă”, derulată în anul 2013. 

Proiectul se referă la dezvoltarea metodelor de evaluare si încercare pentru emisiile 
de gaze evacuate din coşurile instalaţiilor mari de ardere din cadrul centralelor 
termoelectrice, în concordanţă cu principiile şi practicile europene de protecţia mediului. 
De asemenea, proiectul presupune dotarea laboratorului de protecţia mediului din cadrul 
INSEMEX-Petroşani, cu aparatură în vederea elaborării unei metode avansate de 
măsurare şi evaluarea a emisiilor gazoase produse de instalaţiile mari de ardere din cadrul 
centralelor termoelectrice. 

Contribuţia ştiinţifică a proiectului a urmărit alinierea la practica europeană în 
domeniu, prin realizarea unor determinări precise a concentraţiilor de poluanţi proveniţi din 
instalaţiile mari de ardere, conducerea unor cercetări-experimentări care să fie în 
concordanţă cu principiile şi practicile internaţionale şi dezvoltarea laboratorului de 
cercetare cu facilităţi îmbunătăţite, pentru furnizarea datelor necesare unei analize 
complete. 

Prin atingerea obiectivelor proiectului s-a creeat un impact tehnologic pozitiv, prin 
creşterea preciziei măsurătorilor efluenţilor gazoşi produşi de sursele staţionare. 

Rezultatul cercetării - dezvoltării în acest caz a fost creşterea gradului de precizie al 
măsurătorilor efectuate asupra efluenţilor gazoşi produşi de sursele staţionare. Întrucât 
solicitările privind evaluarea poluanţilor gazoşi emişi de surse staţionare se înscriu pe un 
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trend ascendent, proiectul şi-a susţinut viabilitatea prin crearea şi dezvoltarea unor noi 
metode pentru acest domeniu, în conformitate cu practicile europene.  

Prin dotarea laboratorului cu noua tehnică (foto nr. 16) pentru efectuarea 
cercetărilor se realizează un mediu de lucru corespunzător privind condiţiile de securitate 
şi sănătate pentru personalul angrenat în activitatea de cercetare. 

 

Foto nr. 16. Aparat multigaz TESTO 350XL şi sondă de umiditate  
pentru determinarea emisiilor gazoase. 

 

Efectele socio-economice estimate al proiectului se reflectă în starea de sănătate a 
populaţiei afectată de noxele emise în atmosferă, cu repercursiuni asupra bugetului 
naţional de asigurări de sănătate. 

Dezvoltarea socio-economică regională ca urmare a investiţiilor în infrastructura de 
cercetare a conducătorului de proiect prin derularea, finalizarea şi implementarea 
proiectului va avea ca rezultat dezvoltarea laboratorului de cercetare, extinderea 
capabilităţii ştiinţifice şi implicit crearea de noi locuri de muncă, ceea ce implică un impact 
pozitiv socio-economic zonal. 

 

D. PN 07 45 02 26 Elaborarea de măsuri de prevenire şi reducere a 
concentraţiilor de pulberi în suspensie şi gaze în medii cu pericol de explozie şi/sau 
toxicitate din cadrul centralelor termoelectrice conform celor mai bune practici 
europene în domeniu. 

Această lucrare a cuprins două faze care s-au derulat în perioada 2012-2013. 
Conform schemei de realizare a proiectului în anul 2013 s-a derulat faza 

“Elaborarea soluţiilor de depoluare pentru utilajele şi echipamentele din cadrul centralelor 
termoelectrice” . 

Prin acest proiect au fost elaborate de soluţii tehnice avansate, sustenabile din 
punct de vedere economic pentru reducerea concentraţiilor de gaze şi pulberi în suspensie 
la sursele din cadrul centralelor termoelectrice, în vederea normalizării condiţiilor de 
muncă. Prin documentaţia întocmită s-a realizat evaluarea concentraţiilor de pulberi şi 
gaze, în baza cărora s-au stabilit criteriile şi cerinţele ştiinţifice pentru realizarea sistemelor 
de depoluare, performante, la sursele staţionare precizate. 
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În cadrul proiectului au fost achiziţionate un prelevator pulberi inhalabile cu 
accesorii şi casetă de filtru pentru prelevarea probelor. 

Au fost elaborate soluţiile pentru reducerea prafului şi gazelor la sursele 
generatoare de la locurile de muncă cu condiţii deosebite din spaţiile deschise ale 
depozitelor de cărbune de la suprafaţă şi de la estacadă. 

Pentru silozuri/buncăre s-a propus umectarea cărbunelui cu instalaţii dotate cu 
pompe de medie/mare presiune de apă şi pulverizatoare generatoare de microceaţă 
certificate (foto nr. 17), iar pentru fluxul de transport cu benzi de mare capacitate s-a 
propus carcasarea punctului de descărcare/ transbordare şi umectarea cărbunelui cu 
instalaţii dotate cu pompe de medie/mare presiune şi pulverizatoare generatoare de ceaţă 
micronică cu debite mici de apă. 

 

 

 
Foto nr. 17.Pulverizator generator de  

microceață 
Foto nr. 18.  Sistem de umectare şi 

combaterea prafului la benzi transportoare 
 

              Contribuţia ştiinţifică /tehnică a proiectului a constat în elaborarea pe baza 
criteriilor şi a cerinţelor ştiinţifice, a unor sisteme de depoluare pentru echipamentele şi 
utilajele din cadrul centralelor termoelectrice. În urma implementării acestor soluţii de 
depoluare va creşte  gradul de securitate şi sănătate a personalului de execuţie şi control 
cu efecte pozitive din punct de vedere a protecţiei sănătăţii lucrătorilor. 

Proiectul a urmărit creşterea gradului de securitate şi sănătate a personalului de 
execuţie, diminuarea riscului de îmbolnăvire a acestuia, îmbunătăţirea parametrilor de 
funcţionare a utilajelor şi prevenirea accidentelor individuale şi colective de muncă. 

 
E. PN 07 45 02 41 Elaborarea şi implementarea procedurilor de prelevare, 

determinare şi evaluare a componenţilor de mediu apă, sol în vederea stabilirii 
impactului antropic asupra mediului. 

Această lucrare cuprinde două faze derulate în perioada 2013-2014. Conform 
schemei de realizare a proiectului în anul 2013 s-a realizat faza “Prezentarea metodelor 
de prelevare a apei şi solului, conform legislaţiei în vigoare”. 

Proiectul urmăreşte alinierea la practica europeană în domeniu, prin realizarea unor 
determinări precise a concentraţiilor de poluanţi din sol şi apă prin efectuarea unor 
determinări care să fie în concordanţă cu principiile şi practicile internaţionale, prin 
dezvoltarea laboratorului de cercetare cu facilităţi îmbunătăţite, pentru furnizarea datelor 
necesare unei analize complete. 

Obiectivul general al proiectului este definitivarea procedurilor de prelevare în teren 
a componentelor de mediu apă şi sol în vederea efectuării în condiţii de laborator a 
analizelor calitative şi cantitative din probele eşantionate. Aceste rezultate stau la baza 
evaluării corecte a impactului asupra mediului înconjurător. Realizarea obiectivelor fazelor 
va conduce la completarea documentelor de evaluare a calităţii factorilor de mediu apă şi 
sol. 
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De asemenea elaborarea procedurilor de prelevare, determinare şi evaluare a 
componenţilor de mediu apă, sol vor contribui la stabilirea impactului antropic asupra 
mediului conform prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în domeniu. 

Prin derularea proiectului se are în vedere dotarea laboratorului de protecţie a 
mediului din cadrul INCD –INSEMEX Petroşani cu aparatură pentru prelevarea probelor 
de sol şi apă. Metodele elaborate vor fi completate cu măsuri tehnico-organizatorice, şi de 
instruire a personalului de execuţie. Atingerea obiectivelor proiectului va avea un impact 
tehnologic pozitiv, prin creşterea preciziei analizelor calitative şi cantitative a 
componenţilor de mediu apă, sol. 

 
 

 

            Foto nr. 19. Prelevator ape de suprafaţă       Foto nr. 20  Prelevator ape subterane 

 

 

Foto nr. 21. Prelevator pentru diferite tipuri de sol 

 

Poluarea apei şi solului reprezintă alterarea fizică, chimică, biologică sau 
bacteriologică peste limita admisibilă, produsă direct sau indirect de activităţile umane, 
care le fac improprii folosirii normale. 

Recoltarea probelor de apă şi sol constituie o etapă importantă în desfăşurarea 
procesului de analiză fizico-chimică a acestora, deoarece probele trebuie să fie 
reprezentative, nu trebuie să introducă erori datorate utilizării unor tehnici defectuoase sau 
a unor condiţii incorecte de pregătire a materialului, cunoscut fiind faptul că erorile datorate 
unei recoltări necorespunzătoare nu mai pot fi ulterior corectate. 

Prin cunoaşterea calităţii apei şi solului, se poate preveni îmbolnăvirea populaţiei, 
proteja fauna şi flora din mediul înconjurător, având şi implicaţii directe asupra venitului 
naţional. 

 Dezvoltarea socio-economică regională ca urmare a investiţiilor în infrastructura de 
cercetare a laboratorului prin derularea, finalizarea şi implementarea proiectului va avea 
ca rezultat, extinderea capabilităţii ştiinţifice şi implicit crearea de noi locuri de muncă, 
ceea ce generează un impact pozitiv socio-economic zonal. Prin cunoaşterea valorilor 
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concentraţiilor care depăşesc limitele admise se va putea aprecia corect impactul antropic 
asupra stării de sănătate a populaţiei din zonă şi a mediului înconjurător. 

Prin modernizarea facilităţilor de cercetare, în vederea dezvoltării activităţilor din 
domeniul protecţiei mediului în concordanţă cu noile principii şi practici europene de 
protecţia mediului, s-a dezvoltat domeniul de activitate al instituţiei, aceasta fiind 
competitivă atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional. 

 

F. PN 07 45 02 38 Modernizarea infrastructurii de instruire practică a 
personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile prin 
integrarea în poligonul de antrenament a acestora a unui ansamblu de monitorizare 
continua a modificărilor de puls şi a nivelului de oxigen în sânge. 

Proiectul urmăreşte o structurare optimă a efortului fizic depus de către salvatori în 
cadrul antrenamentelor, ţinând cont de variaţia pulsului şi saturaţia în oxigen, structurare 
care are ca scop eficientizarea procesului de antrenament al personalului de intervenţie şi 
salvare în medii toxice / explozive / inflamabile. În acest sens, s-a stabilit gradul de efort 
fizic al salvatorilor, în funcţie de modificările pulsului şi a saturaţiei oxigenului din sânge, 
specific activităţii de intervenţie şi salvare în vederea optimizării antrenamentelor acestora. 

De asemenea, fost analizate trasee de antrenament cu diverse grade de dificultate, 
ce au permis simularea unor activităţi de intervenţie în spaţii limitate, orizontal şi vertical, 
mediu cu vizibilitate redusă, temperatură şi umiditate ridicată, etc, modificarea parametrilor 
specificaţi, având drept finalitate stabilirea unui barem minim pentru personalul aflat la 
instruire-reinstruire. 

 

Foto nr. 22. - Sistem telemetric de măsurare a pulsului – HRT  SYS 
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Foto nr. 23.  - Oximetru pentru determinarea saturaţiei oxigenului în sânge WK-50 D 

Aceste aspecte au fost evaluate şi analizate în scopul organizării ergonomice a 
activităţilor din cadrul programului de antrenament pentru optimizarea acestuia. 

Relevanţa proiectului este determinată de importanţa care se acordă protejării vieţii, 
precum şi securităţii şi sănătăţii în muncă, avându-se în vedere că ţelul final al proiectului îl 
reprezintă realizarea unui program de antrenament optim din punct de vedere al efortului 
fizic, a pulsului şi a saturaţiei de oxigen din sânge ai personalului de intervenţie şi salvare 
în medii toxice / explozive / inflamabile, care să permită intervenţia cu succes în situaţii 
limită, respectiv accidente, avarii etc. 

Rezultatul C-D în acest caz a fost creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă, prin utilizarea în procesul de autorizare – reautorizare a personalului de intervenţie 
şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile a antrenamentului optimizat din punct de 
vedere al parametrilor specificaţi şi  a efortului fizic.  

Efectele socio-economice estimate al proiectului se reflectă în prevenirea 
accidentelor individuale şi colective de muncă, la ale căror urmări dramatice se adaugă în 
general şi consecinţe nefaste asupra patrimoniului (naţional sau privat) afectat de aceste 
evenimente. 

Dezvoltarea socio - economică este realizată prin sporirea capacităţii de intervenţie în 
condiţii de siguranţă ridicată, în caz de avarii, accidente, dezastre, etc. 

 
G. PN 07 45 02 30 Cercetări privind aspecte legate de structurarea efortului 

fizic şi psihosocial în vederea optimizării procesului de antrenament al personalului 
de intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile. 

Proiectul urmăreşte o structurare a efortului fizic depus de către salvatori în cadrul 
antrenamentelor ţinând cont de factorii psihosociali specifici activităţii, structurare care are 
ca scop eficientizarea procesului de antrenament al personalului de intervenţie şi salvare 
în medii toxice / explozive / inflamabile. 

Proiectul s-a derulat pe perioada 2012 – 2013, cuprinzând două faze conform 
planului de realizare. 

Cercetarea a vizat analiza traseelor de antrenament cu diverse grade de dificultate, 
ce a permis simularea unor activităţi de intervenţie în spaţii limitate, orizontal şi vertical, 
mediu cu vizibilitate redusă, temperatură şi umiditate ridicată, etc, pentru fiecare din 
acestea fiind calculat consumul specific de muncă, care au fost structurate optim în cadrul 
programului de antrenament al personalului de intervenţie şi salvare. 

Contribuţia ştiinţifică a proiectului constă în elaborarea unei metodologii privind 
evaluarea aspectelor psihosociale din cadrul antrenamentului personalului de intervenţie şi 
salvare şi stabilirea gradului de efort fizic al salvatorilor, în funcţie de factorii psihosociali, 
(aptitudini, efort neuropsihic, nivel de stres etc.) întâlniţi în activitatea de intervenţie şi 
salvare în vederea optimizării antrenamentelor. 
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În cadrul programelor de antrenament cu salvatorii participanţi s-a urmărit pe lângă 
pregătirea fizică şi tehnică şi o formare psihosocială a persoanelor care desfăşoară 
activităţi de intervenţie şi salvare.  

Pe baza cercetărilor efectuate au fost analizate şi interpretate datele obţinute în 
urma antrenamentelor practice ale participanţilor la cursul de instruire ca şi personal de 
intervenţie şi salvare.   

Relevanţa proiectului este determinată de importanţa care se acordă protejării vieţii, 
precum şi securităţii şi sănătăţii în muncă, avându-se în vedere că ţelul final al proiectului îl 
reprezintă realizarea unui program de antrenament optim din punct de vedere al efortului 
fizic şi psihosocial al personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / 
inflamabile, care să permită intervenţia cu succes în situaţii limită, respectiv accidente, 
avarii, etc. 

Rezultatul C-D în acest caz a fost creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă, prin utilizarea în procesul de autorizare – reazutorizare a personalului de intervenţie 
şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile a antrenamentului optimizat din punct de 
vedere al efortului fizic şi psihosocial.  

Efectele socio-economice estimate al proiectului se reflectă în prevenirea 
accidentelor individuale şi colective de muncă, la ale căror urmări dramatice se adaugă în 
general şi consecinţe nefaste asupra patrimoniului (naţional sau privat) afectat de aceste 
evenimente. 

Dezvoltarea socio - economică este realizată prin sporirea capacităţii de intervenţie în 
condiţii de siguranţă ridicată, în caz de avarii, accidente, dezastre, etc. 
 

H. PN 07 45 02 43 Extinderea activităţii laboratorului prin implementarea 
tehnologiei ultrasonice de verificare tehnică a recipientelor butelii pentru gaze 
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. 
         Proiectul se derulează pe 3 faze, în anul 2013 fiind finalizată prima fază a acestuia, 
respectiv „Analiza metodelor actuale de verificare tehnică a recipientelor butelii 
transportabile pentru gaze comprimate şi lichefiate. Elaborarea soluţiei pentru tehnologia 
ultasonică de verificare a acestora”. 

Prin realizarea proiectului se urmăreşte dezvoltarea domeniului de inspecţie şi 
verificare a recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub 
presiune, prin măsurarea grosimilor pereţilor recipientelor butelii utilizând sistemul 
ultrasonic. 
           Se propune dezvoltarea unei proceduri eficiente cu privire la verificarea tehnică a 
recipientelor butelii utilizând măsurarea pereţilor recipientului de verificat cu ajutorul 
aparatului de măsurare cu ultrasunete, având ca finalitate reducerea costurilor în procesul 
de verificare periodă a acestor recipiente butelii.  
           Pentru prelungirea duratei de funcţionare a recipientelor butelii mai vechi de 40 de 
ani, cu încă un an, acestea vor fi supuse unor examinări, verificări şi investigaţii în vederea 
evaluării stării tehnice.  

Prin acest proiect se va stabili modul si procedura de testare şi verificare tehnică a 
recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune folosind 
măsurarea grosimii pereţilor cu ajutorul sistemului ultrasonic, contribuind astfel la 
dezvoltarea pe baze moderne a acestei activităţi la nivelul INCD INSEMEX Petroşani. 

Au fost realizate verificări ale parametrilor tehnici a recipientelor butelii, prin 
efectuarea de testări şi măsurători, în conformitate cu Prescripţiile Tehnice ISCIR-C5 
pentru buteliile aflate în exploatare. 

Relevanţa proiectului este determinată de importanţa care se acordă protejării vieţii, 
precum şi a securităţii şi sănătăţii în muncă, avându-se în vedere că ţelul final al proiectului 
îl reprezintă realizarea unui laborator de testare şi verificare a recipientelor butelii, care să 
permită verificarea acestor recipiente cu cea mai mare precizie. 
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Foto nr. 24.  Aparat măsură grosimi cu ultrasunete 

 

Rezultatul C-D în acest caz a fost creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă, prin utilizarea în procesul de verificare tehnică a recipientelor butelii a inovativei 
metode de verificare tehnică interioară, folosind aparatul de măsurare în spectrul ultrasonic. 

Efectele socio-economice estimate ale proiectului se reflectă în prevenirea 
accidentelor individuale şi colective de muncă, la ale căror urmări dramatice se adaugă în 
general şi consecinţe nefaste asupra patrimoniului (naţional sau privat) afectat de aceste 
evenimente. 

Dezvoltarea socio – economică este realizată prin oferirea posibilităţii utilizării 
recipientelor butelii în condiţii de siguranţă ridicată, etc.               
               

Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozie, pe 
parcursul anului 2013 a derulat următoarele proiecte de cercetare – dezvoltare: 
 

A. PN 07 45 02 36 Tehnologie inovativă pentru testarea parametrilor de 
tracţiune, compresiune şi absorbţie şoc a echipamentelor tehnice destinate utilizării 
în atmosfere potenţial explozive, au fost obţinute în prima etapă a proiectului 
următoarele rezultate de cercetare – dezvoltare: 

- dezvoltarea metodelor de încercare în cadrul laboratorului de încercări ceea ce 
contribuie la extinderea capacităţii de încercare oferind totodată posibilitatea aplicării 
acestora ca urmare a diverselor solicitări venite din partea unor producători, beneficiari 
şi/sau  organisme de inspecţie şi supraveghere a pieţei. 

Efectele obţinute prin aplicarea rezultatelor obţinute: 
- beneficii obţinute prin aplicarea de metode şi proceduri de cercetare noi, în 

conformitate cu practicile instituţiilor de cercetare de renume. 
 
B. PN 07 45 02 13  Ghid pentru evaluarea instalaţiilor, a echipamentelor 

portabile,  EIP si pardoselilor din spatii cu gaze, vapori, ceţuri sau pulberi 
inflamabile in aer, din punct de vedere al pericolului de explozii, au fost obţinute 
următoarele rezultate de cercetare – dezvoltare : 

- elaborarea unui ghid pentru  evaluarea instalatiilor, a echipamentelor portabile,  
EIP si pardoselilor din spatii cu gaze, vapori , ceturi sau pulberi inflamabile in aer, din 
punct de vedre al pericolului de explozii. 
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 Foto nr. 25.  Ghid pentru evaluarea instalaţiilor şi EIP privind riscul de explozii în 

medii cu atmosfere potenţial explozive 
 

Efectele obţinute prin aplicarea rezultatelor obţinute: 
- aplicarea şi utilizarea ghidului aduce beneficii pentru producãtorii de echipamente 

care vor putea produce şi pune pe piaţă echipamente corespunzatoare destinatiei 
specifice care sa asigura un nivel minim de risc in conditii de utilizare previzibile. 

- angajatorii, ca utilizatori ai instalatiilor si responsabili pentru securitatea si 
sanatatea lucratorilor vor dispune de un instrument util pentru evaluarea riscului de 
explozie, reglemetata de lege, in vederea aplicarii celor mai sigure masuri pentru 
prevenirea sau limitarea exploziilor , inclusiv pentru selectarea echipamentelor in  vederea 
achizitionarii tipurilor adecvate domeniului de utilizare. 

- prin aplicarea ghidului se obtin beneficii de către statul român prin asigurarea unui 
nivel corespunzător de protecţie privind riscul de explozii în sectoarele industriale în care 
sunt implicate substanţe inflamabile gazoase ,lichide sau pulberi. 

- organismele de control de securitate prin aplicarea cunostintelor din ghidul 
elaborat  pot identifica mai usor si  mai corect  factorii de risc de explozii. 

- experienţa care se câştiga în timpul evaluărilor de risc conform metodologiilor din 
ghidul elaborat si observaţiile directe din teren vor permite identificarea unor soluţii de 
perfecţionare a metodelor de evaluare, ceea ce conduce la promovarea participării active 
a reprezentanţilor nostri in structurile europene şi implicit la integrarea deplină în aria 
europeană de cercetare şi certificare. 

- evaluarea corecta a riscului prezentat de  instalatii/echipamente si aplicarea, dupa 
caz , a masurilor adecvate pentru reducerea acestuia, conducând la reducerea numărului 
de accidente in industria prelucrarii si depozitarii produselor inflamabile care pot genera 
atmosfere explozive. 

 
C. PN 07 45 01 20 Studiul cerinţelor de securitate şi stabilirea criteriilor de 

performanţă pentru aparatura electrică de detecţie gaze combustibile din locuinţe, 
au fost obţinute următoarele rezultate de cercetare – dezvoltare: 

- ridicarea nivelului de securitate, printr-o evaluare cât mai exactă, în conformitate 
cu standardele armonizate a aparaturii electrice pentru detectarea gazelor combustibile 
din locuinţe. 

- a fost realizat un stand de încercare în scopul studierii cerinţelor de securitate 
pentru stabilirea criteriilor de performanţă ale detectoarelor de gaz, de uz casnic. Cu 
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ajutorul acestuia pot fi verificate caracteristicile acestor detectoare de gaz, în conformitate 
cu cerinţele SR EN 50194-1:2009. 

 

Foto nr. 26. Stand pentru încercare detectoare de uz casnic 

 

 

Foto nr. 27. Ansamblu - stand de încercare pentru detectoare de uz casnic 
 

Efectele obţinute prin aplicarea rezultatelor obţinute: 
- creşterea securităţii pentru personalul periclitat de scăpările de gaze combustibile din 

locuinţe; 
 

D. PN 07 45 01 19 Aplicaţie informatică în vederea înregistrării presiunii de 
explozie, dezvoltată în timpul încercării în amestecuri explozive a aparaturii cu tip de 
protecţie capsulare antideflagrantă „d” au fost obţinute următoarele rezultate de 
cercetare – dezvoltare : 
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- realizarea şi dezvoltarea unei aplicaţii informatice proprii, care să facă posibilă atât 
măsurarea presiunii de explozie, în cazul celor două încercări (determinarea presiunii de 
referinţă şi încercarea la suprapresiune), cât şi înregistrarea valorilor măsurate; 

- analiza posibilităţii de optimizare a lanţului de măsurare existent. 

 

Fig. nr. 10. Algoritm pentru măsurarea şi înregistrarea presiunii de explozie 

 

 

Foto nr. 28. Soft - Aplicatie informatica masurare presiune de explozie –  
Interfaţa grafică a instrumentului virtual 

 

Principalul efect rezultat din aplicarea rezultatelor îl reprezintă creşterea calităţii 
încercărilor dar şi conferirea posibilităţii de a deţine un software propriu pentru măsurarea 
şi înregistrarea valorilor presiunii de explozie. Se crează în acest fel posibilitatea realizării 
şi a altor aplicaţii informatice pentru monitorizarea şi a altor procese (încercări). 
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E. PN 07 45 01 24 Creşterea fiabilitatii in exploatare si imbunatatirea 
mentenantei actionarilor electrice cu motoare în construcţie antiexplozivă destinate 
utilizării în atmosfere potenţial explozive, au fost obţinute următoarele rezultate de 
cercetare – dezvoltare: 

- dezvoltarea capacitatii existente in domeniul cercetarii, evaluarii si certificarii pentru 
echipamente electrice cu tip de protectie capsulare antideflagranta la nivelul 
cerintelor din Uniunea Europeana. 

- cresterea nivelului de securitate si sanatate in munca, prin reducerea riscului de 
explozii in instalatii industriale prin cresterea fiabilitatii in exploatare si a 
mentenantei actionarilor electrice cu motoare in constructie antiexploziva specifice 
in principal industriei de petrol si gaze. 

- avantaje certe de natura economica prin cresterea timpului mediu de buna 
functionare a echipamentului si reducerea costurilor de revizie si reparatie a 
masinilor electrice rotative in ateliere specializate, tinand seama si de costurile 
ridicate ale motoarelor in constructie antiexploziva si a pieselor de achimb aferente 
acestor echipamente. 

 
În cadrul Departamentul Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice s-au 

derulat  proiecte de cercetare finanţate de la bugetul de stat,  programele de cercetare 
NUCLEU şi PARTENERIATE,  precum şi contractate cu diverşi operatori economici. 
  Rezultatele activităţii de cercetare dezvoltare au fost obţinute ca urmare a aplicării 
proiectelor sub forma contractată, după cum urmează: 
 

A. PN 07 45 03 16 Tehnologie pentru determinarea ratei de ardere a articolelor 
pirotehnice de scenă. 
 Prin derularea proiectului de cercetare, s-a realizat dezvoltarea infrastructurii de 
testare, expertizare şi evaluare a INCD-INSEMEX Petroşani, pentru asigurarea condiţiilor 
privind verificarea articolelor pirotehnice de scenă, în conformitate cu standardele 
europene armonizate, în scopul verificării evaluării conformităţii cu cerinţele esenţiale de 
securitate aplicabile.  
 Parcurgerea etapelor de cercetare preconizate în cadrul proiectului au condus la 
posibilitatea elaborării tehnologiei pentru determinarea ratei de ardere a articolelor 
pirotehnice de scenă realizând astfel obiectivul propus prin proiect. 
 Tehnologia elaborată poate fi aplicată pentru verificarea articolelor pirotehnice de 
scenă în vederea evaluării conformităţii cu cerinţele esenţiale de securitate în ceea ce 
priveşte parametrul rata de ardere. 
 Prin derularea proiectului ce a avut ca obiect elaborarea tehnologiei de determinare 
a ratei de ardere, INCD-INSEMEX si-a dezvoltat domeniul de încercare, expertizare, 
evaluare în domeniul considerat.  
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Foto nr. 29. Montajul pentru determinarea ratei de ardere a compoziţiei pirotehnice 
 
 Tehnologia de determinare se aplică şi la încadrarea în categorii a articolelor 
pirotehnice de scenă, respectiv categoria T1/T2, aspect important în desfăşurarea 
activităţilor specifice cu aceste produse referitoare la folosire, comercializare, depozitare 
 Standul realizat  are utilizare în cadrul unor expertize tehnice pentru determinarea 
ratei de ardere a substanţelor solide, altele decât articolele pirotehnice de scenă, în 
conformitate cu "Recomandările Naţiunilor Unite privind transportul bunurilor periculoase, 
Manual de teste şi criterii". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto nr. 30.  Efectuarea încercării pentru determinarea ratei de ardere 
a articolelor pirotehnice de scenă 

 
  Pentru validarea tehnologiei s-au efectuat teste pilot în conformitate cu procedura 
de încercare, rezultatele obţinute fiind consemnate în rapoarte de încercare. 
 

B. PN 07 45 01 22 Elaborarea tehnologiei pentru determinarea sensibilităţii la 
şocul de explozie a bunurilor periculoase, clasa 1 potrivit clasificării din 
recomandările naţiunilor unite, în vederea expertizării sau încadrării, în conformitate 
cu acestea. 

Proiectul a avut în vedere îmbunătăţirea nivelului tehnic şi de ,,know how,, pentru 
domeniul considerat în ceea ce priveşte evaluarea nivelului de risc la detonare al 
substanţelor solide. 

Setul de teste prevăzute de Recomandările Naţiunilor Unite în volumul care 
explicitează detaliile tehnice pentru o diagnosticare completă a unei substanţe solide, 
conţine un număr de încercări şi determinări ridicat, din care se evidenţiază ,,Gap test,, 
care permite includerea/excluderea în/din clasa 1 a substanţei respective. 

La momentul actual România nu a dezvoltat o infrastructură care să răspundă cât 
mai bine la dezideratele de a evalua/diagnostica sau confirma corecta încadrare în clasa 
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de risc corespunzătoare în ceea ce priveşte ,,Clasa 1 de materii periculoase,, conform 
Recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Efectuarea unor teste la scară apropiată de cea la care se pot produce 
accidente/dezastre pentru materii solide, în ceea ce priveşte comportarea la stimuli de 
detonaţie, este esenţială în diagnosticarea/confirmarea încadrării în clasa de risc 1 potrivit 
Recomandărilor Naţiunilor Unite şi care este utilă autorităţilor naţionale sau altor state 
membre în a trata gestionarea privind transportul şi depozitarea a acestor substanţe. 

O analiză chimică, în multe situaţii nu poate oferi o evaluare corectă şi completă, 
referitoare la riscurile care pot rezulta din manipularea/ transportul/utilizarea/eliminarea 
sigură în ceea ce priveşte mediul, întru-cât cantitatea de materie supusă expertizării este 
determinantă, în sensul în care comportarea la stimuli de detonaţie diferă semnificativ în 
funcţie de diametrul încărcăturii prezumtiv explozive, capacitatea de iniţiere efectivă a 
mijlocului de iniţiere, factorii de mediu etc.  

Seturile de teste care sunt menite a încadra/verifica apartenenţa unei substanţe ca 
fiind clasa 1 (potrivit Recomandărilor Naţiunilor Unite), adică explozive, oferă dovezi certe 
în ceea ce priveşte clasificarea, iar efectuarea unor astfel de teste necesită încercări pe 
cantităţi semnificative de materii la care se pot constata evidenţe privind apartenenţa la 
,,clasa 1 – Explozive,,.  

În multe situaţii se prezumă încadrarea corectă pe bază de argumente temeinice, în 
clasa 1 sau în afara acesteia potrivit ,,Orange Book,, dar se pot întâlni în practică 
evenimente periculoase sau chiar explozii care invalidează declaraţiile din documentele 
furnizate de agentul economic. 

Realizarea standului ,,Gap Test,, este o dezvoltare a infrastructurii INCD INSEMEX 
Petroşani pentru aplicarea metodei de determinare a sensibilităţii substanţelor solide la 
care se presupune o reactivitate la stimuli de detonare.  

Efectuarea ,,Gap Test,, a presupus realizarea montajului şi asigurarea măsurilor de 
siguranţă pentru desfăşurarea încercării în condiţii maxime de securitate în ceea ce 
priveşte riscul de vătămare datorită schijelor metalice, efectului termic sau undei de 
presiune. În acest scop, s-a utilizat facilitatea INCD INSEMEX - Poligon de încercări 
explozivi Jieţ - Buncăr de împuşcări, unde se pot detona încărcături explozive relativ mari 
(până la 10 Kg echivalent TNT), fără a afecta securitatea personalului sau a instalaţiilor. 
Încercarea realizată în buncărul avut la dispoziţie în cadrul INCD INSEMEX-Poligon de 
încercări explozivi Jieţ, a corespuns întru-totul aplicării testului care face obiectul 
proiectului. Schijele rezultate şi unda de presiune au fost reţinute de infrastructura 
menţionată şi nu au ridicat probleme în ceea ce priveşte aspecte de SSM, mediu sau 
gestionarea instalaţiilor cu nivel de pericol ridicat.  

S-a previzionat şi efectuat testarea a mai multor tipuri de materii solide, unele fiind 
cunoscute ca materii explozive cu echivalenţă TNT medie spre ridicată, altele cu 
echivalenţă mai slabă şi încercarea unui compozit în stare de agregare solidă granulară, la 
care nu erau indicii că ar fi exploziv. 

Standul de încercare pentru determinarea sensibilităţii la şoc conform seriei de teste 
2 al secţiunii 12 din Orange Book, este un montaj aplicativ de încercare distructivă care 
poate caracteriza sensibilitatea la efectul detonaţiei pentru o substanţă solidă. 
 Realizarea standului a implicat utilizarea unor subansamble cu cotele şi 
caracteristicile de material indicate de referenţial care sunt relativ uşor de procurat/realizat 
şi care oferă o reproductibilitate corespunzătoare încercării. 
 În foto nr. 3 şi 4 se prezintă subansamblele utilizate la montajul “Gap Test” înaintea 
efectuării testului, precum şi efectele asupra plăcii martor. 
 S-a confirmat relevanţa ,,Gap Test,, în ceea ce priveşte estimarea/reverificarea 
încadrării substanţelor solide ca fiind parte a produselor descrise de ,,Orange Book- clasa 
1,,. 
 Standul realizat în cadrul proiectului a condus la confirmarea caracteristicilor unor 
substanţe solide la care se prezumă probabilitatea de a fi detonate de la un stimul extern. 
 Montajul şi încercarea efectuată sunt acceptate pe scară largă la nivel european şi 
mondial, având în vedere reproductibilitatea şi trasabilitatea calităţii subansamblelor 
utilizate. 
 Rezultatele experimentelor au putut confirma că la toate produsele considerate a fi 
explozive a priori, s-a constatat distrugerea plăcii martor şi s-a consemnat comportamentul 
exploziv violent al probei. 
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Foto nr. 31. Subansamblele montajului necesar efectuării „ GAP TEST ” 

 

 
Foto nr. 32. Ansamblul complet pregătit pentru efectuarea „GAP TEST” 

 
Plecând de la rezultatele prezentate mai sus, s-a concluzionat că încercările pilot 

efectuate au fost relevante pentru o evaluare în baza acestor încercări, conducând la 
aplicarea întregului mecanism care presupune încercări suplimentare prevăzute de 
,,Orange Book,, în vederea încadrării exacte pe baza tuturor criteriilor documentului 
menţionat în clase/diviziuni şi grupe de compatibilităţi. 

Astfel, s-a urmărit extinderea setului de încercări posibil a fi efectuate la INCD 
INSEMEX Petroşani, acreditarea acestora şi implementarea lor prin extinderea 
reglementărilor naţionale care transpun legislaţia globală şi europeană în ceea ce priveşte 
evaluarea produselor care pot prezenta un nivel de risc privind explozia (clasa 1). 

Încercarea mostrelor supuse evaluării a condus la confirmarea caracterului exploziv 
evident (distrugerea plăcii martor rezultând doar fragmente metalice) sau mod echivoc 
afectarea nesemnificativă a plăcii martor datorate aruncării acesteia de către suflul de 
explozie la o altă epruvetă încercată. 
 

C. PN 07 45 03 17 Elaborarea tehnologiei de determinare a stabilităţii termice 
a explozivilor. 
 Proiectul a avut în vedere elaborarea tehnologiei de determinare a stabilităţii 
termice a explozivilor, în vederea dezvoltării infrastructurii de evaluare, privind utilizarea 
acestor produse periculoase. 
 Determinarea stabilităţii termice a explozivilor, conform standardului SR EN 13621-
2, se realizează prin supunerea lor la condiţii de temperatură ridicată, comparativ cu un 
material de referinţă, stabil la temperatura de încercare. 
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 Directiva Europeană 93/15/CEE care reglementează punerea pe piaţă a explozivilor 
de uz civil, prevede la anexa I cerinţa esenţială de securitate referitoare la ,,Stabilitatea 
fizică şi chimică a explozivului în toate condiţiile de mediu la care poate fi expus,,. 
 Încercarea descrisă în standardul SR EN 13631-2 ,,Explozivi pentru uz civil, 
explozivi brizanţi. Partea 2: Determinarea stabilităţii termice a explozivilor,,, satisface 
cerinţele esenţiale necesare a fi evaluate de la pct. I.1; II.1(b) şi II.1(d) din directivă şi 
anume supunerea unei cantităţi de exploziv la o temperatură ridicată şi anume 75 ± 2°C 
timp de 48h, situaţie care reproduce condiţii de depozitare şi manipulare extreme, caz în 
care se poate pune problema unei detonări necontrolate. 
 Pentru realizarea tehnologiei de determinare a stabilităţii termice a explozivilor, a 
fost necesară analiza condiţiilor de încercare şi verificare a conformităţii cu cerinţele 
precizate în reglementările aplicabile şi realizarea standului de încercare în dotarea căruia 
există următoarele echipamente: etuvă, balanţă, trei termocupluri, sistem de înregistrare a 
temperaturii şi material de referinţă cu aceeaşi stare fizică ca şi cea a substanţei care 
urmează să fie încercată. 
   Încercările pilot efectuate cu echipamentul descris au vizat verificarea 
funcţionalităţii acestuia în ceea ce priveşte parametrilor de siguranţă referitor la creşterea 
bruscă a temperaturii şi /sau a presiunii în eşantionul de exploziv testat pentru a stabili 
dacă protecţiile care au menirea de a opri instalaţia la astfel de fenomene, vor acţiona fără 
intervenţie umană prin intermediul software-ul specializat instalat pe un calculator de 
proces. 

 

 
Foto nr. 33. Recipientele pregătite pentru introducerea în etuvă cu materialul  

de referinţă şi explozivul cu senzori de supraveghere aferenţi. 
 
  În acest sens, au fost testaţi explozivi brizanţi, iar în urma încercării nu au fost 
constatate fenomene precum: pocnet sau flamă, eliberare de gaz sau declanşarea 
sistemelor de siguranţă în urma  creşterii presiunii peste valoarea de 80 kPa sau 
autoîncălzirea substanţei supusă încercării, de unde se poate concluziona că produsele 
încercate sunt stabile. 
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Foto nr. 34.  Sistemul automat de programare şi control pentru efectuarea  

determinării rezistenţei la temperatură a explozivilor de uz civil 
 
 Rezultatele cercetărilor au fost diseminate în cadrul a două lucrări ştiinţifice 
prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice internaţionale (SESAM Sibiu 2013 şi ACMV 
Timişoara 2013). 
 

D. PN II nr. PCCA 55/2012  Concepţia structurala si proiectarea pe baza 
controlului mecanismului de cedare a structurilor multietajate supuse la acţiuni 
accidentale (CODEC).  

Acest proiect este finanţat de la bugetul de stat în cadrul „Programului Parteneriate” 
şi implică participarea în comun a unor unităţi de cercetare dezvoltare (Universităţi şi 
Institute de cercetare) şi agenţi economici cu un potenţial adecvat pentru susţinerea 
experimentărilor şi implementarea rezultatelor în economie. 
Împreună cu specialiştii de la Universitatea Politehnică Timişoara – Facultatea de 
Construcţii, au fost analizate condiţiile de încercare cele mai relevante care pot fi susţinute 
din bugetul proiectului şi executate în condiţii de securitate şi sănătate adecvate, conform 
legislaţiei aplicabile din domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. 
 Având în vedere considerentele de ordin economic şi de securitate a muncii, s-a 
stabilit de comun acord ca încercările să fie efectuate pe modele / prototipuri de structuri 
care pot fi asamblate în buncărul de încercări existent la Poligonul de teste al INCD-
INSEMEX Petroşani, structuri care să fie pretensionate înainte de expunerea acestora la 
unda dinamică a exploziei. 

Schemele de structuri propuse de către cei de la Universitatea Politehnică 
Timişoara – Facultatea de Construcţii sunt dintre cele mai reprezentative pentru clădirile 
moderne multietajate, realizate pe bază de schelet metalic prevăzut cu îmbinări 
demontabile de tip şurub – piuliţă, iar colapsul unor astfel de elemente structurale va 
conduce cu certitudine la distrugerea clădirii, cum a fost cazul evenimentului ,,World Trade 
Center,,. 
 Amplasarea încărcăturilor explozive de proximitate sau aplicate, vizează verificarea 
comportării structurilor care se încearcă, atât în ceea ce priveşte deformaţiile remanente 
(plastice), cât şi cele elastice, distrugerea / afectarea îmbinărilor sau chiar distrugerea 
materialului constructiv de bază (profil din oţel laminat). 
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 Buncărul de testare existent în dotarea Poligonului de încercări al INCD INSEMEX 
Petroşani este adecvat efectuării încercărilor pe structurile menţionate anterior, vizând 
supunerea acestora la efecte dinamice de explozie; Acest echipament fiind utilizat şi la alte 
încercări distructive cu exploziv în contact cu elemente metalice, cum ar fi confinarea în 
ţeavă laminată a îngrăşămintelor chimice pe bază de azotat de amoniu, susceptibile la 
detonaţie. 
 Echipamentul de filmare, (foto 8) pentru monitorizarea cu acurateţe a dinamicii 
fenomenului de explozie şi a efectelor în domeniul deformaţiilor plastice şi elastice a 
diferitelor structuri supuse experimentărilor, poate furniza informaţii video prelucrabile 
ulterior, utilizând un aparat matematic fundamentat ştiinţific pentru astfel de aplicaţii, în 
vederea stabilirii unor recomandări şi principii privind reproiectarea unor structuri cu 
rezistenţa adecvate tipului de solicitări aplicate în timpul testelor. 
 

 
Foto nr. 35. Cameră digitală ultra rapidă destinată studierii fenomenelor de explozie 

şi a efectelor asupra structurilor încercate 
 
 Programul de încercări îşi propune oferirea de rezultate experimentale care să 
poată fi comparate cu altele făcute în paralel pe acelaşi tip de structuri. Facilităţile 
partenerilor permit încercarea statică progresivă de solicitare a structurii cu ajutorul unui 
sistem pe baza unor prese hidraulice până la momentul cedării structurii şi înregistrarea 
progresivă în baza de măsurători tensiometrice a eforturilor mecanice rezultate pe durata 
încercărilor. Încercările dinamice cu aplicarea de încărcături de proximitate sau în contact 
direct cu structura, supun oţelul din componenţa structurii care este supusă analizei, 
fenomenele dinamice având un alt răspuns din partea materialului, atât în ceea ce priveşte 
deformaţia elastică/plastică sau distrugerea remanentă cu rupere de material, faţă de 
încărcarea progresivă statică. 
 Rezultatele care se urmăresc prin programul de experimentări pot oferi informaţii 
valoroase în gestionarea securităţii structurilor pentru construcţii industriale şi civile din 
faza de proiectare cu alegerea configuraţiilor optime care să reziste la efecte statice şi 
dinamice majore şi să vină cu propuneri de îmbunătăţire a structurilor standard pentru 
reproiectarea parţială sau totală a acestora şi oferirea de soluţii suplimentare de protecţie 
şi de gestionare eficientă a dinamicii prăbuşirii structurilor afectate de explozie, în vederea 
şanselor de a reduce semnificativ numărul victimelor aflate în interiorul construcţiei sau în 



 

 

 
R a p o r t  a n u a l  d e  a c t i v i t a t e  

 

Pag. 70 / 167 

proximitatea acesteia, precum şi valorificarea scenariilor de evacuare a persoanelor din 
zonă. 
 Se poate anticipa că se vor constata rezultate semnificativ diferite în urma 
comparării rezultatelor de la încercări statice din standuri unde sarcina se aplică progresiv 
cu prese hidraulice faţă de situaţia detonării unor încărcături cu manifestare cu vârf de 
presiune dinamică şi efecte datorate vibraţiilor din structuri şi a undelor reflectate. 
Solicitările dinamice, chiar dacă în valoare absolută, pot fi mai mici decât cele statice de 
cedare/rupere a materialului, în multe situaţii sunt mai periculoase având în vedere 
deformaţia elastică sau elasto-plastică care poate destabiliza structura în mod periculos. 
Astfel, deformaţiile elastice pot conduce la rezonanţe ale structurii, care atunci când sunt 
multiplii ale frecvenţei proprii de rezonanţă, conduc la distrugerea structurii, chiar la 
aplicarea unor sarcini relativ reduse ca valoare faţă de solicitările statice. Aceste fenomene 
au fost confirmate la poduri în special, pe structuri metalice, unde frecvenţa de oscilaţie 
este un factor de risc major atunci când ea se manifestă pe o durată mai lungă, fiind 
multiplu al frecvenţei proprii structurii. 
 Reproiectarea structurilor metalice standardizate în prezent, este deosebit de 
importantă, având în vedere mai multe criterii, din  care se pot sublinia efectele datorate 
unor explozii accidentale de gaze, atacuri teroriste sau răspunsul structurii la seisme 
naturale sau artificiale, cu sau fără implicarea efectului caloric asupra materialului din 
structura construcţiei. 

Proiectul continuă până în anul 2016, în urma derulării acestuia vor rezulta concluzii 
care îmbunătăţesc soluţiile tehnice pentru construcţiile bazate pe structuri metalice în ceea 
ce priveşte siguranţa acestora la solicitări dinamice şi statice accidentale. 

Pentru a putea demonstra capacitatea şi nivelul tehnic şi profesional al încercărilor 
şi evaluărilor pentru domeniul DSEAP a fost importantă participarea la schema de 
încercări inter-laboratoare „ ROUND- RUBIN TEST” pentru determinări şi verificări a 
explozivilor de uz civil respectiv articolelor pirotehnice, organizat la BAM- GERMANIA,  
sub egida Forumului Organismelor Notificate Europene pentru Directivele 93/15/CEE şi 
2007/23/CE. 

La aceste încercări comparative echipa de specialişti din cadrul INCD- INSEMEX a 
participat cu echipamentele existente care corespund nivelului tehnic prevăzut în 
standardele europene armonizate pentru încercările programate privind determinarea 
vitezei de detonaţie a explozivilor de uz civil încartuşaţi pentru două tipuri de produse 
respectiv verificarea funcţionării a articolelor pirotehnice de categoria 3, 4, T1 şi T2 inclusiv 
determinarea nivelului de zgomot şi a oricărei deficienţe în funcţionare.  

Rezultatele comunicate oficial de organizatorul schemei BAM (BERLIN 
GERMANIA) au dovedit că nivelul tehnic, ştiinţific şi de competenţă al INCD INSEMEX 
este adecvat cerinţelor europene. 
 

E. Contract nr. 6436/2013 – nr. beneficiar. 2011 82 01 
Capacitatea tehnică şi gradul de încredere la scară europeană a fost confirmat prin 

participarea la proiectul  finanţat de Comisia Europeană, „ PROSAFE” care a avut ca scop  
verificarea eficienţei supravegherii pieţii la nivel european pentru articole pirotehnice de 
divertisment categoria 1, 2, 3, proiect derulat cu participarea inspecţiei din 10 state 
membre şi cu două laboratoare acreditate INCD INSEMEX PETROŞANI şi AIDICO 
VALENCIA. 

Încercările articolelor pirotehnice s-au efectuat pe infrastructura de încercare a celor 
două laboratoare  din instituţiile menţionate, precum şi în MALTA de către specialiştii  
INCD IMSEMEX la solicitarea Inspecţiei Pieţei din această ţară. S-a valorificat 
infrastructura de încercare achiziţionată pentru aceste tipuri de încercări, lucrările 
realizându-se pe platforma specială pentru lansarea articolelor pirotehnice împreună cu 
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echipamente de vizualizare a traiectoriei, de măsurare a nivelului de zgomot şi de 
încadrare în limitele de timpi de siguranţă etc. 

 
Foto nr. 36.  Platformă specială  din beton cu diametrul de 32 m 

pentru încercarea articolelor pirotehnice 
 

Rezultatele consemnate în urma încercărilor au fost apreciate de contractor 
(PROSAFE) şi s-au deschis oportunităţi de colaborare materializate prin contractarea de 
lucrări în domeniul cu autorităţi naţionale la nivel european (inspecţia de specialitate din 
Danemarca). 
 

F. Contract nr. 6838/2013 Din cadrul proiectelor majore de cercetare dezvoltare 
contractate cu agenţi economici se evidenţiază lucrarea: „STUDIUL DE EVALUARE A 
EFECTULUI SEISMIC AL EXPLOZIILOR DE DEROCARE ASUPRA OBIECTIVELOR 
PROTEJATE ŞI METODE DE REDUCERE A EFECTULUI SEISMIC AL EXPLOZIILOR 
PROCEDEE DE CONTROL ŞI MONITORIZARE” contractată cu S.C. Deva Gold S.A. 

Cercetările întreprinse de către INCD INSEMEX Petroşani în scopul stabilirii 
soluţiilor tehnice care să vizeze protecţia seismică a obiectivelor civile/industriale din zona 
viitoarei cariere Certej, au condus la o serie de rezultate tehnice de prognoză şi informaţii 
utile pentru proiectarea tehnologiei de împuşcare. 
 Cunoaşterea condiţiilor geo-miniere specifice viitoarei cariere au permis analiza, 
selectarea şi aplicarea celor mai adecvate metode de estimare a efectului seismic generat 
în urma lucrărilor de împuşcare asupra obiectivelor civile/industriale, precum şi asupra 
stabilităţii taluzurilor. 
Practica naţională corelată cu abordările internaţionale pentru realizarea seismo-
protecţiei, uzitează de parametrul considerat a fi cel mai reprezentativ, şi anume viteza de 
oscilaţie a particulelor solului „PPV”. 
 Parametrul PPV permite corelarea dintre încărcătura maximă de exploziv (în 
echivalent TNT) care poate fi detonată şi efectele asupra structurilor construcţiilor 
civile/industriale aflate la distanţe cunoscute, existând mai multe valori de prag pentru 
realizarea protecţiei seismice. 
 - PPV=5 mm/s – pentru seismo-protecţia obiectivelor civile, precum şi pentru 
obiectivele industriale care rămân şi după finalizarea exploatării carierei; 
 - PPV=20 mm/s – pentru seismo-protecţia obiectivelor industriale; 
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 - PPV=82 mm/s – pentru asigurarea stabilităţii taluzurilor carierei, a căror durată 
normată de viaţă este mai mare de 5 ani. 
 Sunt prezentate distanţele de siguranţă între frontul de împuşcare (focarul 
exploziei) şi obiectivele civile/industriale de protejat, precum şi pentru stabilitatea 
taluzurilor, acestea fiind evidenţiate tabelar şi reprezentate grafic în cadrul nomogramelor 
aferente. 
 Evaluarea efectului undei de şoc aeriene a încărcăturilor explozive utilizate pentru 
derocarea în carieră, are la bază determinarea suprapresiunilor din atmosferă ca rezultat 
al energiei transmise prin aer. Aceste suprapresiuni afectează atât structurile sau părţi ale 
acestora, cât şi persoanele expuse la acţiunea undei de presiune. Astfel, în lucrare sunt 
redate valorile suprapresiunii create de unda de şoc aeriană, exprimată în unităţi de Pa 
sau dB, putându-se determina distanţele de siguranţă, respectiv încărcăturile maxime de 
exploziv (în echivalent TNT), prezentate tabelar şi reprezentate grafic în nomograma 
aferentă.  

Evaluarea teoretică a efectelor seismice şi a undei aeriene de şoc generate de 
lucrările de împuşcare în carieră au avut la bază datele furnizate de către ,,Deva Gold,, 
privind: caracteristicile geomecanice, principalele caracteristici ale tehnologiei de 
exploatare şi tehnica de împuşcare preconizată a se aplica în viitoarea carieră Certej. 
Lucrarea conţine elementele ştiinţifice şi tehnice de fundamentare a evaluării efectelor 
seismice generate de lucrări de împuşcare, care au permis estimări ale vitezelor de 
oscilaţie a solului şi a nivelului de presiune acustică în corelare cu parametrii tehnicii de 
împuşcare preconizaţi.  

Nomogramele obţinute pentru cei doi parametri menţionaţi permit o interpretare 
facilă pentru verificarea distanţelor de siguranţă, a încărcăturilor maxime permise pe 
treaptă de întârziere, în funcţie de nivelul maxim admis pentru viteza de oscilaţie a solului 
aplicabil obiectivului de protejat (clădiri civile, facilităţi industriale ale Deva Gold şi taluzuri 
definitive). 
 Utilizându-se şi corelându-se datele din prezenta lucrare, referitoare la valorile de 
prag ale parametrului PPV, distanţele de siguranţă, încărcăturile maxime explozive (în 
echivalent TNT), cu proiectul viitoarei cariere Certej pe care sunt reprezentate o serie de 
obiective industriale/civile necesar a fi seismo-protejate, s-au propus limitarea încărcăturii 
explozive Qmax.admis echivalent TNT pe treapta de întârziere pentru diversele zone care 
trebuie protejate. 
 S-a realizat o planşă grafică cu ilustrarea recomandărilor menţionate şi 
reprezentarea distanţelor de siguranţă pentru diferite valori de prag ale parametrului PPV, 
respectiv 5 mm/s, 20 mm/s şi 82 mm/s, precum şi limita valorii undei de presiune acustică 
PDB de 120 dB. 
 Este obligatoriu ca la începerea activităţii de exploatare în carieră să se efectueze 
măsurători ,,in situ,, utilizând aparatură adecvată de monitorizare seismică, în vederea 
determinări exacte a coeficienţilor specifici reali ai carierei pentru verificarea încărcăturii 
maxime de exploziv în echivalent TNT pe treaptă de întârziere. Aceste măsurători trebuie 
efectuate de un laborator specializat şi acreditat în acest sens, de terţă parte, ulterior 
putându-se efectua certificarea tehnologiei de împuşcare de către un Organism de 
evaluare a conformităţii, în felul acesta asigurându-se respectarea articolului 8 secţiunea 5 
a Normelor Tehnice de aplicare a Legii 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare. 
 Având în vedere că această carieră de mare capacitate care se va deschide în anii 
următori se vor continua colaborările cu compania DEVA GOLD în faza de deschidere, 
exploatare, închidere şi ecologizare pe multiple domenii ştiinţifice specifice INCD 
INSEMEX. 
 Pentru susţinerea activităţii de cercetare dezvoltare colectivul DSEAP a participat la 
campania de preluare ca standarde naţionale a unor standarde europene armonizate cu 
Directiva 2007/23/ CE elaborate de CEN care se vor avea în vedere pentru dezvoltarea 
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strategiei legate de infrastructura de cercetare, realizarea de standuri de încercare noi şi 
contractarea unor lucrări de specialitate. 
 Pe parcursul anului 2013 în cadrul departamentului SEAP s-au derulat  cercetări 
referitoare la efectul seismic generat de lucrările de împuşcare efectuate în exploatări 
miniere la zi şi subteran. Activităţile s-au efectuat la solicitarea companiilor miniere în baza 
unor contracte de colaborare ce au avut ca obiectiv principal identificarea de soluţii tehnice 
care să conducă la seismoprotecţia obiectivelor civil/industriale din arealul limitrof 
respectiv a structurilor miniere de la suprafaţă/subteran. 
 Soluţiile tehnice au fost stabilite prin evaluarea rezultatelor obţinute la efectuarea 
măsurătorilor „in situ”, referitoare la monitorizarea unor parametrii ce caracterizează 
undele seismice produse la derocarea substanţelor minerale utile cu ajutorul explozivilor 
de uz civil printre care au fost viteza de oscilaţie a particulelor solului, frecvenţa oscilaţiilor, 
amplitudine, durata seismului.  
 

În cadrul Laboratorului de Aplicații Informatice și Colaborare Internațională     
s-au derulat, pe parcursul anului 2013, un număr de 3 proiecte de cercetare cu finanţate 
de la bugetul de stat prin  programul de cercetare NUCLEU. 
  Rezultatele activităţii de cercetare dezvoltare obținute sunt următoarele: 
 
 A. PN 07 45 02 35 Modelarea numerică a reţelelor de aeraj minier, utilizând 
analiza CFD prin intermediul pachetului software ANSYS Multipysics. 

Proiectul  prezintă o abordare științifică nouă, respectiv modelarea numerică a 
rețelelor de aeraj minier, utilizând funcții specifice CFD (Dinamica Computerizată a 
Fluidelor).  Realizarea acestui obiectiv constă în parcurgerea următoarelor etape: analiza 
fenomenelor și parametrilor care caracterizează sistemul de aeraj minier, din punct de 
vedere fizic și matematic, consultarea literaturii de specialitate, stabilirea fenomenelor care 
vor face obiectul studiului, identificarea unui segment reprezentativ al unei rețele de aeraj, 
modelarea computerizată a efectului unei explozii asupra construcțiilor de aeraj precum și 
validarea rezultatelor obținute prin analiza numerică, cu date experimentale, reale.    

Pe parcursul anului 2013 au fost finalizate primele două faze ale acestui proiect, cu 
următoarele rezultate: 

- studiul rețelei de aeraj minier  din punct de vedere al legilor fizice și 
termodinamice care guvernează acest domeniu deosebit de important, legi care stau la 
baza definirii metodelor și principiilor de analiză utilizate în etapele următoare ale 
proiectului; 

- studiul principiilor fundamentale ale curgerii fluidelor, a mărimilor fizice care 
caracterizează aerul din subteran; studiul regimurilor de curgere a aerului prin lucrările 
miniere, prezentarea ecuațiilor diferențiale care stau la baza dinamicii computerizate a 
fluidelor, a legilor conservării pentru un sistem fizic, în spațiu tridimensional și metoda 
detaliată de determinare a acestora, pentru un element al fluidului 

- analiză documentată  privind stadiul actual al utilizării modelării numerice 
CFD în industria minieră, atât pe plan național cât și internațional, cu evidențierea 
principalelor aplicații ale dinamicii computerizate a fluidelor în rețeaua de lucrări din 
subteran;  

- studiul mecanismului exploziei cauzate de amestecuri explozive metan-aer 
sau praf de cărbune-aer, precum și a efectelor acesteia asupra construcțiilor de aeraj; 

- realizarea geometriei segmentului de rețea de interes, la scară, folosind 
instrumentul software specializat CAD, ANSYS DesignModeler, pornind de la coordonatele 
spațiale ale nodurilor rețelei de aeraj și dimensiunile profilelor diverselor lucrări miniere 
componente; 

- testarea diferitelor metode de discretizare a volumului geometriei create, în 
scopul obținerii unor rezultate satisfăcătoare pentru procesul ulterior de analiza CFD. 
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Fig. nr. 11. 

a) Detaliu asupra zonei analizate, harta spațială realizată cu ajutorul 3D-Canvent 
b) Geometria zonei similare, realizată cu ajutorul ANSYS DesignModeler 

 

 
Fig. nr. 12. Discretizarea geometriei complexe 

 Rețea de discretizare nestructurată 
 
 Proiectul de cercetare va continua în anul 2014, faza finală urmîrind realizarea unor 
simulări pe geometria modelată, obținerea și validarea rezultatelor cu date reale, obținute 
din literatura de specialitate sau prin măsurători.   
 
 B. PN 07 45 02 42 Utilizarea CFD (Computational Fluid Dynamics) pentru 
clasificarea precisă a ariilor periculoase Ex generate de gaze inflamabile. 

Proiectul vizează studiul şi documentarea privind clasificarea mediilor în care pot să 
apară atmosfere explozive gazoase, factorii care influenţează tipul şi întinderea zonelor 
periculoase şi modelarea acestora utilizând tehnicile CFD în vederea dezvoltării 
metodologiilor de clasificare a ariilor periculoase utilizate în prezent, realizând astfel un 
nivel de securitate şi sănătate în muncă sporit în industriile în care se procesează, 
transportă sau depozitează substanţe inflamabile şi unde este implicit probabilă prezenţa 
unei atmosfere explozive. Se are în vedere dezvoltarea activităţilor din domeniul 
clasificării ariilor periculoase, în concordanţă cu principiile şi practicile europene. 
Prima fază a proiectului de cercetare, derulată în a doua jumătate a anului 2013, a avut ca 
scopuri:  
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 Realizarea unui studiu privind clasificarea ariilor periculoase Ex generate de gaze 
inflamabile. 

 Modelarea si discretizarea geometriilor surselor potențiale de degajare ce se vor 
utiliza in analiza numerica folosind CFD (Dinamica Fluidelor Computerizată) 

 Identificarea elementelor tehnico-științifice care stau la baza metodologiilor de 
clasificare a ariilor periculoase generate de gaze, vapori, cețuri și lichide 
inflamabile. 
 

  
Fig. nr. 13.  Modelarea si discretizarea geometriilor unor posibile surse de degajare  

utilizand panchetul software ANSYS Workbench 
 

În această primă fază, în urma unei documentări temeinice privind reglementările în 
vigoare din domeniul protecției la explozie, respectiv a clasificării ariilor periculoase 
generate de gaze inflamabile, ca urmare a unui studiu privind dinamica fluidelor 
computerizată și a pachetului software ANSYS Multiphysics din dotarea INCD INSEMEX 
Petroșani, a fost posibilă modelarea 3D  a geometriilor unor posibile surse de degajare de 
grad continuu, primar și secundar. 

În cadrul dezbaterilor internaţionale, clasificarea ariilor periculoase in scopul 
reducerii pierderilor materiale si umane din cadrul industriei gazelor naturale şi nu numai 
sunt câteva din priorităţile actuale ale mai multor ţări, dar şi a companiilor de stat şi private. 
Aceasta în condiţiile în care eficienţa este la ora actuală un mod de evaluare a tuturor 
proceselor tehnologice, dar şi a personalului de deservire şi exploatare a oricărei 
companii, fie de stat sau privat. Orice proces eficient conduce la reducerea costurilor de 
producţie, un lucru dorit de toate companiile. 

Activitatea de cercetare privind clasificarea ariilor periculoase Ex generate de gaze 
inflamabile utilizând CFD este relativ restrânsă datorită faptului că aplicaţiile din acest 
domeniu prezintă încă foarte multe neajunsuri, lucrul cu astfel de aplicaţii presupune o 
cunoaştere a teoriei combinate din mecanica fluidelor, termodinamică, chimie,fizică, 
analiză matematică, precum şi lucrul cu aplicaţii CFD de ultimă generaţie şi abordarea 
teoretică proprie fiecărei situaţii.  

Proiectul de față se impune a fi continuat datorită importanţei care se acordă 
securităţii şi sănătăţii în muncă, avându-se în vedere că ţelul final al proiectului este 
reprezentat de îmbunătăţirea metodelor evaluare, prevenire şi limitare a riscurilor generate 
de aplicaţiile industriale desfăşurate în medii cu pericol de explozie, prin integrarea 
tehnicilor de simulare CFD pentru clasificarea precisă a ariilor explozive Ex generate de 
gaze inflamabile. 
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 C. PN 07 45 02 44 Aplicaţie software pentru calculul parametrilor funcţionali 
aferenţi ventilatoarelor miniere şi trasarea curbelor caracteristice acestora. 

Proiectul a avut în vedere realizarea unei aplicaţii Windows care să permită 
aprecierea eficienţei instalaţiilor de ventilaţie miniere în urma măsurătorilor „in situ” a 
parametrilor specifici. Folosind datele rezultate, aplicaţia trasează curbele caracteristice 
ale ventilatoarelor principale. 

Utilizarea aplicaţiei informatice pentru stabilirea parametrilor funcţionali aferenţi şi a 
curbelor caracteristice ventilatoarelor miniere constituie un instrument util ce vine în 
sprijinul cercetătorilor cu preocupări în domeniul ventilaţiei miniere şi industriale, furnizând 
o interfaţă accesibilă pentru introducerea datelor de intrare colectate „in situ”, calculul 
parametrilor funcţionali şi trasarea curbelor caracteristice. 

Programul permite introducerea de către operator a valorilor parametrilor măsuraţi 
„in situ” şi  calculează automat, pe baza ecuaţiilor predefinite,  parametrii relevanţi pentru 
trasarea curbelor caracteristice. În vederea aprecierii eficienţei instalaţiilor principale de 
ventilaţie, se determină prin măsurători şi calcule următorii parametrii: 

 Debitul ventilatorului Qv (m3/min); 

 Depresiunea ventilatorului, hv (Pa); 

 Debitul minei, Qm (m3/min); 

 Depresiunea minei, hm (Pa); 

 Debitul de aer scurtcircuitat cu suprafaţa, Qsc (m3/min); 

 Depresiunea canalului de aeraj, hc (mm H2O); 

 Rezistenţa aerodinamică a reţelei de aeraj Rr (k) 

 Rezistenţa aerodinamică a minei, Rm (k) 

 Rezistenţa aerodinamică a canalului de aeraj, Rc (k) 

 Orificiul echivalent al reţelei, Ar (m2) 

 Orificiul echivalent al minei, Am (m2) 

 Puterea utilă, Pu (kW) 

 Puterea absorbită din reţeaua electrică, Pa (kW); 

 Randamentul instalaţiei de ventilaţie,  (%) 

 Valoarea procentuală a pierderilor de aer prin scurtcircuitări cu suprafaţa în  raport 
cu debitul minei, Psc (%) 

 Consumul anual de energie electrică aferent instalaţiei principale de  ventilaţie,  E 
(kWh /an). 
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Foto nr. 37. Ventmex - Fereastra principală 

 

  
 

Fig. 14. Curbele caracteristice aferente depresiunii ventilatorului,  
respectiv puterii absorbite din reţea 

 
În urma execuţiei, aplicaţia furnizează un raport conţinând centralizarea 

parametrilor funcţionali la nivelul instalaţiei de ventilaţie si reţeaua de aeraj, precum şi 
curbele caracteristice. 
 

 
7.3. Oportunităţi de valorificare a rezultatelor de cercetare 
Pentru a răspunde solicitărilor din economia naţională, INCD INSEMEX a utilizat 

rezultatele cercetărilor obţinute ca urmare a derulări proiectelor de cercetare, îmbunătăţind 
capacitatea de încercare şi expertizare a INCD INSEMEX, care face posibilă oferirea unor 
servicii de specialitate la un înalt nivel tehnico – ştiinţific, pentru operatorii economici sau 
autorităţi. 

Infrastructura de cercetare a INCD INSEMEX, dezvoltată în anul 2013, asigură 
baza materială şi nivelul de cunoaştere care permite propunerea unor proiecte competitive 
în cadrul programelor europene şi naţionale, având în vedere în special programe 
internaţionale cum este HORIZON 2020. 

În anul 2013, INCD INSEMEX a creat un consorţiu de parteneriat pentru programul 
Competitie 2013 - 2014 în cadrul Mecanismului financiar SEE Calls for proposals: 
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Romania - RESEARCH WITHIN PRIORITY SECTORS cu Norvegia şi Islanda în aria 
tematică „Environmental protection and management”. 

Infrastructura de cercetare dezvoltată în 2013 şi anii anteriori permite propunerea 
unor proiecte competitive în cadrul programelor europene şi naţionale, având în vedere în 
special programe internaţionale cum este HORIZON 2020. Infrastructura existentă poate fi 
un argument serios în găsirea unor parteneri la nivel european şi naţional atât din 
cercetare- dezvoltare cât şi operatori economici pentru astfel de proiecte de cercetare. 

De asemenea, în cadrul programului HORIZON 2020, institutul este în curs de 
identificare pateneri pentru stabilirea de consorţiu în vederea elaborării de propuneri de 
proiecte de cercetare - dezvoltare tehnologică în cadrul următoarelor apeluri:  

- Civil and industrial buildings preventive protection system against gas accumulation 
in areas affected by fossil fuels extraction. 
- Climate changes influence upon the underground atmosphere towards developing a 
personnel protective system for workers. 
- Efficient heat recovery systems from underground and surface industrial processes 
- Assessment and management of the explosion risk due to biofuels production and 
processing. 
- Integrated system for reducing the pollution of waste water and contaminated soils 
by mining activities, using alternative and environmental friendly methods. 
- Efficient system for collecting/using the biogas resulted from biodegradation 
processes. 
- Ecologic alternative systems for capture / storage of CO2 to remediation of areas 
affected by emissions from power plants. 
- Research on determining the absorption of CO2 for different plant species and 
monitoring its uptake in the created ecosphere. 
- Developing and implementing a useful tool for management the regional disaster 
resilience. 
- Carrying out an integrated system for monitoring and maintaining a high safety level 
in installations exhausting combustible dust. 
- Expert system for assessing the conformity with the protection to explosion 
requirements for systems of fossil fuel power plants. 
- Using solar energy for heating of technological fluids in industrial processes from Ex 
classified areas – Efficient alternative to classic systems. 
- Safety explosives and pyrotechnics management available to notified bodies 
authorities and users. 
- Innovative multimedia virtual laboratory for staff training and improvement in the 
area of explosives for civil use and pyrotechnic articles. 
- Innovatively managerial system for risk management for emergency situations to 
prevent and combat the causes that can cause major events. 
- Increasing the management sustainability of community resilience in mining, based 
on a modern decision support in recovery and security of the mineral resources at 
European level. 
- Improving the system of identification and classification of dangerous goods that are 
subject of cross-border transactions. 
- Identification and evaluation of major hazards specific critical infrastructure 
explosives to establish an effective mechanism for information and population 
awareness in case of events due to these dangerous materials. 

 
7.4. Măsuri privind creşterea gradului de valorificare socio–economică a 

rezultatelor cercetării. 
INCD INSEMEX s-a implicat la nivel naţional şi internaţional la îmbunătăţirea 

nivelului tehnic al infrastructurii de cercetare printr-o serie de acţiuni care au condus la 
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realizarea de noi contracte de CD, atât prin finanţare guvernamentală cât şi prin efort 
financiar propriu 

Posibilitatea de participare în cadrul unor proiecte desfăşurate la nivel naţional / 
european la verificarea acestor tipuri de produse în cadrul procesului de supraveghere a 
pieţei comunitare / naţionale. În acest sens s-au identificat parteneri pentru derularea de 
proiecte internaţionale de interes regional şi european în domeniul de activitate specific cu 
focalizare pe protecţia mediului. Proiectele propuse împreună cu partenerii din NORVEGIA 
şi ISLANDA se află în faza de evaluare. 
  Fără fundamentarea ştiinţifică, tehnică şi de management de  securitate şi sănătate 
în muncă, măsurile existente din normele tehnice în vigoare sunt în anumite aspecte prea 
restrictive sau din contră ignoră situaţii care pot afecta în mod evident securitatea şi 
sănătatea persoanelor, bunurilor şi mediului. 
Modificările legislative repetate în eforturile de armonizare cu Legislaţia Europeană au 
lăsat loc de interpretare pentru anumite aspecte, iar altele chiar importante au fost 
ignorate. 
 Stabilirea pe baze ştiinţifice şi tehnice confirmate de încercări şi determinări în 
teren, a măsurilor care trebuie implementate pentru evitarea riscurilor, face ca din 
derularea unor proiecte ştiinţifice să rezulte soluţii care să conducă la scăderea numărului 
de evenimente/ incidente grave. 
 

8. Măsuri de creştere a prestigiului şi vizibilităţii INCD INSEMEX 

 
8.1. Prezentarea activităţii de colaborare prin parteneriate: 

 
8.1.1. Dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional si internaţional (cu 

personalităţi/ instituţii / asociaţii profesionale) în vederea participării la programele 
naţionale, europene şi internaţionale. 

 
Parteneriatele pot avea un rol important în iniţierea, susţinerea, valorificarea, 

validarea rezultatelor cercetării stiinţifice. În anul 2013, prin dezvoltarea în continuare a 
activităţii de colaborare prin parteneriate INCD INSEMEX si-a propus si realizat 
îndeplinirea anumitor obiective specifice cum sunt următoarele: 

a) Identificarea potenţialilor parteneri, având în vedere profilul de activitate si 
oportunităţile de colaborare care deschid calea abordării anumitor tematici si 
proiecte; 

b) Dezvoltarea colaborării cu parteneri naţionali si internaţionali - personalităţi, 
instituţii, asociaţii profesionale; 

c) Accesul la reţele pe specific profesional care activează pe plan internaţional; 
d) Implicarea INCD-INSEMEX în programele europene de colaborare la nivel de studii 

masterale si doctorale. 
 
Pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus, în cadrul INCD-INSEMEX s-au luat 

următoarele măsuri: 

 Participarea la: Forurile NB-urilor pentru Directivele Europene; Şedinţele Anuale ale 
Autorităţilor Miniere; şedinţele International Electrotechnical Commission Scheme 
for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive 
Atmospheres- IECEx, şedinţele Internaţional Mines Rescue Body  

 Implicarea structurilor responsabile cu relaţiile internaţionale, prin colaborare cu 
departamentele profesionale, în identificarea partenerilor potenţiali; 
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 Atragerea partenerilor instituţionali din programele de mobilităţi si de formare 
profesională către activităţi de cercetare si creaţie, la realizarea unor consorţii, 
reţele, în vederea participării la programele naţionale si europene specifice; 

 Înscrierea INCD-INSEMEX în baze de date internaţionale care promovează 
parteneriate; 

 Înscrierea INCD-INSEMEX ca membru în asociaţii profesionale de prestigiu, pe 
plan naţional si internaţional; 

 Organizarea de manifestări, conferinţe, simpozioane, pe plan naţional si 
internaţional, cu atragerea unor parteneri de prestigiu. 

 
Încă din anul 2012 INCD-INSEMEX Petroşani a contractat proiectul din cadrul  

Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare - PN II 
 
8.1.1.1. "Concepţia structurală şi proiectarea pe baza controlului 

mecanismului de cedare a structurilor multietajate supuse la acţiuni accidentale"  
 
Proiectul are în vedere cercetări privind măsuri de îmbunătăţire a construcţiilor pe 

structuri metalice vizând proiectarea şi realizarea lor, pentru a rezista la acţiuni extreme 
cum sunt exploziile. 

 
 

Componenţa consorţiului (parteneriatului) 
 
Instituţia coordonatoare:  UNIVERSITATEA „POLITEHNICĂ” DIN TIMIŞOARA 
 
Parteneri: 
 
P1 –  Universitatea „Tehnică” din Cluj Napoca 
P2 – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 
Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC”  
P3 – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie 
Antiexplozivă – INSEMEX  
P4 – SC ACI CLUJ SA 
 
Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, 
a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
Durata proiectului: iulie 2012 – iunie 2016 
 
Buget proiect (total) 2.283.088 lei , din care: 
Buget proiect INCD INSEMEX 263.303 lei – pentru anul 2013: 64.736 lei 
Finanţare de la bugetul de stat 1.937.588 lei 
Cofinanţare 345.500 lei 
 
Responsabil de proiect: 
C.S. gr. III dr.ing. Attila KOVACS - INCD-INSEMEX Petrosani  
Str. Gen. V. Milea, nr. 32-34, Petrosani, jud. Hunedoara, cod 332047 
Tel. 0254541621, fax 0254546277 
e-mail: attila.kovacs@insemex.ro 

 
 
 
 

mailto:attila.kovacs@insemex.ro
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8.1.1.2. „Advance tools for ventilation and methane emmissions control”  
 

Componenţa consorţiului (parteneriatului) 
 
Instituţia coordonatoare:  ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE LOS RECURSOS NATURALES – AITEMIN, Spania 
 
Parteneri: 
 
P1 –  DMT GMBH & CO KG „DMT”, Germania 
P2 – INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG – EMAGPL, Polonia 
P3 – GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA - Central Mining Institute – CMIPL, Polonia 
P4 – HULLERAS DEL NORTE SA – HUNOSA, Spania 
P5 – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie 
Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani 
P6 – KOMPANIA WEGLOWA SA – KOMPWEG, Plolonia 
P7 – UNIVERSITY OF NOTTINGHAM – UNOTT, United Kingdom 
 
Autoritatea contractantă: RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL 
Durata proiectului: iulie 2012 – iunie 2015 
 
Buget proiect INCD INSEMEX (total) 337.000 euro , din care: 
Contribuţie de la UE: 202.200 euro 
Cofinanţare 134.800 euro 
 
Responsabil de proiect: 
C.S. gr. II dr.ing. Constantin LUPU - INCD-INSEMEX Petrosani  
Str. Gen. V. Milea, nr. 32-34, Petrosani, jud. Hunedoara, cod 332047 
Tel. 0254541621, fax 0254546277 
e-mail: constantin.lupu@insemex.ro 

 
8.1.2. Înscrierea INCD INSEMEX în baze de date internaţionale care 

promovează parteneriatele 
 

În cadrul INCD-INSEMEX pe parcursul anului 2013, ca si în anii anteriori, s-a avut 
în vedere continuarea demersurilor de înscriere a institutului nostru în baze de date 
internaţionale care promovează parteneriate, prin implicarea structurilor responsabile cu 
relaţiile internaţionale, prin colaborare cu departamentele profesionale, în identificarea 
partenerilor potenţiali. 

Astfel, INCD-INSEMEX este membru al următoarelor instituţii/baze de date 
internaţionale care promovează parteneriatele: 

 
8.1.2.1. Schema Comisiei Internaţionale Electrotehnice pentru Certificarea 

Conformităţii cu Standardele pentru echipamente destinate utilizării în atmosfere 
Explozive 
 

 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL 
COMMISSION SCHEME FOR CERTIFICATION TO 
STANDARDS RELATING TO EQUIPMENT FOR USE 
IN EXPLOSIVE ATMOSPHERES (IECEx SCHEME) 

mailto:constantin.lupu@insemex.ro
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Ca sistem de certificare recunoscut pe plan internaţional, IECEx promovează 

securitatea echipamentelor si serviciilor în arii cu pericol de explozie. Acesta verifică 
conformitatea cu Standardele Internaţionale de Securitate IEC pentru zonele Ex 
(explozive) si tratează domeniile: echipamente, sisteme, servicii si competenţa 
personalului în industrii cu grad ridicat de specializare unde există risc de foc si explozii 
(industriile Ex). 

Obiectivul Schemei IECEx este de a facilita schimbul / comerţul internaţional de 
echipamente si servicii destinate utilizării în atmosfere explozive, în scopul menţinerii unui 
nivel corespunzător de securitate. Dintre implicaţii rezultate de aici se pot menţiona: 

reducerea costurilor de încercare si certificare pentru producător 
reducerea timpului necesar punerii pe piaţă 
fiabilitatea pe plan internaţional a procesului de evaluare a produselor 
o bază de date internaţională unificată 
menţinerea fiabilităţii pe plan internaţional în privinţa echipamentelor şi serviciilor 

asigurate prin certificările IECEx . 
Din ianuarie 2010 Organizaţia Naţiunilor Unite (United Nations), prin Comisia sa 

Economică pentru Europa UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) a 
autorizat în mod oficial aderarea la si utilizarea schemei IECEx (IEC System for 
Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres) INCD-
INSEMEX a devenit membru IECEX si este unicul Organism Notificat care reprezintă 
România în cadrul tărilor membre IECEX (link: http://www.iecex.com/countries.htm). 

 
8.1.2.2. NANDO – Sistemul de Informaţii pentru organizaţiile notificate si 

desemnate New Approach 
 

 
 

 

NANDO - 
NEW APPROACH 
NOTIFIED 
AND DESIGNATED 
ORGANISATIONS 
INFORMATION SYSTEM 

 
Una dintre bazele de date dintre cele mai importante în Europa este NANDO – 

Sistemul de Informaţii pentru organizaţiile notificate si desemnate New Approach (New 
Approach Notified and Designated Organisations Information System), care centralizează 
toate datele referitoare la Organismele Notificate pe directivele europene în vigoare. Pe 
websiteul NANDO se regăsesc listele cu organismele notificate din cadrul Uniunii 
Europene, care include numărul de identificare al fiecărui organism, precum si domeniile 
pentru care acestea au fost abilitate si sunt supuse unei actualizări permanente. 

INCD-INSEMEX a devenit membru NANDO si este înregistrat ca organism notificat 
pentru următoarele domenii / directive: 

Directiva Europeană 89/686/EEC Personal protective equipment 

Directiva Europeană 93/15/EEC Explosives for civil uses 

Directiva Europeană 94/9/EC Equipment and protective systems intended for 
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use in potentially explosive atmospheres 

Directiva Europeană 98/37/EC Machinery 

Directiva Europeană 2000/14/EC Noise emission in the environment by 
equipment for use outdoors 

Directiva Europeană 2006/42/EC – Machinery 
 
8.1.3. Înscrierea INCD INSEMEX ca membru in reţele de cercetare / membru in 

asociaţii profesionale de prestigiu pe plan naţional/internaţional 
 

O altă iniţiativă importantă adoptată de INCD-INSEMEX în privinţa identificării de 
potenţiali parteneri în programele ce promovează parteneriatele a fost înscrierea INCD-
INSEMEX ca membru în asociaţii profesionale de prestigiu, pe plan naţional si 
internaţional. 

Personalul INCD-INSEMEX are statut de membru în multiple asociaţii/organizaţii de 
prestigiu pe plan naţional si internaţional. Se prezintă în continuare cele mai relevante 
organizaţii în care INSEMEX participă. 
 

8.1.3.1. ACM-V – Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest 
a României - Este organizaţia profesionala ce reuneste principalele forţe de 
cercetare, dezvoltare si inovare din judeţele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si 
Timiş. 

 

 

ASOCIAŢIA PENTRU CERCETARE MULTIDISCIPLINARĂ 
DIN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI 

 
ACM-V este membru fondator al Asociaţiei TEHIMPULS, care este un Centru 

Regional de Inovare si Transfer Tehnologic cu sediul in Timisoara.  
Principalele domenii stiinţifice de activitate sunt: 
agronomie 
chimie si fizică 
economie 
medicina 
tehnică 
stiinţe socio-umane 
Activităţi derulate prin ACM-V: 
Derularea unor proiecte destinate ONG-urilor 
Derularea de proiecte de cercetare interdisciplinară în coordonarea ACM-V-ului 
Realizarea de consorţii între institute si universităţi cu scopul participării la 

competiţiile de proiecte 
Participarea la programele naţionale si internaţionale de cercetare 
Sprijinirea membrilor asociaţiei la finalizarea tezelor de doctorat, oferirea de 

consultanţă inclusiv referenţi si evaluatori în domeniu 
Participarea cu lucrări la Simpozioanele organizate de ACM-V. 
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8.1.3.2. Asociatia Generala a Inginerilor din Romania – AGIR 
 

 
Reapărută pe scena societăţii civile românesti in anul 1990, este o organizaţie 

profesionala neguvernamentală, cu personalitate juridica, apolitica, cu activitate non profit,  
cu autonomie deplină, constituita pe durata nelimitata. Ea este o organizaţie deschisă, cu 
un număr nelimitat de membri, persoane fizice si juridice, care-i recunosc statutul si doresc 
sa contribuie la realizarea obiectivelor sale. Organizarea si funcţionarea sa sunt stabilite 
prin statut. 

Ca şi în anii anteriori, în anul 2013 s-a continuat activitatea de cooptare a 
personalului cu studii superioare din cadrul INCD-INSEMEX în asociaţia profesională în 
cadrul acestei organizaţii care are ca obiective următoarele: 

Să anticipeze si sa răspundă efectiv necesităţilor inginerilor, oferindu-le facilităţi 
pentru a obţine un avantaj competitiv 

Să promoveze o cultura industriala care sa valorifice talentele existente 

Să incurajeze satisfacţia vocaţională a inginerilor, sa le recunoască si sa le 
onoreze contributia la succesul instituţiilor în care activează; 

Să creeze o baza pentru îmbunătăţirea continua a activităţilor ingineresti 
caracterizate prin excelenta profesionala prin perfecţionare, prin respect pentru valorile 
umane si sociale si prin disponibilitate pentru consultare si comunicare 

Să scoată în relief cultura inginereasca prin cercetare, dezvoltare, proiectare, 
inovare, productie si comercializare, utilizand cat mai eficient resursele umane si 
financiare 

Să contribuie la dezvoltarea culturii industriale, prin reliefarea intreprinderilor 
productive si inovative, care pot sa determine o dezvoltare economica durabila si 
cresterea stabilitatii sociale si a protectiei mediului inconjurator 

Să acţioneze pentru exercitarea profesiei de inginer cu respectarea principiilor 
deontologice specifice. 

 
8.1.3.3. Asociaţia Salvatorilor Minieri si de Suprafaţă (ASMS) 
 

 
 
ASMS reuneste salvatorii din diferite instituţii din ţară.  
Dintre obiective principale ale acestei asociaţii se pot enumera următoarele: 

Extinderea cooperării pe plan naţional a staţiilor de salvare si a schimbului de 
informaţii între acestea; 

Stabilirea de legături cu organisme similare din ţară si din străinătate; 

Promovarea si apărarea demnităţii, drepturilor si intereselor asociaţilor. 
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Alinierea la normativele si standardele internaţionale în domeniu; 

Colaborare si sprijin direct în cazul producerii unor avarii de mare amploare; 

Iniţierea si derularea colaborării între formaţiile de salvatori si echipele de Cruce 
Rosie, Protecţie civilă, paramedici, SALVAMONT, formaţii PSI, etc. în vederea intervenţiilor 
specifice în caz de necesitate si a disipării cunostinţelor de prim-ajutor si reanimare. 

 
8.1.3.4. Internaţional Mines Rescue Body (IMRB) 
 
Începând cu anul 2001 INCD INSEMEX Petroşani este membru fondator şi face 

parte din Comitetul de conducere al INTERNAŢIONAL MINES RESCUE BODY, organism 
având o largă reprezentare internaţională şi care cuprinde entităţi specializate din ţări cum 
ar fi: SUA, Canada, Australia, India, China, etc. 

 
 În această calitate specialiştii INCD INSEMEX Petroşani au participat la schimburi 
de experienţă vizând rezultate ale cercetării ştiinţifice şi studii de caz referitoare la 
optimizarea şi eficientizarea activităţii de salvare minieră. 
 

 
8.1.3.5. Autorităţiile Miniere de Stat din Europa 
 
INCD INSEMEX Petroşani a participat la cea de-a 19-a Întâlnire a Autorităţilor 

Miniere de Stat din Europa, întâlnire care a avut loc la Belgrad (Serbia) în perioada 23-24 
Septembrie 2013. În cadrul acestui eveniment, dezbaterile s-au concentrat asupra 
problemelor întâlnite în managementul de stat şi privat al proiectelor miniere, cu accent 
asupra procesului de tranziţie de la stat la privat, inclusiv proiecte public-private şi 
concesiuni.  
 Dezvoltarea industriei miniere a arătat că protecţia resurselor minerale şi utilizarea 
lor raţională este o problemă de actualitate şi nu trebuie subapreciată pe viitor.  Importanţa 
resurselor minerale pentru dezvoltarea societăţii necesită un cadru legislativ adecvat, care 
să ofere siguranţă statelor şi investitorilor. Resursele minerale sunt foarte importante 
pentru dezvoltarea economică a statelor, iar abordarea activităţilor în industria minieră 
trebuie să se facă pe baza principiilor pieţei libere şi pe atragerea investitorilor privaţi. Este 
necesară continuarea cooperării dintre Autorităţile Miniere de Stat din Europa, atât în 
domeniile specifice cât şi în cele de interes general, fără a duplica activitatea altor 
organisme Europene. 
 S-a stabilit ca următoarea întâlnire, cea de-a 20-a, să fie organizată în anul 2014 de 
Irlanda, iar în cadrul acesteia să fie dezbătute subiecte  legate de incidentele miniere 
majore. Reprezentanţii Finlandei s-au oferit să găzduiască cea de-a 21-a Întâlnire a 
Autorităţilor Miniere de Stat din Europa, în anul 2015.  



 

 

 
R a p o r t  a n u a l  d e  a c t i v i t a t e  

 

Pag. 86 / 167 

 
 

 
 



 

 

 
R a p o r t  a n u a l  d e  a c t i v i t a t e  

 

Pag. 87 / 167 

8.1.4. Participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi 
internaţionale 
 

În anul 2013 INCD-INSEMEX nu a participat în comisii de evaluare în cadrul 
concursurilor naţionale şi internaţionale. 
 

8.1.5. Personalităţi ştiinţifice ce au vizitat institutul: 
 

Krizysztof Krause - Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din Krakovia, Polonia 
Janusz Res - Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din Krakovia, Polonia 
Krzysztof Kotnica - Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din Krakovia, Polonia 
Robert Chantry Price – PROSAFE, Bruxelles, Belgia  
Jacek Cuber –Institute of Innovative Technologies EMAG, Katowice, Polonia 
Bernard Bonnet – Belfort, Franţa 
Semyon Snkundin – Facultatea de Mine, Moscova 
Peter Tantsov - Facultatea de Mine, Moscova 

 
8.1.6. Lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice 

invitate 
 
Dintre personalităţile ştiinţifice care au fost invitate şi care au participat, cu lucrări 

ştiinţifice, la Simpozionul Internaţional de Securitate şi Sănătate în Muncă SESAM 2013, 
organizat de INCD INSEMEX Petroşani amintim:  

 

Nr. 
crt. 

Titlul lucrării ştiinţifice Autori Instituţie 

 
1. 

The management and control of 
occupational risk in companies. 

Anca Elena Antonov, 
Georgeta Buica, 
Constantin Beiu 

INCD pentru 
Protectia Muncii 

„Alexandru 
Darabont” 
Bucureşti 

2. 
The rehabilitation and greening of 
petrila mine following its closing 
down. 

Susana (Iancu) 
Apostu,  

Victor Arad,  
Oana Bărăiac 

Universitatea  
din  

Petroşani 

 
 

3. 

Research on the capture, storage 
and transport technologies of 
carbon dioxide for environmental 
protection. 

Susana Arad, 
Daniela Ciolea, 

Victor Arad 

Universitatea 
din Petroşani 

 
4. 

Improving the working 
environment in coal mines by 
using automated monitoring and 
control methane drainage 
systems. 

Gabriel Bujor Băbuţ , 
Roland Iosif Moraru 

 

Universitatea 
din 

Petroşani 

 
5. 

Collecting and retaining 
contaminants exhausted at steel 
manufacturing in electric arc kilns. 

Daniel Badea,  
Silviu Platon,  

Adriana Tudor, 
Ionelia Ciocan 

INCD pentru 
Protectia Muncii 

„Alexandru 
Darabont” 
Bucureşti 
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Nr. 
crt. 

Titlul lucrării ştiinţifice Autori Instituţie 

6. 
Cycling system of domestic 
residual waters cleaning, using 
magnesium mineral resources. 

Camelia Bădulescu, 
Viorica Ciocan, 

Clement Ionescu 

Universitatea 
din 

Petroşani 
INCD Metale şi 

Resurse 
Radioactive 
Bucureşti 

 
7. 

Researches regarding the 
inertization of the chemical muds 
which have a content of heavy 
metal. 

Camelia Bădulescu, 
Eugen Traista, 

Clementina Moldovan 

Universitatea 
din 

Petroşani 

 
8. 

Impact assessment of mining 
activity in the jiu valley coal basin 
on the environment. 

Oana Bărăiac,  
Victor Arad,  

Susana (Iancu) 
Apostu,  

Gheorghe Lasc, 
Cristian Daniel Nistor 

Universitatea 
din 

Petroşani 

 
9. 

The calculation of short-circuit 
currents in isolated neutral system 
over 1 KV case studies. 

Constantin Beiu, 
Georgeta Buica, 
Cornel Toader 

INCD pentru 
Protectia Muncii 

„Alexandru 
Darabont” 
Bucureşti 

Universitatea 
Politehnică 
Bucureşti 

 
10. 

Risks management regarding the 
electrical safety equipments 
usage in extreme environmental 
conditions. 

Georgeta Buica, 
Constantin Beiu, 
Anca Antonov, 
Remus Dobra 

INCD pentru 
Protectia Muncii 

„Alexandru 
Darabont” 
Bucureşti 

Universitatea 
din 

Petroşani 

11. 

Optimizing the operation of large 
industrial fan power by 
adjusting the rotor excitation 
voltage. 

Stelian Valentin 
Casavela 

 

Universitatea 
din 

Petroşani 

12. 
Telecommunication systems in 
polish underground mines. 
requirements, rules and offers. 

Jacek Cuber, 
Andrzej Szatanik 

ElektrometaL 
Spółka Akcyjna, 

Polonia 

 
13. 

Improvement of professional 
performances evaluation of the 
mine rescuers from the 
perspective of 
psychosocioprofessional 
Reengineering. 

Filip Elena, 
 Irimie Sabina 

 

Universitatea 
din 

Petroşani 
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Nr. 
crt. 

Titlul lucrării ştiinţifice Autori Instituţie 

 
14. 

Safety and health at work within 
places of worship microclimate 
parameters. 

Gilda Rusu-Zagăr, 
Sorin Ovidiu Anghel, 
Catalin Rusu-Zagăr, 

Ionel Iorga, 
Mihaela Mocanu 

INCD pentru 
Protectia Muncii 

„Alexandru 
Darabont” 
Bucureşti 

Universitatea 
“Dimitrie Cantemir” 

 
15. 

The annual, seasonal, nocturnal 
and diurnal variation of 
concentrations of gaseous and 
particulate pollutants in six areas 
of Bucharest. 

Gilda Rusu-Zagăr, 
Catalin Rusu-Zagăr, 

Andrei Iorga, 
Octavian Iorga, 

Laurentiu Zagar, 
Mihaela Mocanu 

INCD pentru 
Protectia Muncii 

„Alexandru 
Darabont” 
Bucureşti 

Universitatea 
“Dimitrie Cantemir” 

16. 
Sanitation policy and prevention 
of environmental contamination in 
South Africa. 

Shafick Hoossein, 
Kevin Whittington-

Jones,  
R. Tandlich 

Coastal & 
Environmental 

Services-
Grahamstown, 
South Africa 

Department of 
Environmental 

Science -
Grahamstown, 
South Africa 

 
17. 

Optimum values for work 
parameters of a powdered coal 
boiler minimizing nitrogen oxides 
emissions. 

Clement Ionescu, 
Liana Simona Sbîrnă, 

Sebastian Sbîrnă, 
Clementina Moldovan 

Universitatea 
din 

Petroşani Facultatea 
de Matematică si 
Ştiinte Naturale –

Dep. Chimie 
Craiova 

Şcoala Ecologică 
SF. Ştefan - Craiova 

 
 

18. 

Verification calculation of 
components of mud evacuation 
instalation in Lupeni mine shaft 12 
water collecting and evacuation 
station. 

Vilhelm Itu, 
Iosif Dumitrescu 

 

Universitatea 
din 

Petroşani 

 
19. 

The use of ultrafiltration for the 
wastewater pumped into the olt 
river from feldioara uranium 
processing plantin order to protect 
the environment. 

Dumitru Jula, 
Sorina Stănilă 

 

Universitatea 
din 

Petroşani 

 
20. 

Airborn soils pollution risk 
asessment near open-cast iron 
ore mines. 

M.M. Kharytonov , 
A.M.Benselhoub 

State Agrarian 
University –

Dnipropetrovsk, 
Ukraine 
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Nr. 
crt. 

Titlul lucrării ştiinţifice Autori Instituţie 

21. 
Technical solutions for sealing the 
side chamber ral, e m. comanesti, 
in maximum security conditions. 

Gheorghe Lasc, 
Victor Arad,  

Oana Bărăiac, 
Alexandru Niculescu 

Universitatea 
din 

Petroşani  
UTC Bucureşti –
Inginerie Civilă 

22. 
Gfd based expert system for 
renewable energy systems. a 
wind turbine case study. 

Monica Leba , 
Andreea Ionica, 
Remus Dobra,  

Vlad Mihai 
Pasculescu 

Universitatea 
din 

Petroşani 

23. 

Integrated it tool usage in 
protected areas management in 
order to generate effective 
conservation measurements of 
biodiversity - case study in Jiu 
Valley national park. 

Csaba Lorinţ ,  
Lucian Lupu,  

Eduard Edelhauser, 
Alina Lorinţ 

Universitatea 
din 

Petroşani  
Complexul 
Energetic 

Hundedoara 
Petroşani 

 
24. 

 

Modeling and simuling power 
active filter for reducing harmonic 
pollution using method of 
instantaneous reactive power 
theory. 

Marius Marcu,  
Florin-Gabriel 

Popescu,  
Leon Pana 

Universitatea 
din 

Petroşani 

25. 
Researches regarding the 
evolution of the coal reserve in 
“Rosia de Jiu” quarry. 

Teodora Mititica, 
Sorin Mihai Radu , 

Ion Bacalu 

Universitatea 
din 

Petroşani 

26. 
Closure of pine valley mining's 
goal in a safe manner. 

Ana-Codruta 
Moldovan,  

Victor Arad,  
Ladisav 

Radermacher,  
Ioan Gaf – Deac 

Universitatea 
din 

Petroşani 

27. 

Simulated acid rain impact on the 
organic matter in soil, on 
phosphorus and other chemical 
elements. 

Clementina 
Moldovan,  

Sebastian Sbîrnă, 
Clement Ionescu, 

Liana Simona Sbîrnă, 
Cristian Codreşi 

Universitatea 
din 

Petroşani 

28. 

Rationale and criteria 
development for risk assessment 
tool selection in work 
environments. 

Roland Iosif Moraru , 
Gabriel Bujor Băbuţ, 
Lucian Ionel Cioca 

Universitatea 
din 

Petroşani 
Universitatea 

“Lucian Blaga” 
Sibiu 
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Nr. 
crt. 

Titlul lucrării ştiinţifice Autori Instituţie 

 
29. 

Specific model and software 
application for identification, 
assessment and prevention of the 
occupational risks in the romanian 
health care sector. 

Steluţa Elisabeta 
Nisipeanu, 

Ştefan Pece, 
Iulian Mădălin Ivan, 

Elena Ruxandra 
Chiurtu, 

Maria Haiducu, 
Daniela Mănuc 

INCD pentru 
Protectia Muncii 

„Alexandru 
Darabont” 
Bucureşti 

Universitatea de 
Medicină şi 

Farmacie Bucureşti 

30. 
Processing the data acquired 
from potentially explosive 
atmosphere. 

Nicolae Patrascoiu, 
Ioana Camelia Barbu 

Universitatea 
din 

Petroşani 

31. 

Multicriterial environmental 
pollution analysis of the Mintia 
Thermoelectric power station 
area. 

Dan Codrut Petrilean, 
Sabin Ioan Irimie, 
Virginia Băleanu, 

Sorina Stănilă 

Universitatea 
din 

Petroşani 
Universitatea 

Politehnică din 
Timişoara 

32. 
Noise and vibration risk control in 
construction sector. 

Silviu Nicolae Platon, 
Daniel Badea, 
Adriana Tudor, 

Corina Anda Hionis 

INCD pentru 
Protectia Muncii 

„Alexandru 
Darabont” 
Bucureşti –

Laborator Zgomot şi 
Vibraţii 

33. 
Noise exposure risk prevention in 
working environment using noise 
mapping. 

Silviu Nicolale Platon, 
Corina Anda Hionis 

INCD pentru 
Protectia Muncii 

„Alexandru 
Darabont” 
Bucureşti –

Laborator Zgomot şi 
Vibraţii 

34. 
Scanning laser - a new technique 
in land measurements. 

Cosmin Popescu, 
Lucian Dragomir , 

Mihai Herbei 

Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară 
a Banatului din 

Timişoara 

35. 
Automatic firefighting device 
bonpet. 

Florin Preda 

SC EXAL GROUP 
SRL, 

Slatioara, 
Olt 

36. 
Accidental main pipelines natural 
gas leak detection through the 
fuzzy logic.  

Adrian Bucur ,Vasile 
Rafa 

SNTGN 
TRANSGAZ 

Mediaş 
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Nr. 
crt. 

Titlul lucrării ştiinţifice Autori Instituţie 

37. 
Influenta calitatii carbunelui ars in 
cazanele de abur asupra calitatii 
atmosferei. 

Oana Rotea, Luminita 
Craciun 

Universitatea 
din 

Petroşani 
Universitatea 
“Constantin 
Brâncuşi” 

 Tg.Jiu 

38. 
Acoustic instrumental base for 
mine ventilation control. 

Semyon Shkundin 
Moscow State 

Mining University, 
Russia 

39. 
The dynamic airflow calculating of 
mine ventilation networks. 

Semyon Shkundin, 
Peter Tantsov, 

Aleksandr Petrov, 
Vladimir Vanovsky 

Institute for 
Problems in 

Mechanics of the 
Russian Academy of 
Sciences, Moscow, 

Russia 
Moscow State 

Mining University, 
Russia 

40. 
Monitoring of noise pollution 
produced by bandconveyors from 
the Career Rosia of Jiu. 

Andreea Cristina 
Stanci, 

Aurora Stanci 

Universitatea 
din 

Petroşani 

 
41. 

New aspects regarding 
environmental protection during 
the reverse osmosis used for the 
treatment of wastewater from 
uranium processing. 

Sorina Stănilă , 
Dumitru Jula 

Universitatea 
din 

Petroşani 
 

42. 
The electric power plant impact 
reduction above the environment. 

Maria Daniela 
Stochitoiu,  

Alin Cristian Gruber 

Universitatea 
din 

Petroşani 
Liceul Tehnic “Aurel 

Vlaicu” 
Lugoj, Romania 

43. 

Protejarea mediului prin 
reducerea riscurilor in 
intreprinderile industriale cu grad 
de risc ridicat. 

Lucian Toma,  
Inga Rosioru Cioara 

Universitatea 
din 

Petroşani 

44. 
Metode pentru determinarea 
consecinţelor sociale şi ecologice 
ale accidentelor. 

Lucian Toma, 
 Inga Rosioru Cioara 

Universitatea 
din 

Petroşani 

 
8.1.7. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau 

incluse în baze internaţionale de date) şi în colectivele editoriale internaţionale 
şi/sau naţionale:  

 
Colectivul redacţional al Revistei Minelor - indexată în baza de date internaţională EBSCO 

Dr. ing. Constantin Lupu – membru în Comitetul Ştiinţific  
Drd. ing.Nicolae – Ioan Vlasin: e-EDITOR 
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         8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale si internționale 
Expoziţii la care a participat INCD INSEMEX în anul 2013: 
 
Salonul Internaţional al Cercetarii, Inovării şi Inventicii „PRO INVENT”, perioada de 

desfasurare 19 – 22 martie, Cluj Napoca, România, unde au fost prezentate următoarele 
postere : 

- Tehnologie de prevenire a combustiilor spontane la minele de huilă cu inhibitori 
de soluţie apoasă de clorulă de zinc. 

- Stand de încercare pentru determinarea caracteristicilor benzilor transportoare 
privind rezistenţa la fricţiune pe tambur. 

- Metodă de verificare în teren la sistemelor electrice de iniţiere a capselor 
electrice detonante, integrate în autospeciale de prospecţiuni. 

- Metodologie de supervizare integrată a acţiunilor de inspecţie şi întreţinere în 
conformitate cu noua legislaţie în domeniu. 

- Instalaţie automată de realizare a ciclurilor termice pentru condiţionarea 
îngrăşămintelor chimice cu conţinut ridicat de azot. 

- Aparat de limitare a supratensiunilor tranzitorii, generate de comutaţia în vid, 
pentru circuitele electirce de joasă tensiune. 

- Stand de încercare pentru determinarea câmpului electrostatic generat de o 
bandă de transport uşoară în funcţionare. 

- Aparat de şoc mecanic pentru condiţionarea mecanică a articolelor pirotehnice. 
- Metodă de simulare a intervenţiilor formaţiilor de salvare în medii 

toxice/explozive/inflamabile. 
- Metodă cadru pentru tehnologia de prevenire a combustiilor spontane la 

explorarea huilei cu banc subminat prin inertizare. 
Expoziţia organizată în cadrul Simpozionului Internaţional Priorităţile Chimiei pentru 

o Dezvoltare Durabilă – Priochem,  ediţia a IX-a, 24 - 25 octombrie, Bucureşti, România 
unde a fost prezentat următorul poster : 

- Research on the action of metalic contaminants about Mureş river water and its 
tributaries, in Hunedoara county and their influence of fauna. 

 
8.3. Premii obținute prin proces de selecție/distincții, etc. 
 
Premii acordate de Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara în cadrul Galei 

excelenţei în afaceri – Topul firmelor din judeţul Hunedoara, ediţia XX, 2013: 
- „Trofeul de excelenţă 2013” pentru rezultatele economice deosebite obţinute în 

ultimii 5 ani. 
- „Top Afaceri România 2013”  locul I pentru rezultatele economico – financiare.  

Domeniul 72: Cercetare – dezvoltare 
 

Diplome acordate la Salonul Internaţional al Cercetarii, Inovării şi Inventicii „PRO 
INVENT”: 

- Diplomă de Excelenţă şi Medalia de Aur pentru:  
Metodă cadru pentru tehnologia de prevenire a combustiilor spontane la 
exploatarea huilei cu banc subminat inertizare. 
Autori: Dr. Ing. Ion Toth, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. Doru Cioclea, drd. ing. 
Cristian Tomescu, ing. Emeric Chiuzan 

- Diplomă de Excelenţă şi Medalia de Aur pentru: 
Sistem interactiv de coordonare a reţelelor de aeraj. 
Autori: dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. Ion Toth, drd. ing. 
Marius Şuvar, ing. Ion Gherghe 
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8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare – extrase din presa scrisă   

Nr. 
ctr. 

Denumire articol Publicaţia 

1. 
INSEMEX Petroşani – verifică articolele pirotehnice 
pentru state ale Uniunii Europene. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 285 /17.01.2013 

2. INSEMEX, vizat de experţi europeni. 
Valea Jiului 
Nr. 654/18.01.2013 

3. 
Eveniment de marcă, organizat de INSEMEX 
Petroşani. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 1830/28.02.2013 

4. INSEMEX Petroşani un motor economic al Văii Jiului. 
Mesagerul Hunedorean 
Nr. 1844/20.03.2013 

5. 
Candele aprinse la INSEMEX în memoria eroilor 
dispăruţi acum 27 de ani. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 333/22.03.2013 

6. INSEMEX Petroşani promotor al Văii Jiului. 
Mesagerul Hunedorean 
Nr. 1850/28.03.2013 

7. 
La Petroşani s-a desfăşurat simpozionul naţional 
"Exploatarea resurselor minerale convenţionale, în 
contextul dezvoltării durabile". 

Mesagerul Văii Jiului 
Nr. 585/23.04.2013 

8. 
Expertiza INSEMEX asupra uneia dintre cele mai 
temute nave din lume. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 1877/13.05.2013 

9. 
MSC Flaminia, expertizată de specialiştii INSEMEX 
Petroşani. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 364/13.05.2013 

10. 
Specialiştii INSEMEX oferă consiliere pentru minele 
din Valea Jiului. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 399/02.07.2013 

11. Caz închis, bazat pe expertiza INSEMEX. 
Cronica Văii Jiului 
Nr. 406/11.07.2013 

12. 
Combinatul din Târgovişte. 
INSEMEX ar putea realiza expertiza tehnică în cazul 
exploziei. 

Gazeta de Dimineaţă 
Nr. 460/28.08.2013 

13. 
INSEMEX Petroşani: Investighează crime atunci când 
ucigaşii nu sunt oameni 

Ziarul Hunedoreanului, 
01.09.2013 

14. 
Simpozion Internaţional Securitate şi Sănătate în 
Muncă – SESAM –Ediţia a VI-a. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr. 1275/04.09.2013 

15. Cercetătorii INSEMEX Petroşani – invitaţi la Belgrad. 
Cronica Văii Jiului 
Nr. 458/25.09.2013 

16. 
Eveniment internaţional derulat sub egida 
INCD INSEMEX Petroşani. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 461/30.09.2013 

17. 
Specialiştii INCD INSEMEX expertizează explozia din 
Reşiţa. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 465/04.10.2013 

18. Simpozionul internaţional SESAM 2013. 
Mesagerul Hunedorean 
Nr. 1980/07.10.2013 

19. Cercetătorii au fost la Belgrad. 
Jurnalul Văii Jiului 
Nr. 378/10.10.2013 

20. 
SESAM 2013 îşi deschide porţile, la Sibiu, în 
organizarea INSEMEX Petroşani. 

Afaceri în Valea Jiului  
Nr. 425/21-28.10.2013 

21. 
INSEMEX Petroşani a reprezentat România la 
Congresul Mondial de Salvare Minieră. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2001/05.11.2013 

22. Un colţ de mândrie locala la INSEMEX Petroşani. 
Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2005/11.11.2013 

23. 
INSEMEX Petroşani la Congresul Mondial de Salvare 
Minieră. 

Afaceri în Valea  Jiului 
Nr. 429/18-25.11.2013 
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Nr. 
ctr. 

Denumire articol Publicaţia 

24. 
Cercetătorii de la INCD INSEMEX sărbătoriţi de ziua 
lor. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 497/19.11.2013 

25. 
Concursul naţional de salvare subterană şi suprafaţă 
Petroşani – ediţia a VII-a. 

Valea Jiului 
Nr. 694/22.11.2013 

26. Un nou concurs pentru salvatorii minieri. 
Jurnalul Văii Jiului 
Nr. 382/29.11-5.12.2013 

27. 
Libienii  învaţă la INSEMEX ce înseamnă salvare şi 
stingere a incendiilor. 

Gazeta de Dimineaţă 
Nr. 530/ 02.12.2013 

28. 
Peste 40 de libieni pregătiţi la Petroşani de specialiştii 
INSEMEX 

Ziarul Hunedoreanului, 
09.12.2013 

29. 
Expertiza: INSEMEX caută cauzele detonaţiilor în lanţ 
de pe o magistrală de ţiţei. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 512 /10.12.2013 

 

Prezentarea activităţii de mediatizare – extrase din media - emisiuni TV   

Nr. 
ctr. 

Denumire articol Post TV 

1. 
Ancheta penală, deschisă în cazul deșeurilor de pe 
nava Flaminia 

Digi24, 30.10.2013 

2. 
Cercetări în derulare în blocul din Călăraşi, unde a 
avut loc explozia  

TVR, 26.12.2013 

3. 
Explozia de la Călărași. Ipoteze: gest intenționat sau o 
defecțiune la rețeaua de gaze 

Digi24, 27.12.2013 

4. 
Specialişti în explozii de la Petroşani au mers la 
Călăraşi pentru a stabili cauzele exploziei 

Antena3, 27.12.2013 

5. 
Specialiştii în explozii fac verificări la blocul din 
Călăraşi afectat de o deflagraţie puternică 

Romaniatv.net, 
27.12.2013  

 

 

9. Surse de informare si documentare din patrimonial ştiinţific al INCD INSEMEX  

 
STANDARDE - achiziţionate în anul 2013 
 

SR EN 10242/A1: 2002 Racorduri filetate de fontă maleabilă. 
SR EN 10242: 2003 Racorduri filetate pentru conducte de fontă maleabilă. 
SR EN 1074-2: 2001 Robinetărie pentru alimentare cu apă.  

Condiţii de funcţionare şi verificări specifice.  
Partea 2: Robinete de separare. 

SR EN 13828: 2004 Robinetărie pentru clădiri.  
Robinete cu bilă, din aliaj de cupru şi oţel inoxidabil, 
manevrate manual, pentru alimentarea cu apă în clădiri.  
Încercări şi caracteristici tehnice. 

SR EN 15446: 2008 Emisii fugitive şi difuze provenite de la diverse sectoare 
industriale. Măsurarea emisiilor fugitive de compuşi gazoşi 
provenite prin pierderi de la echipamente şi conducte. 

SR EN ISO 5667-3: 2013 Calitatea apei. Prelevare.  
Partea 3: Conservarea şi manipularea probelor de apă. 

SR EN 12619: 2013 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice 
de carbon organic total gazos. Metoda cu detector 
continuu de ionizare în flacără. 
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SR EN 14756: 2007 Determinarea concentraţiei limită de oxigen (CLO) pentru 
gaze şi vapori inflamabili. 

SR EN 15967: 2012 Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei 
maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor. 

SR EN ISO 10523: 2012 Calitatea apei. Determinarea pH-ului. 
SR EN 1149-2: 2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. 

Partea 2: Metoda de încercare pentru măsurarea 
rezistenţei electrice la traversarea materialelor (rezistenţă 
verticală). 

SR EN 1839: 2013 Determinarea limitelor de explozie pentru gaze şi vapori. 
SR EN ISO/CEI 17065: 
2013 

Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care 
certifică produse, procese şi servicii. 

SR 13544: 2010 Îmbrăcăminte. Dimensiunile corpurilor şi mărimi de 
confecţii pentru bărbaţi. 

SR 13545: 2010 Îmbrăcăminte. Dimensiunile corpurilor şi mărimi de 
confecţii pentru femei. 

SR EN 943-1: 2003 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice 
solide şi gazoase, inclusiv aerosoli lichizi şi particule 
solide.  
Partea 1: Cerinţe de performanţă pentru combinezoanele 
de protecţie chimică ventilate şi neventilate, etanşe la 
gaze (Tip 1) şi neetanşe la gaze (Tip 2) 

SR EN 943-2: 2003 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice 
solide şi gazoase, inclusiv aerosoli lichizi şi particule 
solide.  
Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru combinezoanele 
de protecţie chimică etanşe la gaze (Tip 1) destinate 
echipelor de salvare (ET). 

SR EN 469: 2006 Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de 
performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru 
lupta împotriva incendiilor. 

SR EN 374-3: 2004/ AC: 
2006 

Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi 
microorganismelor.  
Partea 3: Determinarea rezistenţei la permeaţia 
produselor chimice. 

SR EN 374-3: 2004 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi 
microorganismelor. Partea 3: Determinarea rezistenţei la 
permeaţia produselor chimice. 

SR EN ISO 6530: 2005 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva 
substanţelor chimice lichide. Metoda de încercare a 
rezistenţei materialelor la penetrarea de către lichide. 

SR EN 13832-1: 2007 Încălţăminte de protecţie împotriva produselor chimice. 
Partea 1: Terminologie şi metode de încercare. 

 
CĂRŢI 
 

Auxiliary Mine Ventilation Manual,  
Editura Workplace Safety NorthTM, Canada, 2013, TF: 1.88.730.5800 

Handbook of Trening in Mine Rescue and Recovery Operations,  
   Editura Workplace Safety NorthTM, Canada, 2011, ISBN 0-7778-3522-3 
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Volume de lucrări publicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice la care au 
participat cercetători de la INCD INSEMEX Petroşani: 

 
 5th Balkan Mining Congress, Macedonia, 2013, ISBN 978-608-65530-0-5; 
Science and tehnologies in geology, exploration and mining. Conference 

proceedings volume I. Geology exploration and mining – SGEM 2013 , Bulgaria, 2013, 
ISBN 978-954-91818-7-6, ISSN 1314-2704; 

Conference proceedings from the International Conference Blasting Techniques, 
Slovacia, 2013, ISBN 978-80-970265-5-4; 

Proceedings the 6th International conference on manufacturing science and 
education – MSE 2013, Editura Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu, România, 2013, ISBN 
1843-2522; 

  Recent Advances in Computer Science and Applications Proceedings of the 4th 
International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT’13), Spania, 
2013, ISBN  978-960-474-317-9, ISSN 1790-5109; 

 Acoustics & Vibration of Mechanical Structures – AVMS 2013, Editura Trans Tech 
Publications Elveţia, România, 2013, ISBN-13: 978-3-03785-877-6, ISSN 1660-9336; 

  EnRe energy & responsibility. 3rd International conference Energy technology and 
climate changes, Slovenia, 2013, ISBN 978-961-281-074-0; 

 15th Mining, Metallurgy and Geology Conference, România, 2013, ISSN 1842-
9440; 

  Recent Advances in Electrical Engineering Proceedings of the 1st International 
Conference onElectronics and Electrical Engineering (ELEL’13), Spania, 2013, ISBN 978-
960-474-318-6, ISSN 1790-5117; 

 Recent Advances in Intelligent Control, Modelling & Computational Science 
Proceedings of the 1st International Conference on Computational Science and 
Engineering (CSE’13), Spania, 2013, ISBN 978-960-474-319-3, ISSN 2227-4588; 

 The proceedings of the 6th international symposium „Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013”, România, 2013, ISSN 1843 – 6226; 

 XVthSymposium "Young people and multidisciplinary research”, Editura Politehnica 
România, 2013, România, ISSN 1843-6609. 

 
Publicaţii seriale: 

 
- Univers Ingineresc – Editura AGIR, Bucureşti, 2013, ISSN 1223-0294 – bublicaţie 

bilunară, 
- Revista Minelor, Editura INFOMIN Deva, 2013, ISSN 1220 – 2053, publicaţie 

trimestrială. 
- Obiectiv – Editura MACSIT PRO Service S.R.L., 2013, ISSN 1120-0611 publicaţie 

trimestrială. 
- Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, Polonia, ISSN 2081 – 

4224 
- Automatizări şi Instrumentaţie - Revista Asociaţiei pentru Automatizări şi 

Instrumentaţie din România, ISSN 1582-3334 
- Maşini Utilaje – Pentru Construcţii, Editor Audienţa Generală AG, 2013, ISSN 1841 

– 9631 
- Market Watch – intelligent management – Editor Fin Watch, 2013, ISSN 1582 – 

7232 
- Annals of the University of Petroşani – Mining Engineering, Editura Universitas 

Publishing House, 2013, ISSN 1454 – 9174 
- Annals of the University of Petroşani – Electrical Engineering, Editura Universitas 

Publishing House, 2013, ISSN 1454 – 8518 
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10. Concluzii 

 Pentru INCD INSEMEX anul 2013 poate fi considerat ca fiind un an cu realizări 
deosebite, dintre cele mai relevante amintim: 

- derularea şi finalizarea cu succes a proiectelor de cercetare – dezvoltare;  
- creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale; 
- depăşirea veniturilor planificate pentru anul 2013 şi realizarea investiţiilor propuse; 
- îmbunătăţirea infrastructurii, a mediului de lucru şi continuarea procesului de 

perfecţionare profesională. 
 
11. Perspective / Priorităţi pentru anul în curs. 

Implementarea rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare în laboratoarele proprii 
pentru menţinerea nivelului european al organismelor de evaluare a conformităţii, 
notificate la Bruxelles (NB nr. 1809). 
 În vederea cooperării cu agenţii economici externi INCD INSEMEX îşi va concentra 
atenţia pentru promovarea serviciilor pe care le poate oferi institutul nostru (ca primă 
măsură putem menţiona reproiectarea paginii web). 

Creşterea activităţii de cercetare prin iniţierea de noi oferte / proiecte de cercetare –
dezvoltare, pentru competiţiile naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea potenţialului 
CDI prin continuarea formării profesionale a personalului institutului.                     

Publicarea rezultatelor cercetarilor în reviste de specialitate, având în vedere 
criteriile tot mai exigente de evaluare a activităţii de cercetare şi participarea la manifestari 
stiintifice, simpozioane, mese rotunde. 

Îmbunătăţirea capacităţii administrative şi manageriale în cadrul institutului, în  
vederea asigurării calităţii activităţii productive şi administrative. 
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Anexa nr. 1.  
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Anexa la Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2013 
 
 

CRITERII ŞI INDICATORII  DE PERFORMANŢĂ  
(în conformitate cu Contractul de Management nr. 34 din data de 
26.02.2013, dintre directorul general al INCD INSEMEX, dl. dr. ing. 

Constantin Lupu și Ministerul Economiei) 
 

- mii lei – 

Criteriu 
Definire 
criteriu 

Indicator 

Nivelul indicatorilor 
pentru perioada 2013 

plan realizat % 

M
a

n
a

g
e

m
e

n
tu

l 
e
c

o
n

o
m

ic
o

-f
in

a
n

c
ia

r 

Planificarea 
eficientă a 
veniturilor 

Venituri din activitatea de bază 9500 11878 125 

Venituri din activitati conexe activităţii 
de CD 

1200 156 13 

Venituri financiare 160 339 212 

Venituri extraordinare - - - 

Planificarea 
eficientă a  
cheltuielilor 

Cheltuieli de bunuri şi servicii 1700 1660 98 

Cheltuieli cu salariile 4659 4600 99 

Cheltuieli de reclamă şi publicitate 11 31 282 

Cheltuieli financiare 10 18 180 

Cheltuieli extraordinare - - - 

Administrarea 
eficientă a 
resurselor 
financiare 

Cheltuieli aferente veniturilor totale 9360 10310 110 

Rezultatul brut al exerciţiului 1500 2164 144 

Profit net 1260 2114 168 

Pierderi contabile - - - 

Rentabilitatea 16% 20,9% 131 

Rata rentabilităţii financiare 9% 11,26% 125 

Productivitatea muncii 95 106 112 

Plăţi restante 30   

Creanţe 2300 3685 160 

Administrarea 
eficientă şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de CD 

Valoarea alocărilor financiare pentru 

investiţii din surse proprii şi credite 

bancare 

900 1115 124 

Valoarea alocărilor financiare pentru 
investiţii de la bugetul de stat 

- - - 

M
a

n
a

g
e

m
e

n
tu

l 
re

s
u

rs
e

i 

u
m

a
n

e
 

Gestionarea 
resursei 
umane şi 
motivarea 
acesteia pt. 
performanţă 

Câstigul mediu lunar pentru 
personalul de CD 

3100 3085 100 

Numărul mediu de personal de CD 
pe total INCD 

78 75 96 

Gestionarea 
oportunităţilor 
de dezvoltare 
a carierei 
personalului 
de CD 

Ponderea CS I şi CS II in total 
personal CD 

26% 45% 173 

Ponderea personalului implicat in 
procese de formare doctorală şi de 
masterat in total personal de CD 

49% 23% 47 

Ponderea cercetătorilor tineri in total 

cercetători 
63% 15% 24 
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Criteriu 
Definire 
criteriu 

Indicator 

Nivelul indicatorilor 
pentru perioada 2013 

plan realizat % 

M
a

n
a

g
e

m
e

n
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l 
a
c

ti
v

it
ă

ţi
i 
d

e
 

C
D

I 

Gestionarea 
sistemului 
relaţional 

Ponderea contractelor economice in 
total contracte 

30% 80% 267 

Gestionarea 
proprietăţii 
intelectuale 

Ponderea articolelor publicate in 
reviste ISI in total articole 

15% 26% 173 

Ponderea produselor, tehnologiilor şi 
serviciilor in total rezultate de CD 
obţinute 

90% 90% 100 

Nr. de cereri de brevet / brevete in 
total rezultate CD obţinute 

7/6 13/9 186 

Ponderea invenţiilor aplicate in total 

invenţii 

100% 100% 100 
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Anexa nr. 2 

 

VVeenniittuurrii  ttoottaallee::  1122..447744..119955  lleeii,,  ddiinn  ccaarree::                                                                                                                                                                                      

VVeenniittuurrii  rreeaalliizzaattee  pprriinn  ccoonnttrraaccttee  ddee  cceerrcceettaarree--  --  ddeezzvvoollttaarree  ffiinnaannţţaattee  ddiinn  ffoonndduurrii  ppuubblliiccee  

((rreeppaarrttiizzaatt  ppee  ssuurrssee  nnaaţţiioonnaallee  şşii  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee))::  22..881100..224422  lleeii..  

Nr. 
crt. 

Program/ 
Număr 

contract/proiect 
Denumire proiect 

Valoare 
-lei- 

NUCLEU 
Ctr. 45 N/2007 

  

Dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare, 
prevenire şi limitare a riscurilor generate de aplicaţiile 
industriale desfăşurate în medii cu pericol de explozie 

şi /sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii 
personalului, protecţiei mediului, resurselor minerale 

şi materialelor / RISC MAJOR cod PN 07 45  

22..339966..445555  

11..  PN 07450118 

Model generalizat de prognoză a riscului de expunere 
a lucrătorilor  la vibraţii profesionale, specific 
activităţilor desfăşurate în mediu potenţial exploziv 
şi/sau toxic. 

70.000 

22..  PN 07450119 

Aplicaţie informatică în vederea înregistrării presiunii 
de explozie, dezvoltată în timpul încercării în 
amestecuri explozive a aparaturii cu tip de protecţie 
capsulare antideflagrantă „d”. 

90.000 

33..  PN 07450120 
Studiul cerinţelor de securitate şi stabilirea criteriilor 
de performanţă pentru aparatura electrică de detecţie 
gaze combustibile din locuinţe. 

95.000 

44..  PN 07450121 

Ghid pentru  evaluarea instalatiilor, a echipamentelor 
portabile,  EIP si pardoselilor din spatii cu gaze, 
vapori , ceturi sau pulberi inflamabile in aer, din punct 
de vedere al pericolului de explozii. 

45.000 

55..  PN 07450122 

Elaborarea tehnologiei pentru determinarea 
sensibilităţii la şocul de explozie a bunurilor 
periculoase, clasa 1 potrivit clasificării din 
recomandările naţiunilor unite, în vederea expertizării 
sau încadrării, în conformitate cu acestea. 

40.000 

66..  PN 07450123 
Dezvoltarea capacităţii de încercare a laboratorului 
prin implementarea tehnologiei de încercare la şoc 
termic şi de încercare la răsucire pentru traversări.. 

30.000 

77..  PN 07450124 

Cresterea fiabilitatii in exploatare si imbunatatirea 
mentenantei actionarilor electrice cu motoare in 
constructie antiexploziva destinate utilizarii in 
atmosfere potential explozive. 

51.110 

88..  PN 07450125 

Optimizarea procesului de evaluare a conformităţii 
pentru cabine ventilate mobile/semistaţionare, cu sau 
fără sursă internă de degajare de substanţe 
inflamabile, în vederea stabilirii cerinţelor constructive 
şi de integrare a securităţii la explozie. 

 
40.000 

99..  PN 07450126 

Procedură de determinare a parametrilor de mediu 
privind hidrocarburile aromatice polinucleare, cu 
ajutorul cromatografului de gaze cuplat la 
spectrometrul de masă. 
 

35.000 
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Nr. 
crt. 

Program/ 
Număr 

contract/proiect 
Denumire proiect 

Valoare 
-lei- 

1100..  PN 07450127 

Tehnologii privind determinarea rezistenţei, 
permeaţiei şi degradării echipamentelor individuale 
de protecţie împotriva agenţilor chimici în vederea 
evaluării conformităţii acestora. 

4455..000000  

1111..  PN 07450225 
Simularea computerizată a exploziilor amestecurilor 
de aer - gaz inflamabil, produse în spaţii închise. 

7700..000000  

1122..  PN 07450226 

Elaborarea de măsuri de prevenire şi reducere a 
concentraţiilor de pulberi în suspensie şi gaze în 
medii cu pericol de explozie şi/sau toxicitate din 
cadrul centralelor termoelectrice conform celor mai 
bune practici europene în domeniu. 

80.000 

1133..  PN 07450227 

Dezvoltarea de tehnici vizând evaluarea riscului 
profesional de expunere la azbest la locurile de 
muncă din industrie şi elaborarea soluţiilor de 
prevenire şi reducere a acestuia. 

90.000 

1144..  PN 07450228 
Studiul fenomenelor tranzitorii la nivelul staţiei 
principale de ventilaţie, generate de exploziile 
subterane. 

80.000 

1155..  PN 07450229 
Dezvoltarea metodelor de evaluare si încercare 
pentru aparatele de iniţiere a circuitului de împuşcare 
(explozoare) utilizate in atmosfere explozive. 

90.000 

1166..  PN 07450230 

Cercetări privind aspecte legate de structurarea 
efortului fizic şi psihosocial în vederea optimizării 
procesului de antrenament al personalului de 
intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / 
inflamabile.. 

80.000 

1177..  PN 07450232 
Cercetări privind identificarea de noi indici de foc 
utilizabili în condiţiile aplicării tehnologiei de inertizare 
cu azot.. 

90.000 

1188..  PN 07450233 
Metodologie pentru verificarea instalaţiilor de 
ventilare care funcţionează sau vehiculează medii 
potenţial explozive şi/sau toxice. 

80.000 

1199..  PN 07450234 
Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului 
de mediu privind determinările de compuşi organici 
volatili din emisii. 

30.000 

2200..  PN 07450235  
Modelarea numerică a reţelelor de aeraj minier, 
utilizând analiza CFD prin intermediul pachetului 
software ANSYS Multipysics. 

111100..000000  

2211..  PN 07450236 

Tehnologie inovativă pentru testarea parametrilor de 
tracţiune, compresiune şi absorbţie şoc ai 
echipamentelor tehnice destinate utilizării în 
atmosfere potenţial explozive. 

3300..000000  

2222..  PN 07450237 
Dezvoltarea capacităţii de testare a combustibililor 
solizi prin utilizarea metodei calorimetrice. 

3300..000000  
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Nr. 
crt. 

Program/ 
Număr 

contract/proiect 
Denumire proiect 

Valoare 
-lei- 

2233..  PN 07450238 

Modernizarea infrastructurii de instruire practică a 
personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / 
explozive / inflamabile prin integrarea în poligonul de 
antrenament a acestora a unui ansamblu de 
monitorizare continua a modificărilor de puls şi a 
nivelului de oxigen în sânge. 

8800..000000  

2244..  PN 07450239 

Modernizarea infrastructurii laboratorului de încercări 
pentru determinarea concentraţiilor de gaze sub 
formă de aerosoli, din circuitul de evacuare a 
efluentului, aferente instalaţiilor mari de ardere. 

5500..000000  

2255..  PN 07450240 
Realizarea unui ghid pentru dimensionarea şi 
verificarea instalaţiilor de ventilaţie industrială 

5544..000000  

2266..  PN 07450241 

Elaborarea şi implementarea procedurilor de 
prelevare, determinare şi evaluare a componenţilor 
de mediu apă, sol în vederea stabilirii impactului 
antropic asupra mediului. 

3300..000000  

2277..  PN 07450242 
Utilizarea CFD (Computational Fluid Dynamics) 
pentru clasificarea precisă a ariilor periculoase Ex 
generate de gaze inflamabile. 

5500..000000  

2288..  PN 07450243 

Extinderea activităţii laboratorului prin implementarea 
tehnologiei ultrasonice de verificare tehnică a 
recipientelor butelii pentru gaze comprimate, 
lichefiate sau dizolvate sub presiune. 

4400..000000  

2299..  PN 07450244 
Aplicaţie software pentru calculul parametrilor 
funcţionali aferenţi ventilatoarelor miniere şi trasarea 
curbelor caracteristice acestora. 

3355..000000  

3300..  PN 07450308 
Implementarea standardelor europene pentru 
dezvoltarea infrastructurii de încercare a pulberilor 
propulsoare utilizate la fabricaţia muniţiilor de uz civil. 

110000..000000  

3311..  PN 07450309 
Dezvoltarea logisticii de laborator prin realizarea unui 
stand de încercarea capselor detonante, pentru 
determinarea capacităţii de iniţiere. 

6699..224400  

3322..  PN 07450310 

Determinarea parametrilor de explozivitate specifici 
amestecurilor aer-substanţe inflamabile, în condiţii 
iniţiale prestabilite, in scopul expertizării 
evenimentelor de tip explozie. 

112200..000000  

3333..  PN 07450311 
Performantizarea logisticii pentru evaluarea în 
poligon şi in situ, a dinamicii detonaţiei explozivilor de 
uz civil. 

112200..000000  

3344..  PN 07450312 

Realizarea documentaţiei sistemului de management 
al calităţii pentru laboratorul de încercări multisite 
INSEMEX LI-MS - LIEx, LETI, LIM, LERZ, în vederea 
acreditării RENAR. 

77..110055  

3355..  PN 07450316 
Tehnologie pentru determinarea ratei de ardere a 
articolelor pirotehnice de scenă. 

4400..000000  

3366..  PN 07450317 
Elaborarea tehnologiei de determinare a stabilităţii 
termice a explozivilor. 

115500..000000  
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3377..  PN 07450318 

Studierea exploziei sistemului gaz combustibil-aer la 
temperatura si presiune ambianta, in prezenta unor 
adaosuri inerte, în vederea creşterii capacităţii de 
expertiza in domeniul exploziilor. 

5500..000000  

3388..  

Parteneriate în 
domeniile 
prioritare 
Contract 
55/2012 

 

Conceptia structurala si proiectarea pe baza 
mecanismului de cedare a structurilor multietajate 
supuse la actiuni accidentale. 
 

64.736 

3399..  
RFCR- 

CT-2012-00004 
AVENTO 

ADVENCE TOOLS FOR VENTILATION AND 
METHANE EMMISION CONTROL. 

349.052 

Total: 22..881100..224433  

  

VVeenniittuurrii  rreeaalliizzaattee  pprriinn  ccoonnttrraaccttee  ddee  cceerrcceettaarree  --  ddeezzvvoollttaarree  ffiinnaannţţaattee  ddiinn  ffoonndduurrii  

pprriivvaattee::    99..007744..443399  lleeii  ..    

PPeessttee    669900    ddee  ccoonnttrraaccttee  îînnrreeggiissttrraattee,,  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  rreelleevvaannttee,,  aammiinnttiimm::  

NNrr..  

ccrrtt..  
NNuummăărr  

ccoonnttrraacctt  
DDeennuummiirree  bbeenneeffiicciiaarr//ccoonnttrraacctt  

VVaallooaarree  

--lleeii--  

11..  6307/9.01.2013 

S.C. AMURCO S.R.L. BACAU 
Verificarea documentaţiei tehnice si evaluarea’’in 

situ’’a echipamentelor tehnice din instalaţia de 
Bicarbonat de amoniu alimentar in vederea atestării şi 

emitere Raport de protecţie la explozie. 

8.960 

22..  6309/11.01.2013 

S.C. DONAU CHEM S.R.L. TR .MAGURELE 
Teste privind detonabilitatea azotatului de amoniu 

îngrăşământ 
testare a 2 loturi/an. produs de DONAU CHEM. 

8.846 

33..  6311/16.01.2013 

S.C .ROMPETROL RAFINARE S.A. PLOIEŞTI 
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilare din 

cadrul S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.-
RAFINĂRIA VEGA PLOIEŞTI, 

privind conformitatea cu Normativul NVIV 01-06. 

32.750 

44..  6313/17.01.2013 

S.C. PETROTECH PROJECT S.R.L. BUCUREŞTI 
Verificarea documentaţiei şi examinarea “în situ” a 
instalaţiilor în vederea reatestării conformităţii cu 

cerinţele NEx 01-06 la 20 staţii distribuţie, carburanţi 
şi examinare documentaţie de protective la 

explozie/elaborare ,raport privind protecţia la explozie 
pentru 20 de staţii de distribuţie carburanţi. 

45.900 

55..  6318/17.01.2013 

S.C. AAYLEX PROD. S.R.L BUZĂU 
Examinarea documentaţiei tehnice şi evaluarea 

echipamentelor din cadrul Instalaţiei de producere a 
biogazului,în vederea atestării şi emitere Raport de 

protectie la explozie. 

10.750 
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66..  6320/18.01.2013 

SALINA TG. OCNA 
Verificare a clasificării minei Trotuş din cadrul Salinei 

Tărgu Ocna din punct de vedere al emanaţiilor de 
gaze. 

10.000 

77..  6334/29.01.2013 
S.C. FĂURAR TÎRGOVIŞTE 

Reatestare pentru S.C. ROMPETROL 
DOWNSTREAM S.R.L. 

63.750 

88..  6340/01.02.2013 

ROMINSERV pct.Lucru PETROMIDIA NĂVODARI 
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilare 

aferente ROMPETROL PETROCHEMICHALS din 
cadrul ROMINSERV pct. De lucru PETROMIDIA 

NĂVODARI. 

11.250 

99..  6343/4.02.2013 
MINA PETRILA 

Evaluarea nivelului de zgomot la locurile de muncă 
din subteranul Minei Petrila. 

6.322,8 

1100..  6344/4.02.2013 
MINA PETRILA 

Evaluarea nivelului de zgomot la locurile de muncă de 
la Mina Petrila. 

4.215,2 

1111..  6346/8.02.2013 
S.C. BUTAN GAS ROMĂNIA S.A BUCUREŞTI 

Evaluarea în vederea reatestării unui număr de 41 de 
staţii distrib.GPL tip SKID. 

34.850 

1122..  6348/11.02.2013 
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A NĂVODARI 

Autorizare/reautorizare salvatori. 
19.480 

1133..  6350/13.02.2013 

S.N.S. SALINA Praid 
Măsurători de aeraj în subteran în 18 locaţii distincte 

pe căile de aeraj.Măsurători de gaze în baza de 
tratament şi vizitare din subteran şi zonele 

adiacente.Măsurători de zgomot la 12 locuri de 
muncă.Măsurători de praf în zona incintei Salinei 

Praid. 

16.000 

1144..  6352/13.02.2013 

S.C. BRADICO S.R.L BUCUREŞTI 
Verificarea documentaţiei tehnice în vederea atestării 
conformităţii cu cerinţele NEx 01-06; reatestare fără 
modificări 17 obiective aparţ..LUKOIL ROMÂNIA: 

Constanţa,str.Eliberării 18; Con stanţa-Ovidiu Centură 
;Constanţa-b-dul Tomis; Constanţa, str.Lăpuşneanu; 

Tg.Mureş, str.Gh. Doja 204; Iernut, str.T. 
Vladimirescu 11; Teiuş, str.Clujului;Sebeş, 

str.Augustin Bena; Carei, str.M.Viteazu 88;Vatra 
Dornei,str.Transilvaniei 2;Vaslui,str.Călugăreni 

103;Caransebeş,Calea Severinului 
nr.172;Sibiu,şos.Alba Iulia 77B;Calafat, sat Basarabi 
DN56;Hideaga,Depozit Braşov-Darşte;.Reci,DN 11 

intersecţie cu DJ 121. 

14.450 

1155..  6361/15.02.2013 

S.C. PROFIL ELECTRO PRESTCOM PETROŞANI 
Evaluare în vederea reatestării staţiilor de distribuţie 
carburanţi aparţ.S.C ROMPETROL DOWNSTREAM 

Bucureşti. 

31.450 
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1166..  6373/19.02.2013 

S.C. SODECO ROMÂNIA S.R.L. ORĂŞTIE 
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilare din 

cadrul S.C. SODECO S.R.L privind conformitatea cu 
Normativul NVIV 01-06. 

30.000 

1177..  6375/20.02.2013 

S.C. EPC EXPLO ROMÂNIA S.R.L. CLUJ NAPOCA 
Testarea loturilor de exploziv, utilizat în atmosferă 
explozivă/inflamabilă, livrate de către S.C. EXPLO 

ROMÂNIA pentru S.N.H Petroşani. 

4.100 

1188..  6379/25.02.2013 

S.C. CONPET PLOIEŞTI 
Seminarizare (1 pers.) şi examinare (28 pers.) 

pt.lucrul cu echipam. ce funcţ. în mediu cu pericol de 
atmosfere potential explozive. 

11.970 

1199..  6381/26.02.2013 

S.C. PROTMED IMPEX S.R.L DĂRMĂNEŞTI 
Evaluare în vederea reatestării staţiilor de distribuţie 
GPL tip SKID apart. S.C. CRIMBO GAS 2000 SRL 

Pantelimon (10 buc.). 

15.000 

2200..  6385/01.03.2013 

SALINA OCNA DEJ 
Certificarea Platformei autoridicătoare tip GS 3384 

(produs Genie Industries) în scopul prevenirii iniţierii 
necomandate a capselor detonante electrice în timpul 

încărcării frontului folosind acest utilaj. 

11.000 

2211..  6392/04.03.2013 

S.E.H. Lupeni 
Stabilirea curbelor caracteristice şi a parametrilor 
funcţionali aferenţi ventilatorului nr.2 de la staţia 

principal de ventilaţie Suitor Central din cadrul S.E.H. 
Lupeni. 

4.215,2 

2222..  6393/05.03.2013 
S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS S.A. Săvineşti 

Teste privind detonabilitatea azotatului de amoniu 
îngrăşământ produs de GA-PRO-CO CHEMICALS. 

9.950 

2233..  6395/05.03.2013 

S.C. PROFIL ELECTRO PRESTCOM S.R.L 
PRESTCOM 

Examinare documentaţie tehnică , evaluare în situ, 
emitere atestate de conformitate conf. NEx 01-

06/2007 pentru 55 obiective apart. ROMPETROL 
DOWNSTREAM Bucureşti şi 1 obiectiv apart. ART 

PETROL SERVICE. 

47.600 

2244..  6411/07.03.2013 

PETROTECH PROJECT Bucureşti 
Verificarea documentaţiei şi examinarea „în situ” a 
instalaţiilor în vederea reatestării conformităţii cu 

cerinţele  Nex 01-06 la 9 staţii distribuţie carburanţi şi 
examinare documentaţie de protecţie la 

explozie/elaborare raport privind explozie pt. 6 staţii 
de distribuţie carburanţi. 

18.360 

2255..  6414/11.03.2013 
S.C. GEO-STING S.R.L Târgovişte 

Instruirea şi autorizarea ca salvatori a 111 angajaţi ai 
S.C. GEO-STING S.R.L. Târgovişte. 

99.900 

2266..  6419/15.03.2013 
S.N.Î.M.V.J. MINA Uricani 

Verificare periodică anuală pentru cinci aparate de 
diagnosticat reţele de împuşcare tip ADRI-04 Ex. 

2.299,2 
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2277..  6423/18.03.2013 

S.N.G.N. Romgaz Mediaş 
Evaluare în vederea atestării, reatestării şi prelungire 

documentele de protecţie la explozie a 
echipamentelor protectoare. 

365.950 

2288..  6436/20.03.2013 
PROSAFE Belgia 

Încercări articole pirotehnice categoriile 1;2;3. 
33.347 

2299..  6444/22.03.2013 

S.C. BERGENBIER S.A. Pct. de lucru Ploieşti 
Examinare (21 pers.) pentru lucru cu echipamente ce 

funcţionează în mediu cu pericol de atmosfere 
potenţial explozive. 

8.820 

3300..  6450/28.03.2013 

S.C. TAKATA ROMÂNIA S.R.L. 
Evaluare echipamente tehnice din cadrul celor 4 

instalaţii: Depozit de lichide inflamabile pct. de lucru : 
Orşova, str. Porţile de Fier, nr.26; Deta, str.Aleea 

Austriei, nr.6; Gătaia, str.Republicii, nr.102; Jibou, str. 
Stadionului, nr.15 în vederea atestării conform 
normativului Nex 01-06 şi eliberarea Raportului 

privind securitatea la explozie. 

10.200 

3311..  6455/29.03.2013 

MINA PETRILA 
Determinarea parametrilor funcţionali şi stabilirea 

curbelor caracteristice ale ventilatoarelor de la staţia 
principală de ventilaţie Centru din cadrul minei Petrila. 

10.729,6 

3322..  6465/05.04.2013 

S.C SINERGIA SERV CONSULTING S.RL. 
Bucureşti 

Evaluare în vederea eliberării atestatului şi raportului 
de protecţie la explozie pentru fabrica de şampon şi 

balsam S.C. DETERGENŢI S.A. Punct de lucru Urlaţi. 

10.750 

3333..  6475/16.04.2013 

TRANSGAZ Mediaş 
Examinarea (65 persoane) pentru lucrul cu 

echipamente ce funcţionează în mediu cu peticol de 
atmosfere potenţial explozive. 

27.300 

3344..  6481/19.04.2013 

SNH Petroşani – Suc. E.H. Vulcan 
Stabilirea curbelor caracteristice şi a parametrilor 

funcţionali aferenţi ventilatoarelor de la staţia 
principală de ventilaţie puţ 10 Korolluş – Vad 2,1 din 

cadrul S E H  Vulcan. 

10.729,6 

3355..  6486/22.04.2013 

ARCELORMITTAL TUBULATPRODUCTS Galaţi 
S.R.L. 

Instruirea şi autorizarea ca salvatori a 13 angajaţi ai 
S.C. ARCELORMITTAL TUBULAT PRODUCTS 

GALAŢI S.R.L.. 

12.740 

3366  6487/23.04.2013 

S.C. ELBA S.A. Timişoara 
Evaluarea documentaţiei, verificarea, încercarea şi 

certificarea echipamentului „Corp de iluminat 
fluorescent, tip CFsm-03-236”. 

8.092 
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3377..  6489/24.04.2013 

S.C. ROMPETROL RAFINARE pct. Vega Ploieşti 
Evaluarea conformităţii echipamentelor tehnice din 

5(cinci) instalaţii în vederea reatestării şi emiterii 
raportului de protecţie la explozie pentru 4 (patru) 

instalaţii. 

19.800 

3388..  6492/24.04.2013 

S.C. ROMPETROL QUALITY CONTROL Năvodari 
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie din 
cadrul ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL în 

conformitate cu NVIV 01-06. 

38.000 

3399..  6493/24.04.2013 

S.C. CRISTAL S.R.L. Botoşani 
Examinarea documentaţiei tehnice şi evaluarea 
echipamentelor din staţiile distribuţie carburanţi 

situate în Botoşani (str. I.C. Brătianu 113 şi Săvenilor 
145) Dorohoi, Truşeşti şi Săveni în vederea reatestării 

şi emitere Rapoarte de protecţie la explozie. 

8.500 

4400..  6498/25.04.2013 

S.C. MCM PETROL S.R.L. SMEENI 
Examinarea documentaţiei tehnice şi evaluarea în 

situ a echipamentelor din staţiile distribuţie carburanţi 
situate în Dealu Vii, Buzău, Smeeni şi Berca, în 

vederea reatestării şi emitere Rapoarte de protecţie la 
explozie. 

12.750 

4411..  6519/17.05.2013 

SCHLUMBERGER LODELCO INC Bucureşti 
Încercări şi evaluare în vederea certific. Panou 
explozor şi cablu geofizic de sondă integrate în 

autospecială – 6 autospeciale. 

4.625 

4422..  6529/24.05.2013 

COMPLEXUL ENERGETIC . OLTENIA – DIVIZIA 
MINIERĂ Tg.Jiu 

Verificarea şi reparare aparatură staţie salvare 
minieră. 

11.180 

4433..  6538/30.05.2013 

S.C. ROM CONSULT LTD SRL Mediaş 
Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi 

rapoartelor de protecţie la explozie pentru SRM.urile 
aparţ. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA Bucureşti. 

27.200 

4444..  6548/7.06.2013 
S.C. WEATERFORD ATLAS JEEP S.A. Ploieşti 

Curs de calificare în meseria de artificier la lucrări de 
suprafaţă pt.un nr. de 38 persoane. 

69.540 
 

4455..  6550/7.06.2013 
LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) Rezina 

Efectuare măsurătorilor individuale în teren, conform 
CS din 16.05.2013. 

11.587,85 

4466..  6562/12.06.2013 
DIVIZIA MINIERĂ Tg.Jiu – mina Motru 

Verificare şi reparare aparatură staţie salvare minieră. 
9.540 

4477..  6563/13.06.2013 
DIVIZIA MINIERĂ Tg.Jiu 

Documentaţie de verificare a clasificării minei 
Tehomir din punct de vedere al emanaţiilor. 

8.500 

4488..  6565/13.06.2013 
SNIMVJ – Mina Uricani 

Monitorizare indici de foc panou 5,str.3,bl. IV S, 
orizont 300, pe luna iunie – Mina Uricani. 

2442,2 
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4499..  6567/14.06.2013 

FALK FIRE SERVICES Bucureşti 
Reinstruirea – reautorizarea ca salvator (mecanic a15 
angajaţi din cadrul Falck Fire Services – pct. de lucru 

Petrobrazi). 

15.250 

5500..  6572/18.06.2013 

S.C. MAXAM ROMÂNIA S.R.L. Bucureşti 
Recertificarea instalaţiilor tip WSG 90-1 şi unitatea 
nr.11,destinate preparării şi încercării mecanizate a 

explozivilor NAGOLITA/ANFONEX, în regim 
semistaţionar. 

19.500 

5511..  6577/19.06.2013 

S.C. ROMINSERV S.R.L. Pct. Petromidia Năvodari 
Reatestarea conformităţii echip. montate în zonele cu 
pericol de explozie din instalaţiile Rompetrol Rafinare: 
Instalaţie dimercaptanizare fracţie C3-C4, MTBE, RC, 

FG, Utilităţi, AFPR, Rampe GPL, Brichetare. 

42.900 

5522  6578/19.06.2013 

S.C. ROMINSERV S.R.L. Pct. Petromidia Năvodari 
Reatestarea conf. echip. montate în zonele cu pericol 
de explozie din instalaţiile Rompetrol Petrochemicals; 

Depozite Criogenice, Piroliza, Polimeri, Instalaţia 
PJP. 

20.600 

5533..  6582/21.06.2013 
SC MAXAM ROMÂNIA SRL Bucureşti 

Elaborare studiu de impact privind amenajare poligon 
încercări explozibil punct de lucru oraşul Victoria. 

7.150 

5544..  6588/27.06.2013 
SC PROSPECŢIUNI SA Bucureşti 

Curs de calificare în meseria de artificier la lucrări de 
suprafaţă (20 cursanţi). 

32.000 

5555..  6590/11.06.2013 

S.C. DARECO SERV S.R.L. Ploieşti 
Evaluare în vederea reatestării şi eliberării rapoartelor 
de protecţie la explozie pentru obiectivele din cadrul 

OMV PETROM S.A. 

68.850 

5566..  6598/03.07.2013 

SALINA TG OCNA 
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilare 

aferente SNS -  Salinei Tg. Ocna, PRIVIND 
CONFORMITATEA CU Normativul NVIV 01-06. 

14.000 

5577..  6663/12.08.2013 

S.C. ZAPPA ELECTRIC S.R.L. Sâncraiu de Mureş 
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilare 

aferente S.C. ROMCARBON S.A. Buzău privind conf. 
Cu Normativul NVIV 01-06. 

24.000 

5588..  6666/13.08.2013 
MINA PAROŞENI 

Actualizare, optimizare schemă de aeraj Mina 
Paroşeni. 

18.393,6 

5599..  6671/21.08.2103 

MINA PETRILA 
Actualizare,rezolvarea retelei de aeraj a minei Petrila, 
cu ajutorul programului specializat 3D CANVENT în 

vederea stabilirii debitelor de aer la nivel de 
ramificaţie. 

26.824 

6600..  6681/27.08.2013 
S.P.C.V.J. Vulcan 

Elaborare documentaţii tehnice pentru obţinerea 
autorizaţiei de gospodărire a apelor. 

5.428,9 



 

 

 
R a p o r t  a n u a l  d e  a c t i v i t a t e  

 

Pag. 112 / 167 

NNrr..  

ccrrtt..  
NNuummăărr  

ccoonnttrraacctt  
DDeennuummiirree  bbeenneeffiicciiaarr//ccoonnttrraacctt  

VVaallooaarree  

--lleeii--  

6611..  6703/12.09.2013 

SCHLUMBERGER LOGELCO INC Buc. 
Încercări şi evaluare în vederea certificării – Panou 

explzor şi cablu geofizic de sondă integrate în 
autospecială- 2 autospeciale. 

9.481 

6622..  6704/13.09.2013 

EKSPRO ELEKTRIC MALZEMELERI TURCIA – 
ISTAMBUL 

Examinarea documentaţiei tehnice şi evaluarea 
conformităţii, în vederea recertificării de tip a cutiilor 

de conexiuni tip EJB. 

2.220 

6633..  6719/19.09.2013 

S.C. PROTMED IMPEX S.R.L. Dărmăneşti 
Evaluare  în vederea eliberării atestatelor pentru 

staţiile de distribuţie carburanţi aparţ. S.C. SOCAR 
PETROLEUM S.A. Bucureşti (24 buc). 

36.000 

6644..  6727/24.09.2013 

ARCELOR MITTAL S.A. Galaţi 
Avizare proiecte de zonare Ex pentru  9 instalaţii 

tehnice aferente Furnalului 5, precum şi evaluare “în 
situ” atestarea conformităţii instalaţiilor tehnice 

conform Nex 01-06/2007 şi emitere Rapoarte de 
protecţie la explozie pentru cele 9 instalaţii aferente 

Furnalului 5. 

48.600 

6655..  6735/4.10.2013 

S.C. FĂURAR Târgovişte 
Instruirea şi autorizarea ca salvatori/mecanici staţie 
salvare a 32 angajaţi ai OMV PETROM, ASSET VII 

Ploieşti. 

31.100 

6666..  6770/9.10.2013 

S.C. ERA SERVANTIEX S.R.L. – Timişoara 
Evaluarea şi elaborarea atestatului pentru instalaţia 

pt. reducerea emisiilor de oxizi de azot (NOx) din 
instalaţiile de ardere cu ajutorul hidroxidului de 
amoniu la Fabrica de Ciment Chişcădaga şi pt. 

instalaţia tehnică depozit alcool FARES DRINKS 
Orăştie, jud. Hunedoara. 

3.400 

6677..  6778/15.10.2013 

S.C. ROMCARBON S.A. Buzău 
Evaluarea conformităţii în vederea certificării 

produsului: Mască autosalvare model MSI 94, tip FSR 
1AR; Notificarea sistemului calităţii:Evaluarea iniţială 
a sistemului de asigurare a calităţii EC a producţiei 
prin supraveghere (Art.11 B/Directiva 89/686/EEC). 

Supravegherea postcertificare a produselor 
certificate. 

9.544 
 

6688..  6792/21.10.2013 

MAXAM INITIATION SYSTEMS S.A. Madrid 
Evaluarea conformităţii cu tipul, Modulul C, sistem de 

iniţiere  neelectric, componentele RIONEL MS, 
RIONEL LP, RIONEL SCX, RIONEL DDX aşa cum 

este descris în anexa 1 a contractului – produs 
fabricat de MAXAM Anadolu, Turcia cu caracteristicile 

precizate în certificatul de examinare EC de tip. 

4.470 

6699..  6805/25.10.2013 
MAXAM EUROPE Madrid 

Evaluarea  conformităţii cu tipul, MODULUL C, a 
explozivului de uz civil RIOGEL SB şi RIOGEL 

5.990 
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NNrr..  

ccrrtt..  
NNuummăărr  

ccoonnttrraacctt  
DDeennuummiirree  bbeenneeffiicciiaarr//ccoonnttrraacctt  

VVaallooaarree  

--lleeii--  

TRONER R  fabricat de MAXAM Anadolu, Turcia, cu 
caracteristicile precizate în certificatul de examinare 

EC de tip. 

7700..  6810/30.10.2013 

S.C. TERAPIA S.A Cluj 
Evaluare docum. în vederea  eliberării atestatelor şi 
rapoartului de protecţie la explozie pt. următoarele 

instalaţii: depozit alcool; depozit tampon alcool; 
instalaţie de granulare umedă; instalaţie aparţ.depart. 

dezvoltare procese de producţie. 

19.750 

7711..  6824/6.11.2013 

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A. 
Fab. De Ciment Chişcădaga com Șoimuş 

Recertificarea tehnicilor de împuşcare în cariera de 
calcar Măgura Feredeului  şi cariera de gips Sâncrai 

–Câlanul Mic – din cadrul CARPATCEMENT 
HOLDING Fab. de ciment Chişcădaga – cu 

asigurarea seismoprotecţiei obiectivelor supraterane 
din proximitatea celor două cariere. 

35.000 

7722..  6838/7.11.2013 

S.C. DEVA GOLD Certeju de Sus 
Studiul efectelor seismice ca urmare a lucrărilor de 

împuşcare din viitoarea carieră Certej,jud. Hunedoara 
în vederea cunoaşterii amplasamentelor obiectivelor 

miniere/civile/industriale. 

76.500 

7733..  6856/20.11.2013 

NITROMAK DNX KLMYA SANAYLI Turcia 
Testarea funcţionalităţii produsului în amestec aer 

metan 9,5% vol. în prima etapă, urmată de activit. ref. 
la evaluarea conf. produsului pt. Directiva Europeană 

93/15/EC. 

19.737 

7744..  6880/29.11.2013 

CAN PACK ROMÂNIA Bucureşti 
Determinarea parametrilor de explozivitate:limita 

inferioară de explozie, presiunea maximă la explozie, 
rata maximă de creştere a presiunii, energia minimă 
de aprindere, temp. minimă de aprindere a stratului 
de praf, întocmire rap. de încercare şi concluzii pt. 2 
probe de pulberi provenite din procesul de lăcuire 
interioară a dozelor de aluminiu şi din procesul de 

ardere a COV. 

8.900 

7755..  6929/ 16.12.2013 
MELLITAH OIL&GAS B.V. Libia 
Certificare şi instruire Salvatori . 

671.539 

 

  Venituri realizate din activităţi economice: 154.818 lei.   
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Anexa nr. 3 

 

 
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE / TEHNICE ÎN REVISTE  

DE SPECIALITATE COTATE ISI 
 

 

Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

1.  
Workers exposure to noise 
in mining industry. 

ACOUSTICS AND 
VIBRATION OF 
MECHANICAL 
STRUCTURES 

AVMS  
23 - 24 May – 2013              
Timişoara, România 

ISSN 1660-9336 

Sorin Simion – 
Stud.PhD.Eng., 

Vasilescu Gabriel – 
PhD.Eng., 

Ciprian Vreme – psycho 
sociologist, 

Marius Kovacs – 
PhD.Eng., Lorand Toth – 

PhD.Eng. 

2.  

Model for forecasting the 
exposure risk of workers to 
hand-arm occupational 
vibrations. 

ACOUSTICS AND 
VIBRATION OF 
MECHANICAL 
STRUCTURES 

AVMS  
23 - 24 May – 2013              
Timişoara, România 

ISSN 1660-9336 

Vasilescu Gabriel – 
PhD.Eng Ghicioi Emilian – 

PhD.Eng., 
Sorin Simion – 
Stud.PhD.Eng., 

Vlad Păsculescu – 
Stud.PhD.Eng. 

3.  

Monitoring the behaviour of 
fireworks to vibrations 
generated by the „shock 
apparatus” and the 
establishment of the 
mechanical conditioning 
influence on these 
products. 

ACOUSTICS AND 
VIBRATION OF 
MECHANICAL 
STRUCTURES 

AVMS  
23 - 24 May – 2013              
Timişoara, România 

ISSN 1660-9336 

Edward Gheorghiosu - – 
Stud.PhD.Eng., 

Emilian Ghicioi - PhD.Eng, 
Attila Kovacs - PhD.Eng, 

Ciprian Jitea –Stud. 
PhD.Eng,  Ştefan Ilici - 

Eng, 
Cristian Cioară – Eng. 

4.  
Prospective virtual 
simulation of ventilation 
networks. 

SCIENCE AND 
TECHNOLOGIES IN 

GEOLOGY, 
EXPLORATION AND 

MINING  
Conference Proceedings 

SGEM 2013 
16-22, June, 2013 
Albena, Bulgaraia 

ISBN 978-954-91818-7-6 
ISSN 1314-2704 

Marius Cornel Suvar- 
PhD.Std.Eng., 

Doru Cioclea – PhD.Eng., 
Constantin Lupu – 

PhD.Eng., Emilian Ghicioi 
– PhD.Eng., Nicolae 

Vlasin – PhD.Stud.Eng. 
INCD INSEMEX Petroşani 

Prof.Eng. Victor Arad 
Univesity of Petroşani 
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Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

5.  

Numerical Analysis of the 
Ignition of Air-Methane 
Explosive Mixtures Related 
to Underground Mining 
Atmospheres. 
 

SCIENCE AND 
TECHNOLOGIES IN 

GEOLOGY, 
EXPLORATION AND 

MINING  
Conference Proceedings 

SGEM 2013 
16-22, June, 2013 
Albena, Bulgaraia 

ISBN 978-954-91818-7-6 
ISSN 1314-2704 

Nicolae-Ioan Vlasin – 
Stud.PhD.Eng., 

Constantin Lupu - 
PhD.Eng., Emilian Ghicioi 

- PhD.Eng., 
INCD INSEMEX Petroşani 

Eugen Cozma – Eng., 
Victor Arad – 

Prof.UnivPhD.Eng.,, 
Univesity of Petroşani 

6.  

Characterization of the Gas 
Emission Regime from 
Praid Salt Mine. 
 

SCIENCE AND 
TECHNOLOGIES IN 

GEOLOGY, 
EXPLORATION AND 

MINING  
Conference Proceedings 

SGEM 2013 
16-22, June, 2013 
Albena, Bulgaraia 

ISBN 978-954-91818-7-6 
ISSN 1314-2704 

Dorel Tamaş – Eng., 
Constantin Lupu – 

PhD.Eng.,  
Emilian Ghicioi – 

PhD.Eng.,  
Emeric Chiuzan – Eng. 

7.  

Reopening a Coal Face 
from Petrila Mining Unit 
After the Occurrence of an 
Explosion. 
 

SCIENCE AND 
TECHNOLOGIES IN 

GEOLOGY, 
EXPLORATION AND 

MINING  
Conference Proceedings 

SGEM 2013 
16-22, June, 2013 
Albena, Bulgaraia 

ISBN 978-954-91818-7-6 
ISSN 1314-2704 

Ion Toth – PhD.Eng., 
Constantin Lupu – 

PhD.Eng.,  
Emilian Ghicioi – 

PhD.Eng.,  
Doru Cioclea – PhD.Eng. 

8.  

The importance and role of 
the control and indicating 
equipment (CIE) within the 
protective systems for 
suppressing combustible 
dusts explosions. 
 

Recent Advances in 
Electrical Engineering 
Proceedings of the 1st 

International Conference 
onElectronics and Electrical 

Engineering (ELEL’13) 
Valencia, Spain,  
August 6-8, 2013 
ISSN 1790-5117 

ISBN 978-960-474-318-6 

Adrian Jurca – Phd.Eng., 
Emilian Ghicoi – 

PhD.Eng., 
Leonard Lupu – PhD.Eng., 

Niculina Vatavu – 
PhD.Eng., 

Florin Paun – PhD.Eng. 
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Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

9.  

Good practice for 
implementing Directive 
1999/92/EC of the 
European Parliament and of 
the Council on minimum 
requirements for improving 
the safety and health 
protection of workers 
potentially at risk from 
explosive atmospheres. 

Recent Advances in 
Electrical Engineering 
Proceedings of the 1st 

International Conference 
onElectronics and Electrical 

Engineering (ELEL’13) 
Valencia, Spain,  
August 6-8, 2013 
ISSN 1790-5117 

ISBN 978-960-474-318-6 

Sorin Burian  - PhD.Eng., 
Tiberiu Csaszar – 

PhD.Eng.,  
Jeana Ionescu – 

PhD.Eng.,  
Marius Darie – PhD.Eng., 

Constantin Lupu – 
Phd.Eng.,  

Emilian Ghicioi – Phd.Eng. 

10.  

Aspects regarding 
assessment of protection by 
control of ignition sources at 
belt conveyors for bulk 
materials. 

Recent Advances in 
Electrical Engineering 
Proceedings of the 1st 

International Conference 
onElectronics and Electrical 

Engineering (ELEL’13) 
Valencia, Spain,  
August 6-8, 2013 
ISSN 1790-5117 

ISBN 978-960-474-318-6 

Mihaela Paraian – 
PhD.Eng., 

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng. 

Constantin Lupu – 
PhD.Eng.,  

Sorin Burian – PhD.Eng. 

11.  

Aspects regarding the use 
and maintenance of electric 
equipments to be used in 
explosive atmospheres 
protected by flameproof 
enclosures. 
 

Recent Advances in 
Electrical Engineering 
Proceedings of the 1st 

International Conference 
onElectronics and Electrical 

Engineering (ELEL’13) 
Valencia, Spain,  
August 6-8, 2013 
ISSN 1790-5117 

ISBN 978-960-474-318-6 

Dragos Fotau – Stud. 
PhD.Eng., 

Cosmin Colda - PhD.Eng., 
Sorin Burian - PhD.Eng., 

Martin Friedmann - 
PhD.Eng., 

Mihai Magyari - PhD.Eng., 
Lucian Moldovan - 

PhD.Eng 

12.  

Design concepts for 
flameproof enclosures of 
electric motors for 
hazardous areas with 
explosive mixtures of 
gases, and vapours with air. 
 

Recent Advances in 
Electrical Engineering 
Proceedings of the 1st 

International Conference 
onElectronics and Electrical 

Engineering (ELEL’13) 
Valencia, Spain,  
August 6-8, 2013 
ISSN 1790-5117 

ISBN 978-960-474-318-6 

Mihai Magyari – PhD.Eng., 
Sorin Burian – PhD.Eng. 

Martin Friedmann – 
PhD.Eng., 

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng., 

Dragos Fotau – 
Stud.PhD.Eng., 

Cosmin Colda – PhD.Eng. 

13.  

New prediction method of 
gas source location in the 
monitoring process of 
explosive atmospheres. 
 

Recent Advances in 
Electrical Engineering 
Proceedings of the 1st 

International Conference 
onElectronics and Electrical 

Engineering (ELEL’13) 
Valencia, Spain,  
August 6-8, 2013 
ISSN 1790-5117 

ISBN 978-960-474-318-6 

Marius Darie – PhD.Eng., 
Sorin Burian – PhD.Eng., 

 Jeana Ionescu – 
PhD.Eng.,  

Tiberiu Csaszar – 
PhD.Eng.,  

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng.,  

Adriana Andris – Eng. 
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Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

14.  

Improving and completing 
the database on accidents 
caused by explosion in the 
industrial and civil field. 
 

Recent Advances in 
Intelligent Control, 

Modelling & Computational 
Science 

Proceedings of the 1st 
International Conference on 
Computational Science and 

Engineering (CSE’13) 
Valencia, Spain,  
August 6-8, 2013 
ISSN 2227-4588 

ISBN 978-960-474-319-3 

Maria Prodan – 
Stud.PhD.Chem, 
Andrei Szollosi – 
Stud.PhD.Chem., 

Irina Nalboc – 
Stud.PhD.Eng. 

15.  

Highlighting Gas Emissions 
from Coal Mines into the 
Atmosphere through 
Computerised Methods. 
 

Recent Advances in 
Intelligent Control, 

Modelling & Computational 
Science 

Proceedings of the 1st 
International Conference on 
Computational Science and 

Engineering (CSE’13) 
Valencia, Spain,  
August 6-8, 2013 
ISSN 2227-4588 

ISBN 978-960-474-319-3 

Niclae Vlasin – 
Stud.Phd.Eng., 

Constantin Lupu – 
PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng., 

Marius Suvar – 
Stud.PhD.Eng,  

Vlad Pasculescu – 
Stud.PhD.Eng. 

16.  

Software for the 
occupational health and 
safety integrated 
management system. 
 

Recent Advances in 
Intelligent Control, 

Modelling & Computational 
Science 

Proceedings of the 1st 
International Conference on 
Computational Science and 

Engineering (CSE’13) 
Valencia, Spain,  
August 6-8, 2013 
ISSN 2227-4588 

ISBN 978-960-474-319-3 

Dragos Vasilescu – 
PhD.Eng., 

Attila Kovacs – PhD.Eng. 
Nelu Mija – Eng., 

Vlad Pasculescu – 
Stud.PhD.Eng. 

17.  

Interactive System for 
Ventilation Networks 
Management. 
 

Recent Advances in 
Computer Science and 

Applications 
Proceedings of the 4th 

International Conference on 
Applied Informatics and 

Computing Theory 
(AICT’13) 

Valencia, Spain,  
August 6-8, 2013 
ISSN 1790-5109 

ISBN 978-960-474-317-9 

Doru Cioclea – PhD.Eng., 
Ion Toth – PhD.Eng., 
Ion Gherghe – Eng., 
Cristian Tomescu-

Stud.PhD.Eng., 
Marius Suvar – 
Stud.PhD.Eng., 

Vlad Pasculescu – 
Stud.PhD.Eng. 
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Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

18.  

Virtual simulation – useful 
tool for the technical 
expertise of events general 
by explosions. 
 

Recent Advances in Civil 
and Mining Engineering 
Proceedings of the 1st 

European Conference of 
mining Engineering 

(Mineng’13) 
ISSN 2227-4588 

ISBN 978-960-474-337-7 

Constantin Lupu – 
PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng. 

 

19.  

Computerised modelling of 
methane releases exhaust 
from a retreating longwall 
face. 
 

Recent Advances in Civil 
and Mining Engineering 
Proceedings of the 1st 

European Conference of 
mining Engineering 

(Mineng’13) 
ISSN 2227-4588 

ISBN 978-960-474-337-7 
 

Nicolae-Ioan Vlasin – 
Stud.PhD.Eng. 

Constantin Lupu – 
PhD.Eng. 

Marius Şuvar – 
Stud.PhD.Eng. 

Vlad-Mihai Păsculescu – 
Stud.PhD.Eng. 

INCD INSEMEX Petroşani 
Susana Arad 

Unniversity of Petroşani 

20.  

Use of information 
technology in mining 
ventilation. 
 

Recent Advances in 
Computer Science and 

Networking 
 Proceedings of the 2nd 

International Conference on 
Information Technology and 

Computer Networks 
(ITCN’43) 

ISSN 1790-5109 
ISBN 978-960-474-336-0 

Marius-Cornel Şuvar – 
Stud.PhD.Eng. 

Constantin Lupu – 
PhD.Eng. 

Doru Cioclea – PhD.Eng. 
Nicolae-Ioan Vlasin – 

PhD.Eng. 
INCD INSEMEX Petroşani 

Victor Arad – 
Univ.Prof.PhD.Eng. 

Unniversity of Petroşani 
 

21.  

Sistem de evaluare a 
personalului de intervenţie 
şi salvare din industria 
extractivă. 

Buletinul AGIR,  
An XVIII, nr.3/2013  
ISSN 2247 - 3548 

Drd.ing. Cosmin Ilie, 
Dr.ing. artur George 

Găman 
Dr.ing. Daniel Pupăzan 

22.  

Evaluarea riscului specific 
activităţii de demolare a 
obiectivelor industriale cu 
ajutorul explozivilor de uz 
civil. 

Buletinul AGIR,  
An XVIII, nr.3/2013  
ISSN 2247 - 3548 

Dr.ing. Gabriel Vasilescu, 
Dr.ing. Attila Kovacs 

Drd.ing. Cristian Cioară 
Ing.Ştefan Ilici 

23.  

Metode de analiză prin 
spectrometrie de emisie 
atomică cu plasmă cuplată 
inductiv şi 
termoderivatografice. 

Buletinul AGIR,  
An XVIII, nr.3/2013  
ISSN 2247 - 3548 

Ing.Chim.Irina Nălboc 
Drd.chim.Andrei Szölösi – 

Moţa, 
Drd.chim.Maria Prodan 
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Anexa nr. 4 

 
 
 

BREVETE DE INVENŢIE (SOLICITATE/ACORDATE) 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

 
SOLICITATE 

 

1. 
Sistem de închidere rapidă 
pentru lucrările miniere 
subterane. 

Dr. ing. Ghicioi Emilian 
Dr. ing. Constantin Lupu 

Dr. ing. Doru Cioclea 
Dr. ing. Ion Toth 

Dr. ing. Sorin Constantin Burian 
Dr. ing. Artur George Găman 

Dr. ing. Mihaela Părăian 
Chimist Maria Prodan 
Dr. ing. Jeana Ionescu 

a 2013 00197  

 
 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data 

 
ACORDATE 

 

1. 
Aparat de şoc mecanic pentru 
condiţionarea articolelor 
pirotehnice. 

Drd. ing. Edward Gheorghiosu 
Dr. ing. Attila Kovacs 

Drd. ing. Daniela Carmen Rus 
Drd. ing. Cristian Cioară 

Ing. Ilici Ştefan 

 
128161/ 

29.11.2013 
 

 

 

 

 

Nota:  CBI si BI au fost publicate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in 
Buletinele Oficiale de Proprietate Industriala 
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Nr. 
crt. 

Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

 
SOLICITATE – pentru care s-a efectuat plata de examinare* 

 

1. 

Stand de încercare pentru 
determinarea caracteristicilor 
benzilor transportoare privind 
rezistenţa la fricţiune pe 
tambur. 

Ing. Leonard Lupu 
Dr. ing. Emilian Ghicioi 

Dr. ing. Mihaela Părăian 
Drd. ing. Adrian Jurca 

Dr. ing. Constantin Lupu 

a 2011 00350 
 

2. 

 Metodologie de supervizare 
integrată a acţiunilor de 
inspecţie şi întreţinere în 
conformitate cu noua legislaţie 
în domeniu. 

Ing. Sorin Constantin Burian 
Dr. ing. Constantin Lupu 
Dr. ing. Jeana Ionescu 
Dr. ing. Darie Marius 

Drd. ing. Tiberiu Csaszar 
Dr. ing. Lucian Moldovan 

a 2011 00351 
 

3. 

Instalaţie automată de 
realizare a ciclurilor termice 
pentru condiţionarea 
îngrăşămintelor chimice cu 
conţinut ridicat de azot. 

Drd. ing. Daniela Carmen Rus 
Dr. ing. Attila Kovacs 

Drd. ing. Edward Gheorghiosu 
Drd. ing. Cristian Cioară 

Ing. Ilici Ştrefan 

a 2011 00352 
. 

4. 

Metodă de verificare în teren 
a sistemelor electrice de 
iniţiere a capselor electrice 
detonante, integrate în 
autospecialele de 
prospecţiuni. 

Dr. ing. Emilian Ghicioi 
Dr. ing. Mihaela Părăian 
Drd. ing. Leonard Lupu 

Drd. ing. Adrian Marius Jurca 

a 2011 00353 
 

5. 

Stand de încercare pentru 
determinarea câmpului 
electrostatic generat de o 
bandă de transport uşoară în 
funcţionare. 

Ing. Florin Păun Adrian 
Dr. ing. Mihaela Părăian 
Dr. ing. Emilian Ghicioi 

Ing. Sorin Sicoi 

a 2011 00354 
 

6. 

Metodă de simulare a 

intervențiilor formațiilor de 
salvare în medii 
toxice/explozive/inflamabile. 

Dr. ing. Daniel Pupăzan 
Dr. ing. Constantin Lupu 

Dr. ing. George Artur Găman 
Drd. ing. Cosmin Ilie 

Drd. ing. Marius Şuvar 

 
a 2011 00356 

 

7. 

Metodă cadru pentru 
tehnologia de  prevenire a 
combustiilor spontane la 
exploatarea huilei cu banc 
subminat prin inertizare. 

Dr. ing. Ion Toth 
Dr. ing. Constantin Lupu 

Dr. ing. Doru Cioclea 
Drd. ing. Cristian Tomescu 

Ing. Emeric Chiuzan 

a 2011 00357 
 

8. 
Sistem interactiv de 
coordonare a reţelelor de 
aeraj. 

Dr. ing. Cioclea Doru 
Dr. ing. Lupu Constantin 

Dr. ing. Toth Ion 
Ing. Marius Şuvar 
Ing. Ion Gherghe 

a 2011 01262 
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Nr. 
crt. 

Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

9. 

Metodă  de  determinare  
cantitativă  a  debitului  de aer  
pierdut  prin  spaţiul  
exploatat. 

Dr. ing. Cioclea Doru 
Dr. ing. Constantin Lupu 

Dr. ing. Toth Ion 
Ing. Ion Gherghe 
Ing. Dorel Tamaş 

Ing. Corneliu Boantă 
Ing. Florin Rădoi 

 
a 2011 01347 

 
 

10. 

Metodă  de  determinare    a  
parametrilor  aerodinamici  Hse

  

şi  Rse, specifici   spaţiului   
exploatat. 

Dr. ing. Cioclea Doru 
Dr. ing. Constantin Lupu 

Dr. ing. Toth Ion 
Ing. Ion Gherghe 

Drd. ing. Cristian Tomescu 
Ing. Corneliu Boantă 

Ing. Florin Rădoi 

 
 

a 2011 01349 
 
 

11. 
Metodă  de  determinare  a  
debitului  de aer  pierdut  prin  
spaţiul  exploatat. 

Dr. ing. Cioclea Doru 
Dr. ing. Constantin Lupu 

Dr. ing. Toth Ion 
Ing. Ion Gherghe 

Drd. ing. Cristian Tomescu 
Ing. Emeric Chiuzan 

 
 

a 2012 00039 
 
 

12. 

Metodologie de evaluare a 
interfeţelor de protecţie cu 
caracteristică liniară pentru 
instalaţiile de curenţi slabi din 
spaţiile cu pericol de 
atmosferă explozivă. 

Dr. ing. Darie Marius 
Prof. univ. dr. ing. Zoller Carol 

Laurenţiu 
Dr. ing. Sorin Constantin Burian 

Dr. ing. Jeana Ionescu 
Prep. univ. drd. ing. Dobra 

Remus 
Drd. ing. Tiberiu Csaszar 
Dr. ing. Lucian Moldovan 

Ing. Adriana Andriş 
Ing. Daniela Botar 

a 2012 00476 
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Nr. 
crt. 

Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data 

 
ACORDATE – menţinute în vigoare** 

 

1. 
Tester pentru verificarea 
explozoarelor miniere. 

Dr. ing. Ghicioi Emilian 
Dr. ing. Roman Eremia 

Dr. ing. Părăian Mihaela 
Ing. Filipovici Adrian 

121495 / 
28.03.2008 

 

2. 
Compoziţie utilizată la prevenirea 
focurilor endogene. 

Dr. ing. Toth Ion 
Dr. ing. Cioclea Doru 

Dr. ing. Spiridon Simion 
Dr. ing. Jujan Constantin 

121710 / 
28.02.2008 

 

3. 
Sistem de determinare a distribuţiei 
impulsului de curent în reţelele 
explozoare. 

Dr. ing. Ghicioi Emilian 
Ing. Simion Virgil 

121789 / 
30.04.2008 

 

4. 
Dispozitiv pentru purificarea gazelor 
de eşapament. 

Dr. ing. Toth Ion 
Dr. ing. Cioclea Doru 

Dr. ing. Simion Spiridon 
Dr. chim. Baron Octavia 

122104 / 
30.12.2008 

 

5. 

Aparat electric cu sursa autonoma 
de energie pentru prelevarea 
pulberilor din spatii industriale cu 
pericol de atmosphere explozive. 

Dr. ing. Spiridon Simion 
Dr. ing. Ladislau Kovacs 
Dr. ing. Dragoş Vasilescu 
Drd. ing. Tiberiu Csaszar 

123307/ 
30.06.2011 

6. 

Aparat de limitare a supratensiunilor 
tranzitorii, generate de comutaţia în 
vid, pentru circuitele electirce de 
joasă tensiune. 

Dr. ing. Friedmann Martin 
Prof.univ.dr.ing. Zoller 

Carol 
Prep.univ. drd. ing. Dobra 

Remus 
Dr. ing. Moldovan Iosif 

Lucian 

125643/      
30.12.2011 

7. 

Aparat pneumatic pentru prelevarea 
pulberilor din spaţii industriale cu 
pericol de atmosphere explozive tip 
ARPSP – 8. 

Dr. ing. Spiridon Simion 
Dr. ing. Ladislau Kovacs 
Dr. ing. Dragoş Vasilescu 

Ing. Gheorghe Gheţie 

126333/      
30.12.2011 

8. 
Procedeu de prevenire a 
combustiilor spontane la minele de 
huilă. 

Dr. ing. Toth Ion 
Dr. ing. Lupu Constantin 

Dr. ing. Cioclea Doru 
Ing. Chiuzan Emeric 

Ing. Tamaş Dorel 
Ing. Marius - Simion 

Morar 

126308/ 
28.12.2012 
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Anexa nr. 5 

 
 
 

PRODUSE / SERVICII / TEHNOLOGII REZULTATE DIN ACTIVITĂŢI DE CERCETARE, 
BAZATE PE BREVETE, OMOLOGĂRI SAU INOVAŢII PROPRII 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Produse / servicii / 
tehnologii 

Date tehnice 
Domenii de 

utilizare 

1. 

Model generalizat de 
diagnoză şi prognoză a 
riscului de expunere a 
lucrătorilor la vibraţii 
profesionale (globale 
şi/sau mână-braţ). 

Pentru evaluarea expunerii la vibraţii 
profesionale (cu acţiune locală - mână braţ şi 
cu acţiune asupra  
întregului corp – globale), a fost elaborat 
modelul generalizat de diagnoză şi prognoză 
a riscului de vibraţii, caracterizat prin: 
- instrumente de lucru şi raportare a 
rezultatelor evaluării (documentul de 
securitate la vibraţii profesionale (globale 
şi/sau mână-braţ), în formă parţială sau 
integrală; 
- indicatori cantitativi asociaţi predictorilor de 
risc (funcţia de repartiţie a valorilor exprimate, 
fie de parametri vibraţiilor mecanice, fie de 
punctele de expunere); 
- parametri de risc corespondenţi (riscul mediu 
obiectiv, gravitate medie obiectivă); 
- indicatori de apreciere a riscului de expunere 
la vibraţii profesionale (globale şi/sau mână-
braţ); 
- plan cu măsuri de prevenire şi/sau protecţie  
cu caracter tehnic şi/sau organizatoric. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru riscul de 
expunere la 
vibraţii 
profesionale.  

2. 
Aplicaţie informatică 
pentru înregistrarea 
presiunii de explozie. 

Aplicaţia informatică a fost dezvoltată 
utilizând mediul de programare grafică Agilent 
VEE Pro 9.3. 
Caracteristici ale aplicaţiei informatice: 

- Măsurarea presiunii de explozie; 
- Posibilitatea de vizualizare a curbei de 

presiune rezultată la încercările în 
amestecuri explozive; 

- Înregistrarea valorilor presiunii de 
explozie obţinute; 

- Compatibilitate cu sitemele de operare 
actuale (Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7); 

Posibilitatea utilizării şi în cazul altor încercări 
la care este necesar să se măsoare şi 
înregistreze variaţii rapide ale presiunii. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru 
echipamente 
electrice Ex de 
putere. 
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Nr. 
crt. 

Produse / servicii / 
tehnologii 

Date tehnice 
Domenii de 

utilizare 

3. 

Stand de încercarea 
capselor detonante, 
pentru determinarea 
capacităţii de iniţiere. 

Principalele module ale standului şi rolurile lor 

funcţionale sunt:  

 - rezervor cu capacitate 1000 l în grilaj 

metalic pentru asigurarea mediului hidraulic 

confecţionat din material plastic sono-

absorbant, cu dimensiunile adecvate 

cerinţelor; 

- sistem de poziţionare a senzorului respectiv 

al capsei detonante care se încearcă în 

mediul hidraulic; 

- termo-higro-barometru de tipul PCE- THB40 

- sistemul de declanşare a exploziei (explozor 

şi cablu de împuşcare); 

- sistemul de achiziţie de date format din 

traductor de presiune piezoelectric tip 

KISTLER 603B (Pmax =200 bar, timp de 

răspuns < 2µs), amplificatorul de sarcina tipul 

KISTLER 5018A (iesire analogica, contolat de 

la PC) cu sensibilitatea şi factorul de 

amplificare corespunzător, osciloscopul de 

tipul METRIX OX 6152-C care preia datele 

măsurate cu posibilităţi de recepţionare şi 

prelucrarea semnalului, de stocare a datelor 

şi furnizarea lor către facilităţi IT; 

- platformă de calcul a rezultatelor încercării 

constând din calculator laptop (DELL cu 

procesor INTEL CENTRINO) pe care s-au 

rulat programele de procesare şi 

postprocesare a datelor furnizate de 

osciloscop (SX-METRO Version 

4.4./04.dec.2006 şi Microsoft Excel). 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru capsele 
electrice 
detonante. 

 
 

4. 

Stand de încercare 
pentru stabilirea 
performanţelor aparaturii 
de detecţie gaze 
combustibile din locuinţe. 

Standul de încercare cuprinde următoarele: 
-  Reţea alimentare gaze de încercare; 
- Regulatoare presiune – au rolul de a 
scădea valoarea presiunii de la max. 20 bar, 
până la presiunea de 0,5 ÷ 1 bar; 
- Reglaj fin debite; 
- Debitmetre (rotametre) 
- Element măsurare temperatură amestec 
- Camera de încercare transparentă şi 
cilindrică 
- Echipament de măsurare concentraţie 
amestec gaze, tip Ex-Tec HSE 680, cu sistem 
de prelevare; 
- Uscător de aer. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru 
aparatura de 
detectie gaze 
combustibile din 
locuinte. 
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Nr. 
crt. 

Produse / servicii / 
tehnologii 

Date tehnice 
Domenii de 

utilizare 

5. 

Software pentru calculul 
parametrilor funcţionali 
aferenţi ventilatoarelor 
miniere şi trasarea 
curbelor caracteristice 
acestora. 

Software-ul pentru calculul parametrilor 
funcţionali aferenţi ventilatoarelor miniere şi 
trasarea curbelor caracteristice acestora este 
un program cu un consum de resurse 
hardware extrem de redus, nu necesită 
instalare, simpla copiere a programului în 
locaţia dorită fiind suficientă. A fost testat pe 
sistemele de operare Windows 7 şi XP şi 
poate fi rulat direct de pe memory stick sau 
hard-uri externe. Interfaţa este foarte intuitivă, 
compusă din câmpuri de introducere a datelor 
şi butoane de comandă a calculului şi afişare 
grafică aplicaţia  ocupă un spaţiu mic pe hard 
disc, de doar 2,54 MB. 
Prezintă o viteză superioară de lucru, afişând 
aproape instantaneu rezultatele şi 
reprezentările grafice. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru instalaţii 
de ventilaţie 
industrială 
(subteran şi 
suprafaţă.  

6. 

Simularea computerizata 
a unei explozii de gaz 
intr-un imobil cu ajutorul 
aplicatiei ANSYS 
AUTODYN. 

Calibrarea simulării exploziei prin compararea 
rezultatelor cu efectele dinamice reale 
produse de explozia care a generat 
evenimentul petrecut în data de 19.02.2012, 
într-un ansamblu de imobile situat la 
intersecţia străzilor Corneliu Coposu cu 
Gheorghe Şincai din municipiul Sighet, jud. 
Maramureş. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru 
cercetarea 
evenimentelor 
generate de 
explozii, soldate 
cu pagube 
materiale şi 
pierderi de vieţi 
omeneşti. 

7. 

Ansamblu de prelevare a 
pulberilor de azbest  
conform metodei de 
referinţă pentru 
evaluarea riscului 
profesional de expunere 
la azbest la locurile de 
muncă din industrie şi 
elaborarea soluţiilor de 
prevenire şi reducere a 
acestuia. 

Elaborarea de soluţii tehnice, organizatorice, 
igienico-sanitare, precum şi recomandări 
privind prioritizarea operaţiunilor de înlocuire 
a materialelor cu conţinut de azbest, care vin 
în sprijinul angajatorului şi conduc la 
creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă; 
Elaborarea unui model generalizat al 
documentului de evaluare a riscului de 
expunere la azbest; 
Dezvoltarea/îmbunătăţirea infrastructurii 
metodologice de prelevare şi analiză a 
măsurării concentraţiilor de fibre de azbest în 
atmosfera locurilor de muncă; 
Configurarea unor puncte de reper concrete 
privind soluţiile tehnice de prevenire, reducere 
şi control al poluării mediului de muncă cu 
azbest. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru a 
prelevare uscată 
a fibrelor de 
azbest  pentru 
cuantificarea 
nivelului de 
expunere 
profesională a 
lucrătorilor. 
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Nr. 
crt. 

Produse / servicii / 
tehnologii 

Date tehnice 
Domenii de 

utilizare 

8. 

Procedură de lucru 
privind determinarea 
limitelor de explozie 
pentru gaze combustibile, 
optimizarea şi 
completarea bazei de 
date privind accidentele 
cauzate de explozii din 
domeniul industrial şi civil 
cu parametrii de 
explozivitate determinaţi 
experimental şi 
modernizarea standului 
pentru determinarea 
temperaturii de 
autoaprindere a gazelor 
şi lichidelor inflamabile. 

Adaptarea standului pentru determinarea 
parametrilor de explozivitate a prafurilor 
combustibile K-SEP la SR EN 1839/2006 
„Determinarea limitelor de explozie pentru gaze 
şi vapori”. Standul experimental K-SEP iniţial 
configurat pentru determinarea parametrilor de 
explozivitate a prafurilor combustibile a fost 
îmbunătăţit în vederea determinării parametrilor 
de explozivitate a gazelor combustibile şi 
respectiv a amestecurilor hibride aer-praf 
combustibil-gaz combustibil. S-a calibrat standul 
prin efectuarea de încercări comparabile cu 
literatura de specialitate. 
Modernizarea standului pentru determinarea 
temperaturii de autoaprindere a gazelor şi 
lichidelor inflamabile. Standul experimental a fost 
modernizat prin achiziţionarea sistemul de 
măsurare a temperaturii cu termocuple. 

Cercetare 
fundamentală, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru gaze, 
vapori şi prafuri 
combustibile.  

9. 

Performantizarea 
logisticii pentru evaluarea 
în poligon şi in situ, a 
dinamicii detonaţiei 
explozivilor de uz civil. 

Dezvoltarea infrastructurii de încercare şi 
expertizare a laboratorului, prin achiziţionarea 
echipamentelor specifice moderne, pentru 
monitorizarea parametrilor ce caracterizează 
undele seismice generate de lucrările de 
împuşcare efectuate în cariere, acţiune 
desfăşurată prin parcurgerea unor etape 
structurate într-o procedură de evaluare, ce 
are ca scop principal evidenţierea şi 
reducerea efectului seismic asupra arealului 
limitrof.   

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru explozivi 
de uz civil. 

10. 

Metode noi de evaluare si 
încercare pentru aparatele 
de iniţiere a circuitului de 
împuşcare (explozoare). 

Efectuarea de incercari,  inregistrari de 
oscilograme pentru determinarea tensiunii de 
iesire, determinarea energiei de iesire, precum si 
de verificare a dispozitivului de decuplare a 
energiei de iesire. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru aparatele 
de iniţiere a 
circuitului de 
împuşcare 
(explozoare). 
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Nr. 
crt. 

Produse / servicii / 
tehnologii 

Date tehnice 
Domenii de 

utilizare 

11. 

Soluţii de depoluare 
pentru utilajele şi 
echipamentele din cadrul 
centralelor 
termoelectrice. 

Stabilirea criteriilor şi a cerinţelor pentru 
proiectarea soluţiilor de depoluare pentru 
utilajele şi echipamentele din cadrul 
centralelor termoelectrice, conform practicilor 
europene în industria energetică. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru activit. de 
depoluare la 
centralele 
termoelectrice. 

12. 

Tehnologie pentru 
verificarea pulberilor 
propulsoare în 
conformitate cu 
standardele europene 
armonizate. 

Tehnologia pentru verificarea caracteristicilor 
pulberilor propulsoare permite studierea 
comportării la ardere în spaţiu deschis şi poate fi 
utilizată parţial şi pentru explozivii brizanţi, fitile şi 
articole pirotehnice (Directivele 93/15/CE, 
respectiv 2007/23/CE). 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru explozivi 
de uz civil 
şiarticole 
pirotehnice. 

13. 

Tehnologie de testare a 
capselor detonante, pentru 
determinarea capacităţii de 
iniţiere 

Tehnologia elaborată este destinată măsurării 
capacităţii de iniţiere a capselor electrice 
detonante prin utilizarea unui stand echipat cu 
un senzor de măsurare a presiunii dinamice 
pentru mediul hidraulic. 
Încercările pilot s-au efectuat în baza unei noi 
proceduri GLI, care transpune cerinţele SR EN 
13763-15. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru capsele 
electrice 
detonante. 

14. 

Tehnologie pentru testarea 
și  stabilirea performanţelor 
aparaturii de detecţie gaze 
combustibile din locuinţe. 

Noua tehnologie elaborată permite verificarea cu 
maximă acurateţe a pragurilor de prealarmare și 
alarmare a aparaturii electrice de detecţie gaze 
combustibile din locuinţe, cu destinaţie casnică, 
altele decît cele pentru aplicaţii industriale, aflate 
sub incidenţa directivei ATEx.   

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru aparatele 
de detecţie 
gaze din 
locuinţe. 

15. 

Tehnologiei pentru 
determinarea sensibilităţii 
la şocul de explozie a 
bunurilor periculoase, 
clasa 1 potrivit clasificării 
din recomandările 
naţiunilor unite, în 
vederea expertizării sau 
încadrării, în conformitate 
cu acestea. 

Montajul cu care se efectuează „GAP TEST” 
pentru determinarea sensibilităţii la şocul de 
explozie a bunurilor periculoase, clasa 1 
răspunde la cerinţele Recomandărilor 
Naţiunilor Unite rezultatul fiind unanim aceptat 
de toate tările semnatare la acordul de 
asociere la ONU. 
 

Cercetări 
aplicative, 

servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 

pentru 
produsele 

periculoase, 
clasa 1. 
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Nr. 
crt. 

Produse / servicii / 
tehnologii 

Date tehnice 
Domenii de 

utilizare 

16. 

Procedură de evaluare a 
conformităţii pentru 
cabine ventilate mobile / 
semistaţionare cu sau 
fără sursă internă de 
degajare. 

Procedură de evaluare pentru cabinele 
ventilate mobile /semistaţionare, cu sau fără 
sursă internă de degajare. 
 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru 
echipamentele 
presurizate 
mobile/ 
semistaţionare 

17. 

Procedură experimentală 
de determinare a 
hidrocarburilor aromatice 
polinucleare din apă/sol, 
aer cu ajutorul 
cromatografului de gaze 
cuplat cu spectrometrul 
de masă. 

Procedura elaborată permite determinarea 
HAP-urilor din factorii de mediu (aer, apă, sol) 
astfel încât să se poată evalua nivelul de 
poluare şi să se prevină astfel apariţia 
influenţei negative a acestor poluanţi asupra 
sănătăţii populaţiei. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru  
HAP-uri. 

18. 

Tehnologie inovativă 
pentru monitorizarea 
continuă a pulsului şi 
oxigenului în vederea 
optimizării procesului de 
antrenament al 
personalului de 
intervenţie şi salvare în 
medii toxice/explozive/ 
inflamabile. 

Se va crea posibilitatea evidenţierii, 
monitorizării, înregistrării şi studierii evoluţiei 
în timpul depunerii de efort caracteristic 
sarcinii de muncă a pulsului şi a nivelului de 
oxigen din sânge, elemente necesare 
efectuării de cercetări în vederea unei 
dimensionări corecte a baremurilor 
ocupaţionale. 

 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru  
activităţiile de 
instruire 
salvatori medii 
toxice/explozive. 

19. 

Procedura de lucru 
pentru determinarea 
concentraţiei efluenţilor 
gazoşi prin măsurători în 
grilă. 

Creşterea gradului de precizie / exprimarea 
corectă a măsurătorilor efectuate asupra 
efluenţilor gazoşi produşi de sursele 
staţionare, precum şi a stării de securitate şi 
sănătate a populaţiei din zonă, prin aplicarea 
unor soluţii tehnice de reducere a 
concentraţiilor care depăşesc limitele admise 
precizate în legislaţia în vigoare. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru efluenţii 
gazoşi produşi 
de sursele 
staţionare. 

20. 

Tehnologie pentru 
determinarea ratei de 
ardere a articolelor 
pirotehnice de scenă. 

Tehnologia elaborată, în cadrul INCD 
INSEMEX, este utilizată la efectuarea testelor 
specifice ratei de ardere prin formarea 
trenului de compoziţie pirotehnică în formă 
comercială de pulbere / granule, cu lungimea 
de 250 mm, cu secţiunea transversală 
triunghiulară şi cu înălţimea interioară de 10 
mm, respectiv lăţimea de 20 mm. 

Cercetări 
aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru articole 
pirotehnice. 

21. Tehnologie performantă Tehnologia de încercare elaborată se aplică Cercetări 
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crt. 

Produse / servicii / 
tehnologii 

Date tehnice 
Domenii de 

utilizare 

de determinare a 
stabilităţii termice a 
explozivilor. 

pentru evaluarea îndeplinirii cerinţei esenţiale 
de securitate din anexa 1 a Directiva 
(93/15/CEE), „Stabilitatea fizică şi chimică a 
explozivului în toate condiţiile din mediul la 
care poate fi expus”, şi reproduce situaţia din 
practică în care datorită unor condiţii de 
depozitare necorespunzătoare sau  datorită 
unor situaţii de avarii majore (incendii) 
explozivul este supus unui flux termic 
considerabil într-o perioadă de timp scurtă, cu 
risc major de producere a unei explozii 
necontrolate. 

aplicative, 
servicii ştiinţifice 
şi tehnologice 
pentru explozivi 
de uz civil. 
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Anexa nr. 6  

 

 
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE / TEHNICE ÎN REVISTE  

DE SPECIALITATE FĂRĂ COTAŢIE ISI  
 
 

Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

1.  

Upgrading the Stand for 
Observing the Development of 
Spontaneous Combustion of 
Coal beds. 
 

15th Mining, Metallurgy and 
Geology Conference 

Bistriţa, Aprilie 4 – 7, 2013 
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Constantin Lupu - 
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Results of Research on the 
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with Submined Technology in 
Romanian Coal Mines. 

Conference Proceedings – 
Blasting Techniques 2013 
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Impact Air Shock Waves 
Generated in the Course of 
Industrial Explosives Blasting on 
Nearby Targets. 

Conference Proceedings – 
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Edward Gheorghiosu – 
Stud.PhD.Eng., 
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PhD.Eng. 
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Developments Evaluation and 
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Machines Used in Explosive 
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Leonard Lupu – PhD.Eng., 
Adrian Jurca – PhD.Eng., 

Emilian Ghicioi – 
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6.  
Statistical analysis of test results 
obtained from interlaboratory 
test. 

Proceedings the 6th 
International Conference 
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2013 
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ISSN 1843 - 2522 

Angela Drăghici 
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The development of the 
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11.  

Influencing Factors on Explosion 
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21.6.2013 
ISBN 978-961-281-074-0 

Sorin Burian - PhD.Eng., 
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PhD.Eng., 
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PhD.Eng., 
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12.  

The Evaluation of Air Pollutant 
Emissions from the Large 
Combustion Plants under 
National Legislation in Romania. 
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International Conference 
Energy Technology and 
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PhD.Eng., 

Cosmin Ilie – 
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13.  
Impact of Quarries Activity on 
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ePROCEEDINGS 
of the 5 th 

BALKANMINE 
CONGRESS 

18-21 Septembrie 
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Gheorghe Gheţie - Eng., 
Angelica Drăghici - 

PhD.Eng; 
Lorand Toth - PhD.Eng., 

Marius Kovacs – 
PhD.Eng. 

14.  
Analysis of an Underground 
Explosion Effects Upon the 
Ventilation Networks. 
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of the 5 th 

BALKANMINE 
CONGRESS 

18-21 Septembrie 
2013 

Ohrid, Macedonia 

Doru Cioclea – PhD.Eng., 
Constantin Lupu – 

PhD.Eng., 
Ion Toth – PhDEng., 
Ion Gherghe - Eng, 

Corneliu Boantă - Eng, 
Florin Rădoi- Eng., 
Cristian Tomescu –

Stud.PhD..Eng 

15.  
General Ventilation Fans Used 
for the Aeration of Hard Coal 
Mines in Jiu Valley Coal Field. 

ePROCEEDINGS 
of the 5 th 
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CONGRESS 

18-21 Septembrie 
2013 

Ohrid, Macedonia 

Ion Gherghe – Eng., 
Constantin Lupu – 

PhD.Eng., 
Doru Cioclea – PhD.Eng., 
Corneliu Boantă – Eng., 

Florin Rădoi – Eng., 
Vlad Păsculescu – Stud. 

PhD.Eng. 

16.  
Increasing the Safety Level in 
Hard Coal Exploitation Through 
Innovative Research. 

ePROCEEDINGS 
of the 5 th 

BALKANMINE 
CONGRESS 
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Ohrid, Macedonia 

Ion Toth - PhD.Eng., 
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PhD.Eng., 
Doru Cioclea – PhD.Eng., 
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Stud.PhD..Eng, 

Ion Gherghe – Eng. 
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Analysis of transitory 
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uvar – Stud.PhD.Eng., 
Vlad Mihai Păsculescu- 
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Study on using PLCs in 
monitoring complex processes 
of extraction, used in careers of 
lignite. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Cosmin Ioan Colda – Stud 
PhD.Eng., 

Dana Rus- Stud.PhD.Eng. 
INCD INSEMEX Petroşani 

Prof.Marin Silviu Nan – 
PhD.Eng. 

University of Petrosani 
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Construction and safety 
requirements for ventilated 
rooms to maintain 
environmental conditions for 
human operators. 
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international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Tiberiu Csaszar - 
PhD.Eng., 

Sorin Burian – PhD.Eng., 
Jeana Ionescu – 

PhD.Eng., 
Marius Darie – PhD.Eng., 

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng., 

Adriana Andriş- Eng. 

20.  

Considerations on the 
influence over the 
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combustible substances. 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Marius Darie – PhD.Eng., 
Sorin Burian – PhD.Eng., 

Jeana Ionescu – 
PhD.Eng., 

Tiberiu Csaszar, 
Lucian Moldovan, 

Adriana Andriş 

21.  

Risk assessment of 
occupational exposure to 
asbestos dust at industrial 
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international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Angelica Drăghici – 
PhD.Eng., 

Gheorghe Gheţie – Eng., 
Dragoş Vasilescu – 

PhD.Eng., 
Marius Kovacs – 

PhD.Eng. 

22.  

Research about appliance of 
thermo vision systems in 
intervention and rescue 
activity in toxic / flammable / 
explosive environment. 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Artur Găman – PhD.Eng., 
Daniel Pupăzan – 

PhD.Eng., 
Cosmin Ilie – PhD.Eng. 
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Technical solutions to reduce 
the seismic effect generated 
by the blasting career, with 
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The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Edward Gheorghiosu – 
Stud.PhD.Eng., 

Attila Kovacs  - PhD.Eng., 
Ilici Ştefan – Eng., 

Cristian Cioară – Eng. 

24.  

Partial ventilation optimization 
for high length mine workings by 
using advanced ventilation 
systems. 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Ion Gherghe – Eng., 
Doru Cioclea – PhD.Eng., 
Corneliu Boantă – Eng., 

Marius Morar – Eng., 
Florin Rădoi – Eng. 
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25.  
Check thermal stability of 
explosives civilian use, in the 
interests of their sustainable. 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Ştefan Ilici  - Eng., 
Constantin D. Ciocoiu – 

PhD.Eng., 
Cristian Cioara – Eng. 

26.  

Structuring physical and 
psychosocial exercises for 
optimization the training process 
of rescue personnel. 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Cosmin Ilie  - 
Stud.PhD.Eng., 

Artur Găman – PhD.Eng., 
Daniel Pupăzan – 

PhD.Eng., 
Alin Irimia – PhD.Eng. 

27.  

Considerations about 
establishing the requirements to 
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international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 
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Marius Darie – PhD.Eng., 
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PhD.Eng., 
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28.  
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sustainable rehabilitation of 
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international symposium 
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Ilie Ciprian Jitea – 
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INCD INSEMEX 
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Prof.PhD.Eng., 

Ioana Camelia Barbu – 
Prof.PhD.Eng. 

University of Petroşani 

29.  
The procedure of metal cutting 
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The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Ilie Ciprian Jitea – 
Stud.PhD.Eng., 

Constantin Lupu – 
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Stud.PhD.Eng., 

Dana Rus – 
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The importance of determining 
explosivity parameters to 
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international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Adrian Jurca – 
PhD.Eng., 

Constantin Lupu – 
PhD.Eng., 

Mihaela Părăian – 
PhD.Eng., 

Niculina Vătavu – 
PhD.Eng. 

INCD INSEMEX 
Petroşani 

Florin Tiberiu Iacob-Ridzi 
– PhD.Eng. 

Hall Petroşani 
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31.  

Measures to prevent and 
reduction the concentrations of 
dust and gases from the power 
plants according to the best 
practices in the field. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Marius Kovacs – 
PhD.Eng., 
Lorand Toth – 
PhD.Eng., 

Gheorghe Gheţie - 
Eng., 

Angela Drăghici – 
PhD.Eng. 

INCD INSEMEX 
Petroşani 
Traian Vasiu, 

Gheorghe Laurenţiu 
S.C. Electrocentrale Deva 

MINTIA 

32.  

Importance of verification 
accurate electrical parameters of 
blasting machines to ensure 
security at the blast works. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Leonard Lupu – PhD.Eng., 
Emilian Ghicioi – 

PhD.Eng., 
Adrian Jurca – PhD.Eng., 
Florin Păun – PHD.Eng. 

 

33.  

Considerations on the 
functioning of variable speed 
flameproof “d” motors used in 
explosive atmospheres. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Mihai Magyari – 
PhD.Eng., 

Sorin Burian – 
PhD.Eng., 

Martin Friedmann – 
PhD.Eng.,  

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng., 

Dragoş Fotău – 
Stud.PhD.Eng., 

Cosmin Colda – PhD.Eng. 

34.  

New possibilities to measure 
explosion pressure when testing 
flameproof enclosure “d” 
apparatus. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng.,  

Martin Friedmann – 
PhD.Eng.,  

Mihai Magyari – 
PhD.Eng.,  

Leonard Lupu – PhD.Eng., 
Dragoş Fotău – 
Stud.PhD.Eng. 

35.  

Analysis of the effects of an 
explosion upon the main 
ventilation station. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Marius Simion Morar – 
Eng.,  

Doru Cioclea – PhD.Eng., 
Ion Gherghe – Eng., 

Corneliu Boantă – Eng., 
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36.  

Increasing safety in firedamp 
mines by monitoring the 
underground atmosphere using 
gas-chromatography. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Irina Nălboc – 
Stud.PhD.Eng., 
 Maria Prodan – 

Stud.PhD.Chem.,  
Andrei Szolloşi-Moţa – 

Stud.PhD.Chem.,  
Emeric Chiuzan – Eng. 

37.  

Explosion protection document 
(DPEx) implementation for the 
waste management industry. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Mihaela Paraian – 
PhD.Eng.,  

Constantin Lupu – 
PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng.,  

Sorin Burian – PhD.Eng.,  
Adrian Jurca – PhD.Eng. 

38.  

Quality assurance for testing of 
the protective performances of 
materials - an essential 
requirement in substantiating 
laboratory competency. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Mihaela Paraian – 
PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng., 
 Florin Păun – 
PhD.Eng. 

Niculina Vatavu – 
PhD.Eng.,  

Leonard Lupu – PhD.Eng. 
INCD INSEMEX Petroşani 
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi 

Petroşani Hall 

39.  

Evolution of SO2 pollutants 
arising from rovinari thermal 
power plant after installing the 
desulphurisation facility. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Leonard Lupu – 
PhD.Eng., 

 Vlad Mihai Păsculescu 
– Stud.PhD.Eng.,  
Prof.Titu Niculescu – 

PhD.Eng.,  
Prof.Remus Dobra – 

PhD.Eng., 
Dragoş Păsculescu – 

PhD.Eng., 
 Adina Tătar – PhD.Eng. 
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40.  

Risk level assessment for power 
statons in terms of occupational 
health and safety. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Vlad Mihai Păsculescu 
– Stud.PhD.Eng., 

INCD INSEMEX 
Petroşani 

Roland Moraru,Titu 
Niculescu,  

Dragoş Păsculescu 
Universitatea din 

Petroşani 
Nicolae Daniel  

Romanian Association 
for Electrical Safety 

Adina Tătar  
Universitatea 

„Constantin Brâncuş” 
Tg. Jiu 

41.  

Flammability testing of conveyor 
belts used in mining, having in 
view the selection of adequate 
types for specific applications. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Florin Adrian Păun – 
PhD.Eng., Mihaela 

Părăian – PhD.Eng., 
Leonard Lupu – PhD.Eng. 

42.  

Comparative explosivity 
parameters of environmentally 
occurring methane-air, coal 
dust-air and hybrid mixtures. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Maria Prodan – 
Stud.PhD.Eng.,  
Emilian Ghicioi – 

PhD.Eng., 
INCD INSEMEX 

Petroşani 
Prof. Dumitru Oancea – 

PhD.Eng. 
University of Bucharest 

43.  

Means of monitoring pulse rate 
and blood oxygen saturation 
applied in the training of 
intervention and rescue 
personnel in toxic / flammable / 
explosive. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Daniel Pupăzan – 
PhD.Eng.,  

Artur Găman – PhD.Eng., 
Cosmin Ilie – 

Stud.PhD.Eng. 

44.  

Modern end susetenable 
infrastructure for determining 
equivalent initiation capability for 
detonators. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Daniela Carmen Rus – 
Stud.PhD.Eng., Emilian 

Ghicioi – PhD.Eng., Attila 
Kovacs – PhD.Eng., 

Ciprian Jitea – 
Stud.PhD.Eng. 
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45.  

Exposure of workers to noise 
made by extracting commercial 
minerals. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Sorin Simion – 
Stud.PhD.Eng., 
Cosmin Ilie – 

Stud.PhD.Eng., 
Marius Kovacs, 

Lorand Toth – PhD.Eng., 
Alin Irimia – 

Stud.PhD.Eng. 

46.  
Automation method for 
computerized simulation of mine 
ventilation networks. 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Marius Şuvar - 
Stud.PhD.Eng.,  
Constantin Lupu – 

PhD.Eng., 
Doru Cioclea – 
PhD,Eng., 

Vlad Mihai Păsculescu 
– Stud.PhD.Eng., 

Nelu Mija – Eng. 
INCD INSEMEX 

Petroşani 
Prof. Victor Arad – 

PhD.Eng., 
UNIVERITY of 
PETROŞANI 

47.  

Heavy metal pollution of the 
river mureş in hunedoara county 
and its effect on biocenosis as 
results of economic activities 
and mining. 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Andrei Szöllösi – Moţa 
Stud.PhD. Chem,  
Maria Prodan – 

Stud.PhD.Chem,  
Irina Nălboc – 
Stud.PhD.Eng. 

48.  

Researches regarding the 
identification of new fire indices 
used under nitrogen inertisation 
technology. 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Cristian Tomescu – 
Stud.PhD.Eng.,  

Ion Toth – PhD.Eng.,  
Doru Cioclea – PhD.Eng., 
Nicolae Vlasin – PhD.Eng. 

49.  
Innovative design and testing of 
a hypobaric flotation waste 
water treatment system. 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Lorand Toth  - PhD.Eng., 
Angelica Drăghici – 

PhD.Eng., 
Marius Kovacs – 

PhD.Eng.,  
Sorin Simion – PhD.Eng., 
Gheorghe Gheţie – Eng. 

50.  

Forecasting of the risk to whole-
body vibrations generated by 
industrial activities with 
environmental impact. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Gabriel Vasilescu – 
PhD.Eng., 

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng.,  

Angelica Drăghici – 
PhD.Eng., 

Nelu Mija- Eng. 
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51.  

Considerations regarding 
admittance criteria and risk 
factors when using electric 
cables in areas with explosion 
hazard, having in view 
environment protection. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Niculina Vătavu – 
PhD.Eng., 

Sorin Burian – 
PhD.Eng., 

Adrian Jurca – 
PhD.Eng., 

INCD INSEMEX 
PETROŞANI 

Prof.dr.ing.Sorin Vătavu 
UNIVERSITY of 

PETROŞANI 

52.  

Virtual simulation of the coal bed 
degassing and highlight the 
beneficial consequences for the 
environment. 
 

The proceedings of the 6th 
international symposium 
„Occupational Health and 
Safety – SESAM 2013” 

ISSN 1843 - 6226 

Nicolae-Ioan Vlasin – 
Stud.PhD.Eng., 

Constantin Lupu – 
PhD.Eng., 

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng., 

Emeric Chiuzan – Eng., 
CristianTomescu – 

Stud.PhD.Eng. 

53.  

Universitatea din Petroşani – 
I.N.C.D. INSEMEX Petroşani 
succes al colaborării dintre 
academie şi cercetare. 
 

Revista Minelor 
Număr aniversar 65 de ani 

Vol.19 Nr.4/2013 
ISSN 2247 - 8590 

Dr.ing. Constantin Lupu 

54.  

Determination of detonators 
equivalent opening in 
accordance with the 
requirements of directive 
93/15/EEC. 
 

ANNALS OF THE 
UNIVERSITY OF 
PETROŞANI – 
ELECTRICAL 

ENGINEERING – 2013 
Vol.16 

ISSN 1454 - 8518 

Daniela Carmen Rus –
PhD. Stud.Eng. , 

Attila Kovacs – PhD.Eng., 
Emilian Ghicioi – 

PhD.Eng., 
Gabriel Dragoş Vasilescu 

– PhD.Eng 

55.  

Considerations about the 
evaluation of domestic gas 
detectors in accordance with 
relevant legislation. 
 

ANNALS OF THE 
UNIVERSITY OF 
PETROŞANI – 
ELECTRICAL 

ENGINEERING – 2013 
Vol.16 

ISSN 1454 - 8518 

Jeana Ionescu – 
PhD.Eng. , 

Sorin Burian – PhD.Eng. , 
Marius Darie – PhD.Eng., 

Tiberiu Csaszar  – 
PhD.Eng., 

Adriana Andriş – Eng. 

56.  

Use and maintenance of electric 
equipments used in explosive 
atmospheres generated by 
flammable gases protected by 
flameproof enclosures. 

Proceedings of the XVth 
Symposium Young People 

and Multidisciplinary 
Research– ISYPMR - 

2013” 
Timisoara, România 

ISSN 1843-6609 

Fotău Dragoş – Stud. 
PhD.Eng., 

Colda Cosmin – PhD.Eng. 
Friedman Martin– 

PhD.Eng., 
Mihai Magyari– PhD.Eng., 
Moldovan Lucian – PhD. 

Eng. 
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Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

57.  

Analysing the possibility to 
develop the methodologies for 
the classification of hazardous 
areas generated by flammable 
gases. 

Proceedings of the XVth 
Symposium Young People 

and Multidisciplinary 
Research– ISYPMR - 

2013” 
Timisoara, România 

ISSN 1843-6609 

Vlad Păsculescu – 
Stud. PhD. Eng., 

Nicolae Vlasin – Stud. 
PhD.Eng., 

Marius Şuvar - Stud. 
PhD.Eng. 

58.  

Determine the volume of 
hazardous gases from 
detonation of explosives for civil 
uses. 

Proceedings of the XVth 
Symposium Young People 

and Multidisciplinary 
Research– ISYPMR - 

2013” 
Timisoara, România 

ISSN 1843-6609 

Cristian Cioară – Eng., 
Constantin Ciocoiu – 

PhD.Eng., 
Ştefan Ilici – Eng. 

 

59.  
Verificatin of thermal stability of 
explosives for civil use in the 
laboratory. 

Proceedings of the XVth 
Symposium Young People 

and Multidisciplinary 
Research– ISYPMR - 

2013” 
Timisoara, România 

ISSN 1843-6609 

Ştefan Ilici – Eng., 
Constantin Ciocoiu – 

PhD.Eng., 
Cristian Cioară – Eng. 

60.  

Development of the methods for 
testing parameters of  traction, 
compression and shock 
absorption of technical 
equipment intended use in 
potentially explosive 
atmospheres. 

Proceedings of the XVth 
Symposium Young People 

and Multidisciplinary 
Research– ISYPMR - 

2013” 
Timisoara, România 

ISSN 1843-6609 

Leonard Lupu – PhD.Eng., 
Florin Paun– PhD.Eng.,  
Adrian Jurca– PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi– 
PhD.Eng.,   

Mihaela Părăian– 
PhD.Eng. 

61.  

Structuring the physical and 
psychosocial effort in order to 
optimize the training process of 
rescue and intervention staff in 
toxic/explosive/flammable 
atmospheres. 

Proceedings of the XVth 
Symposium Young People 

and Multidisciplinary 
Research– ISYPMR - 

2013” 
Timisoara, România 

ISSN 1843-6609 

Cosmin Ilie –Stud.  
PhD.Eng., 

Artur Gaman – PhD.Eng., 
Daniel Pupăzan – 

PhD.Eng., 
Alin Irimia – Eng. 

62.  

Innovative technology collection 
and treatment of leachate from 
landfills to reduce pollution 
levels. 

Proceedings of the XVth 
Symposium Young People 

and Multidisciplinary 
Research– ISYPMR - 

2013” 
Timisoara, România 

ISSN 1843-6609 

Lorand Toth – PhD.Eng., 
Marius Kovacs – 

PhD.Eng., 
Angelica Drăghici– 

PhD.Eng., 
Cosmin Ilie –stud.  

PhD.Eng., 
Alin Irimia – Eng. 
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Anexa nr. 7 

 
COMUNICARI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONFERINŢE  

INTERNAŢIONALE  
 

 

Nr. 
crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

1.  

Upgrading the Stand for 
Observing the 
Development of 
Spontaneous 
Combustion of Coal 
beds. 

15th Mining, Metallurgy and 
Geology Conference 

Bistriţa, Aprilie 4 – 7, 2013 
ISSN 1842 - 9440 

Ion Toth – PhD.Eng., 
Constantin Lupu - 

PhD.Eng., 
Doru Cioclea PhD.Eng., 
Cristian Tomescu - Stud 

PhD.Eng. 

2.  

Sistem de evaluare a 
personalului de 
intervenţie şi salvare din 
industria extractivă. 
 

Simpozionul Ştiinţific 
PROGRESUL TEHNOLOGIC 
- REZULTAT AL CECETĂRII 

AGIR 
26 Aprilie, Bucureşti 

Ilie Cosmin – Stud.PhD.Eng. 
 Artur George Găman – 

PhD.Eng. 
. Daniel Pupăzan – 

PhD.Eng. 

3.  

Utilizarea metodelor de 
analiză prin spectrometrie 
de emisie atomică cu 
plasmă cuplată inductiv şi 
termoderivatografice  
pentru studierea şi  
stabilirea cauzelor de 
producere a unor 
evenimente din domeniul 
industrial şi civil 

Simpozionul Ştiinţific 
PROGRESUL TEHNOLOGIC 
- REZULTAT AL CECETĂRII 

AGIR 
26 Aprilie, Bucureşti 

Irina Nălboc – Eng.Chem.,  
Andrei 

Szöllösi – Moţa – 
Stud.PhD.Chem, 
Maria Prodan – 

Stud.PhD.Chem. 

4.  

Evaluarea riscului 
specific activităţii de 
demolare a obiectivelor 
industriale cu ajutorul 
explozivilor de uz civil. 

Simpozionul Ştiinţific 
PROGRESUL TEHNOLOGIC 
- REZULTAT AL CECETĂRII 

AGIR 
26 Aprilie, Bucureşti 

Gabriel Vasilescu – 
PhD.Eng. 

Attila Kovacs – PhD.Eng., 
Cristian Cioară – Eng. 

Ştefan Ilici – Eng. 
 

5.  

Results of Research on 
the Constructive Shape 
of the Charges for the 
Blasting Technology with 
Long Boreholes Applied 
at the Exploit Method with 
Submined Technology in 
Romanian Coal Mines. 

TRHACIA TECHNIKA 2013 – 
BLASTING TECHNIQUES 

2013 
23 - 24 Mai 2013  

Banska Bystrica, Slovacia 

Attila Kovacs – PhD.Eng.,  
Edward Gheorghiosu – 

Stud.PhD.Eng.;  
Daniela-Carmen 

RusStud.PhD.Eng. 
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Nr. 
crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

6.  

Impact Air Shock Waves 
Generated in the Course 
of Industrial Explosives 
Blasting on Nearby 
Targets. 

TRHACIA TECHNIKA 2013 – 
BLASTING TECHNIQUES 

2013 
23-24 Mai 2013  

Banska Bystrica, Slovacia 

Cosmin Ilie – PhD.Eng., 
Sorin Simion – 
Stud.PhD.Eng.,  

Ciprian Vreme – Psih. 
 Lorand Toth – PhD.Eng.,  

Marius Kovacs – PhD.Eng. 

7.  

INSEMEX Implemented 
Monitoring Seismic 
System in Romania 
Quarries. 

TRHACIA TECHNIKA 2013 – 
BLASTING TECHNIQUES 

2013 
23-24 Mai 2013  

Banska Bystrica, Slovacia 

Edward Gheorghiosu – 
Stud.PhD.Eng.,  

Attila Kovacs – PhD.Eng.,  
Daniela Carmen Rus- 

PhD.Eng. 

8.  

Developments Evaluation 
and Test Method to 
Blasting Machines Used 
in Explosive Atmosphere. 

TRHACIA TECHNIKA 2013 – 
BLASTING TECHNIQUES 

2013 
23-24 Mai 2013  

Banska Bystrica, Slovacia 

Leonard Lupu – PhD.Eng.,   
Adrian Jurca – PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi – PhD.Eng.,  
Mihaela Părăian – PhD.Eng. 

9.  
Workers exposure to 
noise in mining industry. 

ACOUSTICS AND 
VIBRATION OF 
MECHANICAL 
STRUCTURES 

AVMS  
23 - 24 May 2013,Timişoara, 

România 

Sorin Simion – 
Stud.PhD.Eng., 

Vasilescu Gabriel – 
PhD.Eng.,  

Ciprian Vreme – psycho 
sociologist 

Marius Kovacs – PhD.Eng.,  
Lorand Toth – PhD.Eng. 

10.  

Model for forecasting the 
exposure risk of workers 
to hand-arm occupational 
vibrations.  

ACOUSTICS AND 
VIBRATION OF 
MECHANICAL 
STRUCTURES 

AVMS  
23 - 24 May 2013,Timişoara, 

România 

Vasilescu Gabriel – 
PhD.Eng  

Emilian Ghicioi – PhD.Eng.,  
Sorin Simion – PhD.Eng.,  

Vlad Păsculescu – 
PhD.Eng. 

11.  

Monitoring the behaviour 
of fireworks to vibrations 
generated by the „shock 
apparatus” and the 
establishment of the 
mechanical conditioning 
influence on these 
products. 

ACOUSTICS AND 
VIBRATION OF 
MECHANICAL 
STRUCTURES 

AVMS  
23 - 24 May 2013,Timişoara, 

România 

. Edward Gheorghiosu - – 
Stud.PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi - PhD.Eng, 
Attila Kovacs - PhD.Eng,  

Ciprian Jitea –Stud. 
PhD.Eng,  

Ştefan Ilici - Eng, 
Cristian Cioară – Eng. 
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Nr. 
crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

12.  
Psychosociological 
analysis of risk behaviors 
of workers in work. 

Prima Conferinţă 
Internaţională în Securitate şi 

Muncă 
IS-SSM 2013 

„ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 
DE CALITATE, GARANŢIA 
LOCURILOR DE MUNCĂ 
SIGURE ŞI SĂNĂTOASE” 

24-25 mai, IAŞI 

Psihosociolog Ciprian 
Vreme, 

Drăghici Angelica- PhD.Eng, 
Emilian Ghicioi- 

PhD.Eng 
Simion Sorin -PhD.Eng 

Kovacs Marius- 
PhD.Eng 

13.  

 
Diagnosis and prognosis 
of the hearing impairment 
risk. 
 

Prima Conferinţă 
Internaţională în Securitate şi 

Muncă 
IS-SSM 2013 

„ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 
DE CALITATE, GARANŢIA 
LOCURILOR DE MUNCĂ 
SIGURE ŞI SĂNĂTOASE” 

24-25 mai, IAŞI 

Gabriel Dragoş Vasilescu- 
PhD.Eng ,         

  Nelu Mija - Eng 
 

14.  

The influence of 
microclimate 

parameters in 
workplaces. 

Prima Conferinţă 
Internaţională în Securitate şi 

Muncă 
IS-SSM 2013 

„ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 
DE CALITATE, GARANŢIA 
LOCURILOR DE MUNCĂ 
SIGURE ŞI SĂNĂTOASE” 

24-25 mai,IAŞI 

Constantin Lupu -PhD.Eng 
Angelica Drăghici – 

PhD.Eng 
Gheorghe Gheţie -Eng 

Marius Kovacs- PhD.Eng 
Lorand Toth- PhD.Eng 

Cosmin Ilie 
Stud.PhD.Eng 

15.  

Statistical analysis of test 
results obtained from 
interlaboratory test. 
 

6TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
MANUFACTURING 

SCIENCE AND EDUCATION 
MSE 

12 -15 Iunie, Sibiu, Romania 

Angela Drăghici PhD.Eng., 
Ghrorghe Gheţie – Eng. 
Lorand Toth – PhD.Eng. 

Marius Kovacs – PhD.Eng. 
INCD INSEMEX Petroşani 

Francisc Popescu 

16.  

The development of the 
methods for determining 
air - fuel gas explosion 
parameters. 

6TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
MANUFACTURING 

SCIENCE AND EDUCATION 
MSE 

12 -15 Iunie, Sibiu, Romania 

Prodan Maria –
Stud.PhD.Chem, 

Emilian Ghicioi – PhD.Eng, 
Szolloşi-Moţa Andrei - 

Stud.PhD.Chem., 
Nălboc Irina – Eng. Chem., 
Mihaela Părăian – Phd.Eng. 
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Nr. 
crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

17.  

Using agilent vee pro to 
measure explosion 
pressure resulted during 
tests in explosive 
mixtures for electrical 
apparatus with the type of 
protection flameproof 
enclosure “d”. 

6TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
MANUFACTURING 

SCIENCE AND EDUCATION 
MSE 

12 -15 Iunie, Sibiu, Romania 

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng., 

Martin Friedmann – 
PhD.Eng.,  

Mihai Magyari – PhD.Eng., 
Leonard Lupu, - Phd.Eng. 

Dragoş Fotău 

18.  
Simularea virtuală de 
pers-pectivă a reţelelor 
de aeraj.                                  

13TH INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY 

SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO 

SGEM 2013 
16 - 22  

Iunie 2013  
Albena, 
Bulgaria 

Marius Şuvar - Stud 
PhD.Eng., 

Doru Cioclea - PhD.Eng,   
Constantin Lupu- PhD.Eng, 
  Emilian Ghicioi - PhD.Eng ,  

Nicolae Vlasin - Stud 
PhD.Eng  

INCD INSEMEX Petroşani 
Victor Arad - PhD.Eng. 
Univesity of Petroşani 

19.  

Numerical Analysis of the 
Ignition of Air-Methane 
Explosive Mixtures 
Related to Underground 
Mining Atmospheres. 

13TH INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY 

SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO 

SGEM 2013 
16 - 22  

Iunie 2013  
Albena, 
Bulgaria 

Nicolae Vlasin – 
Stud.PhD.Eng., 

 Constantin Lupu - 
PhD.Eng., 

Emilian Ghicioi - PhD.Eng., 
INCD INSEMEX Petroşani 

Eugen Cozma – Eng., 
Victor Arad - PhD.Eng., 
Univesity of Petroşani 

20.  
Characterization of the 
Gas Emission Regime 
from Praid Salt Mine. 

13TH INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY 

SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO 

SGEM 2013 
16 - 22  

Iunie 2013  
Albena, 
Bulgaria 

Dorel Tamaş – Eng., 
Constantin Lupu – 

PhD.Eng., 
Emilian Ghicioi – PhD.Eng.,  

Emeric Chiuzan – Eng. 
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crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

21.  

Reopening a Coal Face 
from Petrila Mining Unit 
After the Occurrence of 
an Explosion. 

13TH INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY 

SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO 

SGEM 2013 
16 - 22  

Iunie 2013  
Albena, 
Bulgaria 

Ion Toth – PhD.Eng., 
Constantin Lupu – 

PhD.Eng., 
Emilian Ghicioi – PhD.Eng., 

Doru Cioclea – PhD.Eng. 

22.  

Dimensioning the Intrinsic 
Safety Barriers of 
Electrical Equipment 
Intended to be Used in 
Potentially Explosive 
Atmospheres Using the 
SimPowerSystems 
Software Package. 
 

13TH INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY 

SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO 

SGEM 2013 
16 - 22  

Iunie 2013  
Albena, 
Bulgaria 

Vlad Pasculescu – 
Stud.PhD.Eng 

INCD INSEMEX Petroşani 
Sorin Mihai Radu,  

Dragos Pasculescu 
Titu Niculescu 

Univesity of Petroşani 

23.  

Development of Test 
Methods for Conveyor 
Belts Used in Potentially 
Explosive Environments. 

EnRe 3rd INTERNATIONAL 
CONFERENCE ENERGY 

TECHNOLOGY AND 
CLIMATE CHANGES 

20 -21 Iunie 2013   
Velenje, Slovenia 

Florin Păun – PhD.Eng., 
Sorin Burian - PhD.Eng.,  

Mihaela Părăian – 
PhD.Eng.,  

Niculina Vătavu – PhD.Eng. 

24.  

Establishing the 
Romanian Coal Quality 
from Jiu Valley with 
Implications for the 
Environment. 

EnRe 3rd INTERNATIONAL 
CONFERENCE ENERGY 

TECHNOLOGY AND 
CLIMATE CHANGES 

20 -21 Iunie 2013   
Velenje, Slovenia 

Irina Nălboc – Chem.Eng. 
 Maria Prodan – Stud.PhD. 

Chem., 
Andrei Szöllösi-Moţa – 

Stud.PhD. Chem. 

25.  

Influencing Factors on 
Explosion Protection for 
Low Currents 
Installations Operating in 
Coal Dust Areas. 

EnRe 3rd INTERNATIONAL 
CONFERENCE ENERGY 

TECHNOLOGY AND 
CLIMATE CHANGES 

20 -21 Iunie 2013   
Velenje, Slovenia 

Sorin Burian - PhD.Eng.,  
Constantin Lupu - 

PhD.Eng., 
Emilian Ghicioi - PhD.Eng., 
Jeana Ionescu - PhD.Eng., 

Marius Darie PhD.Eng.,  
Tiberiu Csaszar PhD.Eng.,  

Lucian Moldovan PhD.Eng., 
Adriana Andriş – Eng. 
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Nr. 
crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

26.  

The Evaluation of Air 
Pollutant Emissions from 
the Large Combustion 
Plants under National 
Legislation in Romania 

EnRe 3rd INTERNATIONAL 
CONFERENCE ENERGY 

TECHNOLOGY AND 
CLIMATE CHANGES 

20 -21 Iunie 2013   
Velenje, Slovenia 

Marius Kovacs - PhD.Eng., 
Lorand Toth - PhD.Eng., 

 Gheorghe Gheţie – Eng.,  
Angelica Drăghici - 

PhD.Eng., 
Cosmin Ilie – Stud.PhD.Eng. 

27.  

The importance and role 
of the control and 
indicating equipment 
(CIE) within the protective 
systems for suppressing 
combustible dusts 
explosions 
 

World Scientific and 
Engineering Academy and 

Society 
WSEAS 2013  

6-8 august 2013 
Valencia 
Spania 

Adrian Jurca – Phd.Eng. 
Emilian Ghicoi – PhD.Eng. 
Leonard Lupu – PhD.Eng. 

Niculina Vatavu – PhD.Eng. 
Florin Paun – PhD.Eng. 

28.  

Good practice for 
implementing Directive 
1999/92/EC of the 
European Parliament and 
of the Council on 
minimum requirements 
for improving the safety 
and health protection of 
workers potentially at risk 
from explosive 
atmospheres. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 

Society 
WSEAS 2013  

6-8 august 2013 
Valencia 
Spania 

Sorin Burian  - PhD.Eng. 
Tiberiu Csaszar – PhD.Eng. 
Jeana Ionescu – PhD.Eng. 
Marius Darie – PhD.Eng. 

Constantin Lupu – Phd.Eng. 
Emilian Ghicioi – Phd.Eng. 

29.  

Aspects regarding 
assessment of protection 
by control of ignition 
sources at belt conveyors 
for bulk materials. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 

Society 
WSEAS 2013  

6-8 august 2013 
Valencia 
Spania 

Mihaela Paraian – PhD.Eng. 
Emilian Ghicioi – PhD.Eng. 
Constantin Lupu – PhD.Eng 

Sorin Burian – PhD.Eng. 

30.  

Aspects regarding the 
use and maintenance of 
electric equipments to be 
used in explosive 
atmospheres protected 
by flameproof enclosures. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 

Society 
WSEAS 2013  

6-8 august 2013 
Valencia 
Spania 

Dragos Fotau – Stud. 
PhD.Eng. 

Cosmin Colda - PhD.Eng. 
Sorin Burian - PhD.Eng. 

Martin Friedmann - 
PhD.Eng. 

Mihai Magyari - PhD.Eng. 
Lucian Moldovan - 

PhD.Eng. 
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crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

31.  

Design concepts for 
flameproof enclosures of 
electric motors for 
hazardous areas with 
explosive mixtures of 
gases, and vapours with 
air.. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 

Society 
WSEAS 2013  

6-8 august 2013 
Valencia 
Spania 

Mihai Magyari – PhD.Eng. 
Sorin Burian – PhD.Eng. 

Martin Friedmann – 
PhD.Eng. 

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng. 

Dragos Fotau – 
Stud.PhD.Eng. 

Cosmin Colda – PhD.Eng. 

32.  

New prediction method of 
gas source location in the 
monitoring process of 
explosive atmospheres. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 

Society 
WSEAS 2013  

6-8 august 2013 
Valencia 
Spania 

Marius Darie – PhD.Eng. 
Sorin Burian – PhD.Eng. 

Jeana Ionescu – PhD.Eng. 
Tiberiu Csaszar – PhD.Eng. 

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng. 

Adriana Andris – Eng. 

33.  

Improving and completing 
the database on 
accidents caused by 
explosion in the industrial 
and civil field. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 

Society 
WSEAS 2013  

6-8 august 2013 
Valencia 
Spania 

Maria Prodan – 
Stud.PhD.Chem 
Andrei Szollosi – 
Stud.PhD.Chem. 

Irina Nalboc – 
Stud.PhD.Eng. 

34.  

Highlighting Gas 
Emissions from Coal 
Mines into the 
Atmosphere through 
Computerised Methods. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 

Society 
WSEAS 2013  

6-8 august 2013 
Valencia 
Spania 

Niclae Vlasin – 
Stud.PhE.Eng. 

Constantin Lupu – PhD.Eng. 
Emilian Ghicioi – PhD.Eng. 

Marius Suvar – 
Stud.PhD.Eng 

Vlad Pasculescu – 
Stud.PhD.Eng. 

35.  

Software for the 
occupational health and 
safety integrated 
management system. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 

Society 
WSEAS 2013  

6-8 august 2013 
Valencia 
Spania 

Dragos Vasilescu – 
PhD.Eng. 

Attila Kovacs – PhD.Eng. 
Nelu Mija – Eng. 

Vlad Pasculescu – 
Stud.PhD.Eng. 
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crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

36.  
Interactive System for 
Ventilation Networks 
Management. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 

Society 
WSEAS 2013  

6-8 august 2013 
Valencia 
Spania 

Doru Cioclea – PhD.Eng. 
Ion Toth – PhD.Eng. 
Ion Gherghe – Eng. 
Cristian Tomescu-

Stud.PhD.Eng. 
Marius Suvar – 
Stud.PhD.Eng. 

Vlad Pasculescu – 
Stud.PhD.Eng. 

37.  

. Impact of Quarries 
Activity on the 
Environment. 
 

5 th  
BALKANMINE CONGRESS 

18-21 Septembrie 
2013 

Ohrid, Macedonia 

Gheorghe Gheţie - Eng.;  
Angelica Drăghici - 

PhD.Eng;  
Lorand Toth - PhD.Eng.; 

Marius Kovacs – PhD.Eng. 

38.  

Analysis of an 
Underground Explosion 
Effects Upon the 
Ventilation Networks. 
 

5 th  
BALKANMINE CONGRESS 

18-21 Septembrie 
2013 

Ohrid, Macedonia 

Doru Cioclea – PhD.Eng.,  
Constantin Lupu – 

PhD.Eng.,  
Ion Toth – PhDEng.,  
Ion Gherghe - Eng,  

Corneliu Boantă - Eng,  
Florin Rădoi- Eng.,  
Cristian Tomescu –

Stud.PhD..Eng. 

39.  

General Ventilation Fans 
Used for the Aeration of 
Hard Coal Mines in Jiu 
Valley Coal Field. 

5 th  
BALKANMINE CONGRESS 

18-21 Septembrie 
2013 

Ohrid, Macedonia 

Ion Gherghe – Eng.;  
Constantin Lupu – 

PhD.Eng.;  
Doru Cioclea – PhD.Eng.;  
Corneliu Boantă – Eng.;  

Florin Rădoi – Eng.,  
Vlad Păsculescu – Stud. 

PhD.Eng.  

40.  

Increasing the Safety 
Level in Hard Coal 
Exploitation Through 
Innovative Research. 

5 th  
BALKANMINE CONGRESS 

18-21 Septembrie 
2013 

Ohrid, Macedonia 

Ion Toth - PhD.Eng, 
Constantin Lupu – 

PhD.Eng., 
 Doru Cioclea – PhD.Eng.,  

Cristian Tomescu - 
Stud.PhD..Eng,  

Ion Gherghe – Eng. 

41.  
PERSPECTIVES OF 
THE ROMANIAN 
MINING INDUSTRY. 

Întâlnirea anuală a 
Autoritatilor Miniere din 

Europa 
23 -24 septembrie 2013 

Constantin Lupu – PhD. 
Eng., 

 Ion Toth – PhD.Eng., 
Doru Cioclea – PhD. Eng 
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42.  

Virtual simulation – useful 
tool for the technical 
expertise of events 
general by explosions. 
 

6th International Conference 
on 

ENVIRONMENTAL and 
GEOLOGICAL SCIENCE and 

ENGINEERING  (EG '13) 
Antalya, Turkey 

October 8-10, 2013 

Constantin Lupu – 
PhD.Eng., 

Emilian Ghicioi – PhD.Eng. 
 

43.  

Computerised modelling 
of methane releases 
exhaust from a retreating 
longwall face. 
 

6th International Conference 
on 

ENVIRONMENTAL and 
GEOLOGICAL SCIENCE and 

ENGINEERING  (EG '13) 
Antalya, Turkey 

October 8-10, 2013 

Nicolae-Ioan Vlasin – 
Stud.PhD.Eng. 

Constantin Lupu – PhD.Eng. 
Marius Şuvar – 
Stud.PhD.Eng. 

Vlad-Mihai Păsculescu – 
Stud.PhD.Eng. 

INCD INSEMEX Petroşani 
Susana Arad 

Unniversity of Petroşani 

44.  

Use of information 
technology in mining 
ventilation. 

 

6th International Conference 
on 

ENVIRONMENTAL and 
GEOLOGICAL SCIENCE and 

ENGINEERING  (EG '13) 
Antalya, Turkey 

October 8-10, 2013 

Marius-Cornel Şuvar – 
Stud.PhD.Eng. 

Constantin Lupu – PhD.Eng. 
Doru Cioclea – PhD.Eng. 

Nicolae-Ioan Vlasin – 
Stud.PhD.Eng. 

INCD INSEMEX Petroşani 
Victor Arad – 

Univ.Prof.PhD.Eng. 
Unniversity of Petroşani 

45.  

Analysis of transitory 
phenomena generated by 
underground explosions 
upon the ventilation 
networks. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

  

Doru Cioclea – PhD.Eng.  
Ion Toth - PhD.Eng., 
 Ion Gherghe – Eng., 
Cristian Tomescu - 

Stud.PhD.Eng., 
 Marius Cornel Suvar, 
Vlad Mihai Păsculescu 

46.  

Study on using PLCs in 
monitoring complex 
processes of extraction, 
used in careers of lignite. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Cosmin Ioan Colda –
PhD.Eng.,  Dana Rus – 

Stud.PhD.Eng. 
INCD INSEMEX Petroşani 

Marin Silviu Nan – 
Univ.Prof.PhD.Eng. 

Unniversity of Petroşani 
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47.  

Construction and safety 
requirements for 
ventilated rooms to 
maintain environmental 
conditions for human 
operators. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Tiberiu Csaszar – 
PhD.Eng.,  

Sorin Burian – PhD.Eng., 
Jeana Ionescu-PhD.Eng, 
Marius Darie – PhD.Eng.,  

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng.,  

Adriana Andriş – Eng. 

48.  

Considerations on the 
influence over the 
environment due to the 
use of installations with 
variable operating cycles 
processing combustible 
substances. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Marius Darie- PhD.Eng.,  
Sorin Burian – PhD.Eng.,  

Jeana Ionescu – 
PhD.Eng., 

 Tiberiu Csaszar – 
PhD.Eng.,  

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng., 

Adriana Andriş- Eng. 

49.  

Risk assessment of 
occupational exposure to 
asbestos dust at 
industrial workplaces. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Angelica Drăghici – 
PhD.Eng.,  

Gheorghe Gheţie – Eng.,  
Dragoş Vasilescu –  

PhD.Eng., 
Marius Kovacs –  

PhD.Eng. 

50.  

Research about 
appliance of thermo 
vision systems in 
intervention and rescue 
activity in toxic / 
flammable / explosive 
environment. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Artur Găman – PhD.Eng.,  
Daniel Pupăzan – 

PhD.Eng.,  
Cosmin Ilie – 

Stud.PhD.Eng.  

51.  

Technical solutions to 
reduce the seismic effect 
generated by the blasting 
career, with 
environmental impact. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Edward Gheorghiosu – 
Stud.PhD.Eng.,  

Attila Kovacs – PhD.Eng., 
 Ilici Ştefan – Eng., 

Cristian Cioară – Eng. 

52.  

Partial ventilation 
optimization for high 
length mine workings by 
using advanced 
ventilation systems. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Ion Gherghe – Eng., Doru 
Cioclea – PhD.Eng., 

Corneliu Boantă – Phd.Eng., 
Marius Morar – Eng., Florin 

Rădoi – Eng. 

 

 

 



 

 

 
R a p o r t  a n u a l  d e  a c t i v i t a t e  

 

Pag. 151 / 167 

Nr. 
crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

53.  

Check thermal stability of 
explosives civilian use, in 
the interests of their 
sustainable. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Ştefan Ilici – Eng. , 
Constantin D. Ciocoiu – 

PhD.Eng., 
 Cristian Cioara – Eng. 

54.  

Structuring physical and 
psychosocial exercises 
for optimization the 
training process of rescue 
personnel. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Cosmin Ilie – 
Stud.PhD.Eng. ,  

Artur Găman – PhD.Eng., 
Daniel Pupăzan – 

PhD.Eng.,  
Alin Irimia – 

Stud.PhD.Eng. 

55.  

Considerations about 
establishing the 
requirements to selection 
and use of apparatus for 
the detection of 
combustible gases in 
domestic premises in 
order to protect the 
environment. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Jeana Ionescu – 
Phd.Eng., 

 Sorin Burian-PhD.Eng., 
 Marius Darie – 
PhD.Eng., 

Tiberiu Csaszar – 
PhD.Eng.,  

Adriana Andriş – Eng. 

56.  

Renewable energy - the 
sustainable rehabilitation 
of areas affected by 
unprofitable mining. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Ilie Ciprian Jitea – 
Stud.PhD.Eng.,  

Adrian Nicolae Dinoiu – 
Univ.Prof.PhD.Eng.,  Ioana 

Camelia Barbu – 
Univ.Prof.PhD.Eng. 

57.  

The procedure of metal 
cutting using explosives, 
with low environmental 
impact. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Ilie Ciprian Jitea – 
Stud.PhD.Eng.,  
Constantin Lupu – 

PhD.Eng., 
Marius Şuvar- 

Stud.PhD.Eng., 
Dana Rus-Stud.PhD.Eng. 
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58.  

The importance of 
determining explosivity 
parameters to 
combustible dusts. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Adrian Jurca – PhD.Eng.,   
Constantin Lupu – 

PhD.Eng.,  
Mihaela Părăian – 

PhD.Eng.,  
Niculina Vătavu – 

PhD.Eng., 
INCD INSEMEX Florin 

Tiberiu Iacob - Ridzi – 
PhD.Eng. 

City Hall Petroşani 

59.  

Measures to prevent and 
reduction the 
concentrations of dust 
and gases from the 
power plants according to 
the best practices in the 
field. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Marius Kovacs – 
PhD.Eng., 

 Lorand Toth –  
PhD.Eng., 

Gheorghe Gheţie – Eng.,  
Angela Drăghici – 

PhD.Eng.,  
Traian Vasiu – 

Univ.Prof.PhD.Eng., 
Gheorghe Laurenţiu – 
Univ.Prof.PhD.Eng. 

60.  

Importance of verification 
accurate electrical 
parameters of blasting 
machines to ensure 
security at the blast 
works 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Leonard Lupu – 
PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng.,  

Adrian Jurca – PhD.Eng.,  
Florin Păun – PhD.Eng. 

61.  

Considerations on the 
functioning of variable 
speed flameproof “d” 
motors used in explosive 
atmospheres. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Mihai Magyari – 
PhD.Eng., 

 Sorin Burian – 
PhD.Eng.,  

Martin Friedmann – 
PhD.Eng.,  

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng.,  

Dragoş Fotău – 
Stud.PhD.Eng., 
Cosmin Colda – 

Stud.PhD.Eng. 
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62.  

New possibilities to 
measure explosion 
pressure when testing 
flameproof enclosure “d” 
apparatus. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Lucian Moldovan – 
PhD.Eng.,  

Martin Friedmann – 
PhD.Eng., 

 Mihai Magyari – 
PhD.Eng., 

 Leonard Lupu – 
PhD.Eng.,  

Dragoş Fotău – 
Stud.PhD.Eng. 

63.  
Analysis of the effects of 
an explosion upon the 
main ventilation station. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Marius Morar – Eng.,  
Doru Cioclea – PhD.Eng., 

 Ion Gherghe – 
PhD.Eng., 

 Corneliu Boantă – 
PhD.Eng.,  

Florin Rădoi – Eng. 

64.  

Increasing safety in 
firedamp mines by 
monitoring the 
underground atmosphere 
using gas-
chromatography. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Irina Nălboc – PhD.Eng.,  
Maria Prodan – 
PhD.Eng.,  

Andrei Szolloşi-Moţa – 
Stud.PhD.Eng.,  

Emeric Chiuzan – Eng. 

65.  

Explosion protection 
document (DPEx) 
implementation for the 
waste management 
industry. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Mihaela Paraian – 
PhD.Eng.,  

Constantin Lupu – 
PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng.,  

Sorin Burian – PhD.Eng,  
Adrian Jurca – PhD.Eng. 

66.  

Flammability testing of 
conveyor belts used in 
mining, having in view 
the selection of adequate 
types for specific 
applications. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Florin Adrian Păun – 
PhD.Eng.. 

Mihaela Părăian – 
PhD.Eng.,  

Leonard Lupu – 
PhD.Eng. 
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67.  

Quality assurance for 
testing of the protective 
performances of 
materials - an essential 
requirement in 
substantiating laboratory 
competency. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Mihaela Paraian – 
PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng.,  

Florin Păun – PhD.Eng. 
Niculina Vatavu – 

PhD.Eng.,  
Leonard Lupu – 

PhD.Eng. 
INCD INSEMEX 

Petroşani 
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi 

– PhD.Eng. 
City Hall Petroşani 

68.  

Evolution of SO2 
pollutants arising from 
rovinari thermal power 
plant after installing the 
desulphurisation facility. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Leonard Lupu – 
PhD.Eng., , 

Vlad Mihai Păsculescu – 
Stud.PhD.Eng. 
INCD INSEMEX 

Petroşani 
Dragos Păsculescu –

Univ.Lect, ,  
Titu Niculescu1, Remus 

Dobra 
University of Petroşani 

Adina Tătar 
Constantin Brâncusi 

University of Târgu-Jiu 

69.  

Risk level assessment for 
power statons in terms of 
occupational health and 
safety. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Drd.ing.Vlad Mihai 
Păsculescu,  

INCD INSEMEX  
 Roland Moraru, 
Titu Niculescu, 

Dragoş Păsculescu 
Universitatea din 

Petroşani 
Nicolae Daniel Fîtă 

Romanian Association for 
Electrical Safety, Petrosani 

Adina Tătar 
Constantin Brâncusi 

University of Târgu-Jiu 
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70.  

Comparative explosivity 
parameters of 
environmentally occurring 
methane-air, coal dust-air 
and hybrid mixtures. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Maria Prodan – 
Stud.PhD.Chem.,  

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng.,  

INCD INSEMEX 
Petroşani 

Prof.dr.ing.Dumitru 
Oancea 

University of Bucharest 

71.  

Means of monitoring 
pulse rate and blood 
oxygen saturation 
applied in the training of 
intervention and rescue 
personnel in toxic / 
flammable / explosive. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Daniel Pupăzan – 
PhD.Eng.,  

 Artur Găman – 
PhD.Eng.,   

Cosmin Ilie – PhD.Eng. 

72.  

Modern end susetenable 
infrastructure for 
determining equivalent 
initiation capability for 
detonators. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Daniela Carmen  Rus – 
Stud.PhD.Eng,  
Emilian Ghicioi – 

PhD.Eng.,  
Attila Kovacs – PhD.Eng., 

 Ciprian Jitea – 
Stud.PhD.Eng. 

73.  
Exposure of workers to 
noise made by extracting 
commercial minerals. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 Sorin Simion – 
Stud.PhD.Eng.,  

Cosmin Ilie – 
Stud.PhD.Eng.  
Marius Kovacs – 

PhD.Eng.,  
Lorand Toth – PhD.Eng., 
Alin Irimia – PhD.Eng. 

74.  

Automation method for 
computerized simulation 
of mine ventilation 
networks. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Marius Şuvar Cornel 
PhD.Eng.,  

Constantin Lupu – 
PhD.Eng.,  

Doru Cioclea – PhD.Eng., 
Vlad Mihai Păsculescu – 

Stud.PhD.Eng.,  
Nelu Mija – Eng. 

INCD INSEMEX Victor 
Arad – Univ.Prof.PhD.Eng., 

University of Petroşani 
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75.  

Heavy metal pollution of 
the river Mureş in 
Hunedoara county and 
its effect on biocenosis 
as results of economic 
activities and mining. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

Andrei Szöllösi-Moţa –
Stud.PhD.Chem. PhD.Eng.,  

Maria Prodan – 
Stud.PhD.Chem., 

 Irina Nălboc – 
Stud.PhD.Eng. 

76.  

Researches regarding 
the identification of new 
fire indices used under 
nitrogen inertisation 
technology. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

 Cristian Tomescu – 
Stud.PhD.Eng,  

 Ion Toth – PhD.Eng.,  
Doru Cioclea – PhD.Eng.,  
Nicolae Vlasin – PhD.Eng. 

77.  

Innovative design and 
testing of a hypobaric 
flotation waste water 
treatment system. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Lorand Toth - PhD.Eng. ,  
Angelica Drăghici - 

PhD.Eng.,  
Marius Kovacs - 

PhD.Eng.,  
Sorin Simion - 

Stud.PhD.Eng., 
 Gheorghe Gheţie – Eng. 

78.  

Forecasting of the risk to 
whole-body vibrations 
generated by industrial 
activities with 
environmental impact. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

 Gabriel Vasilescu -
PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi – 
PhD.Eng., 

 Angelica Drăghici – 
PhD.Eng., Nelu Mija – 

PhD.Eng. 

79.  

Considerations regarding 
admittance criteria and 
risk factors when using 
electric cables in areas 
with explosion hazard, 
having in view 
environment protection. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

 Niculina Vătavu – 
PhD.Eng.,  

Sorin Burian – PhD.Eng.,   
Adrian Jurca – PhD.Eng.,  

INCD INSEMEX 
Petroşani 

Sorin Vătavu – 
Univ.Prof.PhD.Eng. 
University of Petroşani 
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80.  

Virtual simulation of the 
coal bed degassing and 
highlight the beneficial 
consequences for the 
environment. 

6th Edition of the 
International Symposium on 

Occupational Health and 
Safety" – SESAM 

23 – 25 Octombrie 2013, 
Sibiu, România 

 

Nicolae-Ioan Vlasin- 
Stud.PhD.Eng., Constantin 

Lupu – PhD.Eng., 
 Emilian Ghicioi – 

PhD.Eng., 
 Emeric Chiuzan – 

PhD.Eng., CristianTomescu 
– PhD.Eng. 

81.  

Use and maintenance of 
electric equipments used 
in explosive atmospheres 
generated by flammable 
gases protected by 
flameproof enclosures. 
 

Simpozionul Internaţional 
Multidisciplinar ,, Tinerii şi 

Cercetarea Multidisciplinară 
– ISYPMR - 2013” 

14 -15 noiembrie 2013 
Timisoara, România 

Fotău Dragoş – stud. 
PhD.Eng.,  

Colda Cosmin – 
PhD.Eng. , 

Friedman Martin– 
PhD.Eng.,  

Mihai Magyari– 
PhD.Eng., 

 Moldovan Lucian – PhD. 
Eng. 

82.  

Analysing the possibility 
to develop the 
methodologies for the 
classification of 
hazardous areas 
generated by flammable 
gases. 

Simpozionul Internaţional 
Multidisciplinar ,, Tinerii şi 

Cercetarea Multidisciplinară 
– ISYPMR - 2013” 

14 -15 noiembrie 2013 
Timisoara, România 

Vlad Păsculescu – stud. 
PhD. Eng.,  

Nicolae Vlasin – stud. 
PhD.Eng., 

Marius Şuvar - stud. 
PhD.Eng. 

83.  

Determine the volume of 
hazardous gases from 
detonation of explosives 
for civil uses. 

Simpozionul Internaţional 
Multidisciplinar ,, Tinerii şi 

Cercetarea Multidisciplinară 
– ISYPMR - 2013” 

14 -15 noiembrie 2013 
Timisoara, România 

Cristian Cioară – Eng., 
Constantin Ciocoiu – 

PhD.Eng., 
 Ştefan Ilici – Eng. 

84.  
Check the thermal 
stability of explosives for 
civil use in the laboratory. 

Simpozionul Internaţional 
Multidisciplinar ,, Tinerii şi 

Cercetarea Multidisciplinară 
– ISYPMR - 2013” 

14 -15 noiembrie 2013 
Timisoara, România 

Ştefan Ilici – Eng., 
Constantin Ciocoiu – 

PhD.Eng.,  
Cristian Cioară – Eng. 
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Nr. 
crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

85.  

Development of the 
methods for testing 
parameters of  traction, 
compression and shock 
absorption of technical 
equipment intended use 
in potentially explosive 
atmospheres. 

Simpozionul Internaţional 
Multidisciplinar ,, Tinerii şi 

Cercetarea Multidisciplinară 
– ISYPMR - 2013” 

14 -15 noiembrie 2013 
Timisoara, România 

Leonard Lupu – PhD.Eng.,  
Florin Paun– PhD.Eng.,  
Adrian Jurca– PhD.Eng.,  

Emilian Ghicioi– PhD.Eng.,  
 Mihaela Părăian– PhD.Eng. 

86.  

Structuring the physical 
and psychosocial effort in 
order to optimize the 
training process of 
rescue and intervention 
staff in toxic / explosive / 
flammable atmospheres. 

Simpozionul Internaţional 
Multidisciplinar ,, Tinerii şi 

Cercetarea Multidisciplinară 
– ISYPMR - 2013” 

14 -15 noiembrie 2013 
Timisoara, România 

Cosmin Ilie –stud.  
PhD.Eng.,  

Artur Gaman – PhD.Eng., 
 Daniel Pupăzan – 

PhD.Eng.,  
Alin Irimia – Eng 

87.  

Innovative technology 
collection and treatment 
of leachate from landfills 
to reduce pollution levels. 

Simpozionul Internaţional 
Multidisciplinar ,, Tinerii şi 

Cercetarea Multidisciplinară 
– ISYPMR - 2013” 

14 -15 noiembrie 2013 
Timisoara, România 

Lorand Toth – PhD.Eng.,  
Marius Kovacs – 

PhD.Eng.,  
Angelica Drăghici– 

PhD.Eng.,  
Cosmin Ilie –stud.  

PhD.Eng., 
Alin Irimia – Eng. 
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Anexa nr. 8 

 

STUDII PROSPECTIVE ŞI TEHNOLOGICE, NORMATIVE, PROCEDURI, 
METODOLOGII ŞI PLANURI TEHNICE, NOI SAU PERFECŢIONATE, COMANDATE 

SAU UTILIZATE BENEFICIAR 
 
 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Operator economic 

Nr. Contract 
/Comandă 

Responsabil 
contract 

1. 

Verificarea clasificării minei Trotuş 
din cadrul Salinei Târgu Ocna din 
punct de vedere al emanaţiilor de 
gaze. 

Salina Târgu Ocna 
Contract nr. 
6320/2013 

Ing. Dorel Tamaş 
Ing. Emeric Chiuzan 

2. 

Determinarea tendinţei la 
autoaprindere a cărbunelui din 
abatajul frontal cu banc subminat nr. 
434 E, str.3, bl. II, subetaj II, 
suborizont – 150) de la Mina Petrila. 

E.M. Petrila 
Comandă nr. 

171/2013 conform 
contract SNIMVJ 

Nr.11 APMD / 2013 

Drd. ing. Cristian 
Tomescu 

3. 
Studiu de audibilitate a sirenei 
electronice situată pe clădirea 
Primăriei Municipiului Petroşani. 

Primăria 
Municipiului 

Petroşani 
Comandă nr. 
9559/2012 

Dr. ing. Gabriel 
Vasilescu 

4. 

Determinarea parametrilor funcţionali 
şi stabilirea curbelor caracteristice 
ale ventilatoarelor de la staţia 
principală de ventilaţie Centru din 
cadrul minei Petrila. 

E.M. Petrila 
Contract nr. 
6455/2013 

Dr. ing. Nicolae Ianc 

5. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatorului nr.2 de la staţia 
principală de ventilaţie Suitor Central 
din cadrul S.E.H. Lupeni. 

S.E.H. Lupeni 
Contract 

nr.6392/2013 

Ing. Florin Rădoi 
Ing. Corneliu Boantă 

6. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor de la staţia principală 
de ventilaţie Puţ 10 Karollus – VOD 
2.1 din cadrul S.E.H Vulcan. 

S.E.H Vulcan 
Contract nr. 
6481/2013 

Dr. ing. Nicolae Ianc 

7. 

Expertiză tehnică de reevaluare a 
locului de muncă încadrat în condiţii 
speciale din cadrul SC ARMĂTURA 
SA – Cluj Napoca, conform Hotărârii 
nr.1284/2011 

S.C. Armătura SA – 
Cluj Napoca 
Contract nr. 
6541/2013 

Dr. ing. Simion Sorin 

8. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor de la staţia principală 
de ventilaţie Jieţ din cadrul S.E.H. 
LONEA 

S.E.H. Lonea 
Contract nr. 
6533/2013 

Ing. Corneliu Boantă 
Ing. Florin Rădoi 
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Nr. 
crt. 

Titlu 
Operator economic 

Nr. Contract 
/Comandă 

Responsabil 
contract 

9. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor de la staţia principală 
de ventilaţie din cadrul Minei Tehomir. 

C.E. OLTENIA 
Sucursala Divizia 

Minieră Tg. Jiu 
Contract nr. 
6528/2013 

Dr. ing. Nicolae Ianc 

10. 

Raport la studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru 
obiectivul de investiţii "Construire 
amenajare poligon de încercări 
explozibili". 

S.C. Maxam 
România S.R.L. 

Contract nr. 
6582/2013 

Dr. ing. Angelica 
Drăghici 

11. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor de la staţia principală 
de ventilaţie Nr. 18, VOD 3.0, din 
cadrul Minei Paroşeni. 

E.M. Paroşeni 
Contract nr. 
6571/2013 

Ing. Florin Rădoi 
Ing. Corneliu Boantă 

12. 

Verificarea clasificării minei 
Cantacuzino din cadrul Salinei Slănic 
Prahova din punct de vedere al 
emanaţiilor de gaze. 

Salina Slănic 
Prahova 

Contract nr. 
6515/2013 

Ing. Dorel Tamaş 
Ing. Emeric Chiuzan 

13. 
Documentaţie de verificare a 
clasificării Minei Tehomir în funcţie 
de degajările de gaze. 

C. E.OLTENIA 
Sucursala Minieră 

Tg. Jiu  
Unitatea Minieră şi de 

Carieră Jilţ Sud 
Mina Tehomir 

Contract nr. 6563/ 
2013 

Ing. Dorel Tamaş 
Ing. Emeric Chiuzan 

14. 

Reactualizarea documentaţiei pentru 
Obiectivul Cabana Mija în vederea 
obţinerii autorizaţiei de gospodărire a 
apelor. 

S.C. General Trans 
S.A. Petroşani 

Comandă Nr. 812/ 
2013 

Dr. ing. Toth Lorand 

 
15. 

 

Documentaţia tehnică pentru 
obţinerea autorizaţiei de gospodărire 
a apelor de către Punct de lucru 
PCVJ. 

Punct de lucru 
PCVJ 

Grafic execuţie 
6681/2013 

Dr. ing. Marius 
Kovacs 

16. 
Verificarea clasificării Minei Sărata 
Monteoru din punct de vedere al 
emanaţiilor de gaze. 

Petrom SA – Asset 
IX Moldova Sud –  

Contract 9553/2010-
2013 

Ing. Dorel Tamaş 
Ing. Emeric Chiuzan 

17. 

Determinarea curbelor caracteristice 
la ventilatorul nr.1 VAD – 2100 de la 
staţia principală de ventilaţie Puţ 
Aeraj Est din cadrul E.M. Livezeni. 

E.M. Livezeni 
Contract 6722/2013 

Dr. Ing. Nicolae Ianc 

18. 

Determinarea tendinţei la 
autoaprindere a cărbunelui din stratul 
13" (luna octombrie 2013) de la EM 
Livezeni. 

E.M. Livezeni 
Comandă nr. 96/2013 
conform Contract  Nr. 
225 APM/18.07.2013 

Drd. ing. Cristian 
Tomescu 
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Nr. 
crt. 

Titlu 
Operator economic 

Nr. Contract 
/Comandă 

Responsabil 
contract 

19. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor de la staţiile principale 
de ventilaţie aferente minei Trotuş  
din cadrul Salinei Tg. Ocna. 

S.N.S. S.A. – 
Sucursala Salina 

Slănic 
Contract nr. 
6597/2013 

Dr. ing. Doru 
Cioclea 

Ing. Ion Gherghe 

20. 
Actualizare,  optimizare schemă de 
aeraj a minei Paroşeni. 

E.M. Paroşeni 
Grafic de execuţie nr. 

6666/2013 

Dr. ing. Doru 
Cioclea 

21. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor de la staţia principală 
de ventilaţie din cadrul minei 
Cantacuzino – Salina Slănic 
Prahova. 

S.N.S. S.A. – 
Sucursala Salina 

Slănic 
Contract nr. 
6514/2013 

Ing. Corneliu Bonată 
Ing. Florin Rădoi 

22. 
Studiu privind dispersia gazelor în 
vederea amplasării senzorilor de 
detecţie foc şi gaze. 

S.C. Rig Service 
S.A. Constanţa 

Comandă nr. 
263/2013 

Drd. Ing. Maria 
Prodan 

Dr. ing. Marius Darie 

23. 
Elaborarea proiectului anual de aeraj 
pentru anul 2014 al minei de  petrol 
Sărata Monteoru. 

Petrom SA – Asset 
IX Moldova Sud 

Comandă nr. 
8451626178/2013 

Dr. ing. Doru 
Cioclea 

Ing. Ion Gherghe 

24. 

Determinarea curbelor caracteristice 
şi a parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor de la staţia principală 
de ventilaţie Jieţ din cadrul E.M. 
LONEA 

E.M. Lonea 
Grafic de execuţie nr. 

6864/2013 

Dr. ing. Nicolae Ianc 
Ing. Adrian Matei 

25. 

Studiul efectelor seismice ca urmare 
a lucrărilor de împuşcare din 
viitoarea carieră Certej, judeţul 
Hunedoara. 

S.C. Deva Gold SA 
Contract 

nr.6838/2013 

Dr. ing. Emilian 
Ghicioi 

26. 

Actualizarea şi rezolvarea reţelei de 
aeraj a Salinei Praid, în vederea 
stabilirii debitelor de aer la nivel de 
ramificaţie. 

S.N.S. 
S.A.Sucursala-

Salina Praid 
Grafic de execuţie nr. 

6847/2013 

Dr. ing. Doru 
Cioclea 

Ing. Ion Gherghe 

27. 

Verificarea clasificării salinei Ocnele 
Mari din punct de vedere al 
emanaţiilor de gaze ( metan şi dioxid 
de carbon). 

E.M. Râmnicu 
Vâlcea 

Contract nr. 
6885/2013 

Ing. Emeric Chiuzan 
Ing. Adrian Matei 

28. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatorului de la staţia principală 
de ventilaţie din cadrul Salinei 
Ocnele Mari. 

S.N.S. S.A. 
Sucursala E.M. Rm. 

Vâlcea 
Contract nr. 
6885/2013 

Ing. Corneliu Boantă 
Ing. Florin Rădoi 
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Nr. 
crt. 

Titlu 
Operator economic 

Nr. Contract 
/Comandă 

Responsabil 
contract 

29. 

Actualizarea,rezolvarea  reţelei de 
aeraj a minei Petrila, cu ajutorul 
programului specializat 3D 
CANVENT în vederea stabilirii 
debitelor de aer la nivel  de 
ramificaţie. 

S.N.M.V.J. 
E.M. Petrila 
Contract nr. 
6671/2013 

Dr. ing. Doru 
Cioclea 

30. 

Studiu privind analiza cerinţelor 
privitoare la încercarea la şoc termic 
şi încercarea la răsucire pentru 
traversări. 

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 01 23 

Dr. ing. Lucian 
Moldovan 

31. 

Studiu privind evaluarea cerinţelor 
constructive şi de funcţionare 
privitoare la asigurarea unei fiabilităţi 
corespunzătoare în funcţionare a 
motoarelor electrice în construcţie 
antiexplozivă. 

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 01 24 

Dr. ing. Mihai 
Magyari 

32. 

Studiul fenomenelor tranzitorii la 
nivelul staţiei principale de ventilaţie, 
generate de exploziile subterane. 
 

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 02 28 

Dr. ing. Doru 
Cioclea 

33. 

Studiu privind identificarea de noi 
indici de foc utilizabili în condiţiile 
aplicării  tehnologiei de inertizare cu 
azot. 

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 02 32 

Dr. ing. Cristian 
Tomescu 

34. 

Studiu privind extinderea domeniului 
de competenţă a laboratorului de 
mediu privind determinările de 
compuşi organici volatili din emisii. 

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 02 34 

Dr. ing. Angela 
Drăghici 

35. 

Studiu - analiza fenomenelor şi 
parametrilor specifici sistemului de 
aeraj minier şi stabilirea zonei de 
interes. 

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 02 35 

Dr. ing. Marius 
Şuvar 

36. 

Studiul privind creşterea capacităţilor 
de încercari mecanice (absorbţie şoc, 
tracţiune, compresiune, întindere)  
pentru produse utilizate în atmosfere 
explozive. 

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 02 36 

Dr. ing. Leonard 
Lupu 
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Nr. 
crt. 

Titlu 
Operator economic 

Nr. Contract 
/Comandă 

Responsabil 
contract 

37. 
Studiu privind analiza condiţiilor de 
testare a cărbunilor cu ajutorul 
metodei calorimetrice.   

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 02 37 

Dr. ing. Cristian 
Tomescu 

38. 
Studiu privind stabilirea metodelor 
optime de prelevare a apei şi solului, 
conform legislaţiei în vigoare. 

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 02 41 

Dr. ing. Marius 
Kovacs 

39. 

Studiu privind clasificarea ariilor 
periculoase Ex generate de gaze 
inflamabile şi modelarea şi 
discretizarea geometriilor ce se vor 
utiliza în analiza numerică folosind 
CFD. 

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 02 42 

Dr. ing. Vlad 
Păsculescu 

40. 

Studiu privind analiza metodelor 
actuale de verificare tehnică a 
recipientelor butelii transportabile 
pentru gaze comprimate şi lichefiate 
şi elaborarea soluţiei pentru 
tehnologia ultrasonică de verificare a 
acestora. 

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 02 43 

Dr. ing. Ilie Cosmin 

41. 

Studiu privind explozia sistemului gaz 
combustibil-aer la temperatură si 
presiune ambiantă, în prezenţa unor 
adaosuri inerte. 

Autoritatea 
Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică 
Contract Nr. 45 

N/2007 
PN 07 45 03 18 

Dr. ing. Maria 
Prodan 

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA - ASRO 
Contract  nr. 6852/2013 

42. 

Echipamente neelectrice pentru 
atmosfere potenţial explozive.Partea 
1: Metodă şi cerinţe de bază. 
 EN 13463-1:2009. 

Contract 6852/2013 
 

Dr. ing. Sorin Burian  

43. 

Sisteme de protecţie prin ventilaţie 
împotriva explozie de praf 
combustibil. 
EN 14491:2012 

- II - 
Drd. ing. Maria 

Prodan 

44. 
Sisteme de izolare a exploziei. 
EN 15089:2009 

- II - 

Dr. ing. Mihaela 
Părăian 

Dr. ing. Martin 
Friedmann 
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crt. 

Titlu 
Operator economic 

Nr. Contract 
/Comandă 

Responsabil 
contract 

45. 

Articole pirotehnice.Artificii de 
divertisment, categoria 4.Partea 
4:Cerinţe minime de etichetare şi 
instrucţiuni de utilizare. 
EN 16261- 4:2012 

- II - 
Dr. ing. Attila 

Kovacs 

46. 

Opritoare de flacără. Cerinţe de 
performanţă, metode de încercare şi 
limite de utilizare. 
EN ISO 16852:2010 

- II - 
Dr. ing. Mihaela 

Părăian 
 

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA - ASRO şi MMFPSPV 
Contract 6849/2013 

47. 

Atmosfere potenţial 
explozive.Termeni şi definiţii pentru 
echipamentele şi sistemele de 
protecţie destinate utilizării în 
atmosfere potenţial explozive. 
EN 13237:2012 

Contract 6849/2013 
 

Dr. ing. Constantin 
Ciocoiu 

Dr. ing. Attila Kovacs 

48. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru vehicule.Partea 
1:Terminologie 
EN ISO 14451-1:2013 

-//- 
Drd. ing. Dana Rus 

 

49. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru vehicule.Partea 
10: Cerinţe pentru produse semifinite 
şi clasificarea acestora. 
EN ISO 14451-10:2013 

-//- 
Drd .ing. Ciprian 

Jitea 
Ing .Ştefan Ilici 

50. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru vehicule.Partea 2: 
Metode de încercare. 
EN ISO 14451-2:2013 

-//- 

Drd. ing. 
Gheorghiosu 

Edward 
Ing. Cioară Cristian 

51. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru vehicule.Partea 3: 
Etichetare. 
 EN ISO 14451-3:2013 

-//- 

Drd. ing. 
Gheorghiosu 

Edward 
Drd. ing. Dana Rus 

52. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru vehicule.Partea 4: 
Cerinţe pentru microgeneratoare de 
gaz şi clasificarea acestora. 
EN ISO 14451-4:2013 

-//- 

Drd. ing. 
Gheorghiosu 

Edward 
Ing. Cioară Cristian 

53. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru vehicule.Partea 5: 
Cerinţe pentru generatoare de gaz 
pentru airbag şi clasificarea acestora. 
EN ISO 14451-5:2013 

-//- 
Drd. ing. Dana Rus 
 Ing. Cioară Cristian 

54. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru vehicule.Partea 6: 
Cerinţe pentru module de airbag şi 
clasificarea acestora. 

-//- 

Drd. ing. 
Gheorghiosu 

Edward 
Ing .Ştefan Ilici 
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Nr. Contract 
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EN ISO 14451-6:2013 

55. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru vehicule.Partea 7: 
Cerinţe pentru  
dispozitive de pretensionare a 
centurii de siguranţă şi clasificarea 
acestora. 
EN ISO 14451-7:2013 

-//- 
Dr. ing. Attila Kovacs 

Drd. ing. Ciprian 
Jitea 

56. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru vehicule.Partea 8: 
Cerinţe pentru dispozitive de iniţiere 
şi clasificarea acestora. 
EN ISO 14451-8:2013 

-//- 

Dr. ing. Attila Kovacs 
Drd. ing. 

Gheorghiosu 
Edward 

57. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru vehicule.Partea 9: 
Cerinţe pentru dispozitive de 
acţionare şi clasificarea acestora. 
EN ISO 14451-9:2013 

-//- 
Dr.ing. Constantin 

Ciocoiu 
Dr. ing. Attila Kovacs 

58. 
Determinarea punctelor de explozie 
ale lichidelor inflamabile. 
EN 15794:2009 

-//- 
Dr. ing. Jurca Adrian 

Drd. ing. Maria 
Prodan 

59. 
Dispozitive de descărcare a exploziei 
fără flacără. 
EN 16009:2011 

-//- 
Dr .ing. Jurca Adrian 

Dr. ing. Părăian 
Mihaela 

60. 
Deviatoare de explozie. 
EN 16020: 2011 

-//- Dr. ing. Attila Kovacs 

61. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru teatru.Partea1: 
Terminologie. 
EN 16256-1:2012 

-//- 

Drd. ing. 
Gheorghiosu 

Edward 
Ing.Ştefan Ilici 

62. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru teatru. Partea 
2:Categorii de articole pirotehnice 
pentru teatru. 
EN 16256-2:2012 

-//- 

Dr. ing. Attila 
Kovacs Drd. ing. 

Dana Rus 
 

63. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru teatru. Partea 
3:Cerinţe de construcţie şi 
performanţă. 
EN 16256-3:2012 

-//- 

Dr. ing. Constantin 
Ciocoiu 

Dr. ing. Attila 
Kovacs 

64. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru teatru. Partea 
4:Cerinţe de etichetare minime şi 
instrucţiuni de utilizare. 
EN 16256-4:2012 

-//- 
Drd. ing. Dana Rus 
 Ing. Cioară Cristian 
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65. 

Articole pirotehnice. Articole 
pirotehnice pentru teatru. Partea 
5:Metode de încercare. 
EN 16256-5:2012 

-//- 
Drd. ing. Ciprian 

Jitea 
Ing.Ştefan Ilici 

66. 

Articole pirotehnice. Artificii de 
divertisment, categoria 4.Partea1: 
Terminologie. 
EN 16261-1:2012 

-//- 
Dr. ing. Attila 

Kovacs Ing. Ştefan 
Ilici 

67. 

Articole pirotehnice. Artificii de 
divertisment, categoria 4.Partea 
2:Cerinţe. 
EN 16261-2:2013 

-//- 
Dr. ing. Attila 

Kovacs 

68. 

Articole pirotehnice. Artificii de 
divertisment, categoria 4.Partea 
3:Metode de încercare. 
EN 16261-3:2013 

-//- 
Dr. ing. Attila 

Kovacs 

69. 

Expertiză tehnică privind 
evenimentul produs în data de 
18.05.2006, la imobilul din strada 
Precupeţii Vechi, nr.49 A, sector 2, 
Bucureşti. 

Secţia 6 Poliţie  
Bucureşti 

Dosar 12549/P/2006 

 
Dr. ing. Ion Toth 

 

70. 

Expertiză tehnică privind 
evenimentul produs în data de 
26.11.2012 la  
S.C. MECHEL Târgovişte S.A., jud. 
Dâmboviţa. 

Comandă S.C. 
MECHEL Târgovişte 

S.A 
nr.9261/03.12.2012 
Contract 6286/2013 

Ing. Dorel Tamaş 

71. 

Expertiză tehnică privind cauzele 
producerii evenimentului din data de 
30.07.2013 la punctul de lucru Salina 
Praid, orizontul +339 m, galeria 
nr.617, din loc. Praid, str. Gării nr.44, 
jud. Harghita, aparţinând Soc. 
Naţională a Sării. 

ITM Harghita 
SNS S.A. Sucursala 

Salina Praid 
Contract 6677/2013 

Dr. ing. Constantin 
Lupu 

 

72. 

Expertiză tehnică a evenimentului 
produs în data da 10.05.2013 la S.C. 
ACTIV METAL GAZ S.R.L.  
pct. de lucru Braşov. 

ITM Braşov 
Activ Metal Gaz SRL 

Braşov 
Contract 6584/2013 

Ing. Dorel Tamaş  

73. 

Expertiză tehnică privind 
evenimentul produs în data de 
01.10.2013, în apartamentul nr. 7, 
sc.1, bl.1 de pe Aleea Vlădeasa, din 
municipiul Reşiţa, jud. Caraş Severin. 

Poliţia Municipiului 
Reşiţa 
Adresa 

nr.207675/07.10.2013 

Dr. ing. Constantin 
Lupu 

 

74. 

Expertiză tehnică privind 
evenimentele produse în data de 
23.10.2012, la imobilul situat în Tg. 
Cărbuneşti, strada Minerilor, bloc 
B22, scara 1, etaj 1, apartament nr.6, 
Jud. Hunedoara. 

Poliţia Tg. Cărbuneşti   
Rezoluţia Poliţiei Tg. 

Cărbuneşti  
nr.3080/P/03.12.2012 

Ing. Dorel Tamaş 
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75. 

Expertiză tehnică privind 
evenimentele produse în data de 
16.11.2012, la blocul nr.12 de pe 
strada Muzeului din oraşul Bumbeşti 
Jiu, Jud. Gorj. 

Ordonanţa Poliţiei 
Oraş Bumbeşti Jiu  

nr.6655/P/13.01.2013 

Ing. Dorel Tamaş  
 

76. 

Expertiză tehnică privind 
evenimentele produse în data de 
30.01.2013, la Staţia de Reglare şi 
Măsurare Gaze Negreşti, jud. Vaslui. 

Transgaz S.A. 
 Mediaş 
Contract 

nr.6416/2013 

Dr. ing. Emilian 
Ghicioi 

 

77. 

Expertiză tehnică privind 
evenimentele produse în data de 
01.09.2012, la apartamentul 20, sc.1, 
bloc 1de pe Aleea Gugu din 
municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-
Severin. 

Poliţia Municipiului 
 Reşiţa 

Ordonanţa 
nr.2550/P/16.01.2013 

Dr. ing. Ion Toth 
 

78. 

Expertiză tehnică privind parametrii 
de inflamabilitate/explozivitate ai 
substanţelor lichide, solide şi 
gazoaze de pe nava MSC Flamina. 

Comanda Daewoo 
Mangalia Heavy 

Industries 
nr.739/26.04.2013 

 

Dr. ing. Emilian 
Ghicioi 

 

79. 

Expertiză tehnică privind 
evenimentul produs în data de 
08.11.2013 pe traseul conductei de 
transport ţiţei 20 inch Bărăganu-
Oneşti pe tronsonul Rugineşti-
Cornăţel. 

SC Conpet S.A. 
Ploieşti 
Adresa 

nr.46116/22.11.2013 

Dr. ing. Constantin 
Lupu 

 

 

 

 

 

 

 

 


