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                                                                                     Avizat, 

Preşedinte Consiliul de Administraţie, 
                                                                                    Director General, 

                                                                                dr. ing. George Artur Găman 
 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL  
INCD INSEMEX 

2014 
 

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 statuează 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 

 

http://www.insemex.ro/
mailto:insemex@insemex.ro
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reorganizarea Societăţii Comerciale „Institutul Naţional pentru Securitate minieră şi protecţie 
Antiexplozivă – INSEMEX”- S.A. Petroşani, cu statut de autoritate naţională.



INCD INSEMEX 

 
 

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. 
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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 psiho-profesionale. 

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  

În anul 2014, prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale – Cabinet Ministru Delegat pentru 
Învăţământul Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, nr. 81 din data de 24 februarie 
2014, a fost modificată structura organizatorică: 

- a fost înfiinţat postul de Director Tehnic; 

- Compartimentul Logistică, Prototipuri, Întreţinere a trecut din subordinea Direcţiei Economic – 
Comercială în subordinea Directorului Tehnic; 

- s-au comasat cele 4 laboratoare de încercare INSEMEX – LIEX, INSEMEX – LETI, INSEMEX – 
LERZ, INSEMEX – LIM în Grupul de Laboratoare de Încercări – INSEMEX – GLI; 

- s-a eliminat Organismul de Certificare Persoane – INSEMEX – OCP; 

- s-a evidenţiat Poligonul de Încercări Explozive – INSEMEX. 

3. Structura de Conducere a INCD  

3.1 Consiliul de Administraţie  

Este organul principal de conducere al INCD INSEMEX conform HG 1461/18.10.2006. Consiliul 
de Administraţie are următoarea componenţă: 

 

Preşedinte   

George Artur GĂMAN  Director general INCD INSEMEX  

 

Membri:  

Constantin LUPU Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCD INSEMEX  

Emilian GHICIOI Specialist, Cercetător Ştiinţific gr. II, INCD INSEMEX 

Octavian STROIE Reprezentant Ministerul Educaţiei Naţionale 

Lăcrămioara ALEXANDRU Reprezentant Ministerul Finanţelor Publice 

Loredana HRISTODORESCU Reprezentant Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 

Corneliu POPESCU Specialist, Reprezentant Ministerul Economiei 

 

       Anexa nr. 1 - Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al INCD INSEMEX 
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3.2. Director general – dr. ing. George Artur GĂMAN 
 

        Raport privind activitatea Directorului General al INCD INSEMEX (continuare anexa 1) 

3.3. Consiliul Ştiinţific  

Participă la îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale INCD INSEMEX. Este constituit 
din preşedinte, vicepreşedinte şi 11 membri: 
 

Preşedinte dr. ing. Constantin LUPU - Director Ştiinţific INCD INSEMEX 

Vicepreşedinte dr. ing. Emilian GHICIOI - Director Tehnic INCD INSEMEX 

Membri:  

dr. ing. George Artur GĂMAN Director General INCD INSEMEX 

dr. ing. Doru CIOCLEA Cercetător ştiinţific gradul II  

Șef Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială 

drd. chim. Maria PRODAN Cercetător ştiinţific  

Șef Laborator de Analize Fizico - Chimice 

dr. ing. Daniel PUPĂZAN Cercetător ştiinţific gr. III,  

Șef Departament Securitate Industrială 

dr. ing. Angelica DRĂGHICI Cercetător ştiinţific gradul III  

Șef Laborator Protecţia Mediului 

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

dr. ing. Martin FRIEDMANN Cercetător ştiinţific gradul I 

Șef Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere 

dr. ing. Jeana IONESCU Cercetător ştiinţific gradul II  

Șef Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi 

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

dr. ing. Gabriel VASILESCU Cercetător ştiinţific gradul III  

Șef Laborator Tehnici de Împuşcare 

dr. ing. Attila KOVACS Cercetător ştiinţific gradul III   

Laborator Materii Explozive şi Articole Pirotehnice 

3.4. Comitetul de direcţie:  

Conducerea operativă a INCD INSEMEX este asigurată de un comitet de direcţie compus din 
directorul general şi conducătorii principalelor direcţii din structura organizatorică a institutului:  

- director general dr. ing. George Artur GĂMAN 

- director economic ec. Claudia AJDER 

- director ştiinţific dr. ing. Constantin LUPU 

- director tehnic dr. ing. Emilian GHICIOI 

- şefi departamente INCD INSEMEX 
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4. Situaţia economico -financiară a INCD INSEMEX:  

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

  An 2013 – 19.083.675 lei, din care: 

- imobilizări corporale:                     7.512.882 lei 

- imobilizări necorporale:                    188.111 lei 

- active circulante:                           11.382.682 lei 
  An 2014 -  20.770.028 lei, din care : 

- imobilizări corporale:                      7.104.606 lei 

- imobilizări necorporale:                     166.044 lei 

- active circulante:                            13.499.378 lei 

4.2. Venituri totale  

  An 2013 – 12.474.195 lei 
  An 2014 -  12.862.381lei, (Anexa 2) din care: 

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

- surse naţionale            An 2013:       2.461.191 lei 
            An 2014:       3.065.530 lei 

- surse internaţionale   An  2013:          349.052 lei    
     An 2014:           349.892 lei 
 

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

- fonduri private străine An 2013:          812.135 lei 
       An 2014:            81.515 lei 

- fonduri private române An 2013:     8.262.304 lei 
        An 2014:      8.849.846 lei 
 

 venituri realizate din activităţi economice: An 2013:          154.818 lei 
                                                                                          An 2014:           451.788 lei 
 

 venituri din subvenţii pentru investiţii:        An 2013:             74.580 lei 
                             An 2014:             63.810 lei 
    

4.3. Cheltuieli totale   

                     An 2013:     10.309.962 lei 
                               An 2014:     10.556.226 lei 
 

4.4. Profit brut    

                     An 2013:       2.164.233 lei 
                                           An 2014:       2.306.155 lei 

4.5. Pierderea brută  

       --- 

4.6. Situaţia arieratelor  

INCD INSEMEX nu a avut în anul 2013 şi nu are nici în anul 2014 arierate faţă de bugetul 
consolidat al statului. De asemenea, nu înregistrează plăţi restante faţă de furnizori: 
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                                        An 2013:  -  
                           An 2014:  -  

4.7. Politici economice şi sociale implementate (costuri/efecte):  

INCD INSEMEX susţine dezvoltarea carierei şi perfecționarea 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 2014 s-a acordat acest spor unui număr de 17 doctoranzi în sumă de 
24.565 lei; 

- spor doctorat – se acordă în procent de 15% calculat la salariul de bază. În anul 2014 s-a 
acordat acest spor unui număr de 25 doctori în sumă de 307.125 lei. 
Pe plan social conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare au fost  acordate 

salariaţilor: 

- tichete de vacantă în sumă de 166.000 lei; 

- tichete de masă în sumă de 222.642 lei; 

- decontarea transportului la / de la  locul de muncă în sumă de 43.444 lei; 

- tichete cadou acordate cu ocazia zilelor de naştere,  8 Martie,  a Sărbătorilor Pascale, 1 iunie şi 
a Crăciunului în sumă de 90.360 lei; 

- ajutor acordat cu ocazia naşterii unui copil: 2.015 lei. 
Sub aspectul politicii economice au fost luate următoarele măsuri: 

- aplicare procedurii 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. Astfel în cursul anului 2014 au fost transmise către debitori un 
număr de 68 notificări în valoare totală de 323.010 lei şi au fost întocmite un număr de 13 
dosare de chemare în judecată în sumă de 61.900 lei. Efectul a fost reducerea creanţelor de la 
3.585 mii lei în anul 2013 la 2.890 mii lei în 2014; 

- emiterea de facturi proforme pentru a evita pe cât posibil plata TVA-ului fără a încasa factura 
fiscală; 

- cazarea delegaţilor ce se deplasează în Bucureşti şi în zonele apropiate Bucureştiului se face la 
apartamentul de serviciu, astfel în anul 2014 la un număr de 175 nopti cazare la apartament s-a 
făcut o economie de 50.750 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 162 mii 
lei pe cercetător în anul 2013 la 174 mii lei pe cercetător în anul 2014 şi creşterea cifrei de afaceri de la 
12.035 mii lei în 2013 la 12.494 mii lei în anul 2014. 

4.8. Evoluţia performanţei economice:  

                                                                                                  - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire indicatori 
Anul 
2013 

Anul 
2014 

% 
(3/2-1)*100 

0 1 2 3 4 

1. Venituri din exploatare 12.135 12.624 4,02 

2. Venituri financiare 338 239 -29,29 

3. 

Cheltuieli pt. exploatare,din care: 10.292 10.541 2,42 

       a. bunuri şi servicii 1.660 1831 10,30 

       b. cheltuieli de personal  6.715 6.741 0,38 

4. Cheltuieli financiare 18 16 -11,11 
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Nr. 
crt. 

Denumire indicatori 
Anul 
2013 

Anul 
2014 

% 
(3/2-1)*100 

5. Rezultatul brut (profit) 2.164 2.306 6,56 

6. Rezultatul net  2.114 2.159 2,12 

7. Investiţii 1.115 996 -10,67 

8. Capitaluri proprii 18.766 20.515 9,3 

9. Rentabilitatea 21% 21,85% 4,04 

10. Productivitatea muncii (mii lei/cercetător) 162 174 7,4 

11. Plăţi restante 0 0 0 

12. Creante  3.585 2.890 -19,38 

      

5. Structura resursei umane de cercetare -dezvoltare  

5.1. Total personal:  

118, din care: 

- personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare: 54 

- număr conducători de doctorat: - 

- număr de doctori: 25 
 
 

ANUL  2013 

TOTAL 
PERSONAL 
DE C – D: 

 

 
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 – – – – – 
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ANUL  2014 

TOTAL 
PERSONAL 

DE C–D: 
 

 
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 4 4 – – 

C.S. III 3 2 17 10 3 2 – – 

C.S. 7 1 9 – – – – – 

A.C.S. 3 – 1 – 1 – – – 

 

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 2014, personalul INCD INSEMEX a urmat forme de pregătire profesională, după 

cum urmează: 
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a.  Cursuri  

Nr. 
crt. 

Denumirea formei de pregătire a personalului 
Organizator / Perioada 

Persoane 
participante 

Acte eliberate 
nr. / data 

1. CURS DE INSTRUIRE 
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pt. organisme 
care certifică produse, procese şi servicii conform 
SR EN ISO/CEI 17065:2013, SR EN ISO/CEI 
17067:2014 şi SR GHID ISO/CEI 28:2007 
 
Asociaţia de Standardizare din România 
Petroşani, la sediul INSEMEX 
14 ÷ 15.04.2014 
 
20  persoane 

3 pers. 
CONDUCERE 

2 pers. 
C.C.M.SSM 

 
2 pers. 

D.S.I.E.A. / 
L.E.E.Ex.C.S. 

 
2 pers. 

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

3 pers. 
DSIEA / LENExEM 

EIP 
 

3 pers. 
D.S.I. / L.R.S. 

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

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

2 pers. 
D.S.E.A.P.. / L.T.I. 

 
. 
 
 
 

Certificate: 
A / 1575 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1576 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1577 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1578 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1579 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1580 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1581 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1582 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1591 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1583 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1585 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1590 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1584 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1586 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1592 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1587 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1588 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1593 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1589 / 2014 / 

15.04.2014 
A / 1594 / 2014 / 

15.04.2014 

2. CURS DE INSTRUIRE 
Cadru tehnic cu atribuţii PSI 
 
Intratest Timişoara 
Timişoara, 31.03 ÷ 25.04.2014 

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

–– 
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Nr. 
crt. 

Denumirea formei de pregătire a personalului 
Organizator / Perioada 

Persoane 
participante 

Acte eliberate 
nr. / data 

3. CURS DE PERFECŢIONARE 
Norme generale privind exercitarea activităţii de 
audit public intern, planificarea şi derularea 
misiunilor de audit intern. Atestarea naţională a 
auditorilor interni în conformitate cu HG nr. 1259 / 
2012 
 
S.C. CADET TRAINING S.R.L. 
Bucureşti, 08 ÷ 10.07.2014 

1 pers. 
C.A.I 

 

Diplomă de participare 
fără serie sau nr. 

4. CURS DE PERFECŢIONARE 
Auditor SR EN ISO/CEI 17025:2005 si SR EN ISO 
19011:2011 
 
FORMENERG Bucureşti 
Neptun, 18 ÷ 22.08.2014 

1 pers. 
CONDUCERE 

Certificat nr. 002828 / 
22.08.2014 

5. CURS POSTUNIVERSITAR 
Program de pregătire psihopedagogică  
 
Universitatea din Petroşani -  
Departamentul de Pregătire a Personalului 
Didactic şi Formare Continuă 
Petroşani, octombrie 2014 ÷ iunie 2016 

1 pers. 
D.S.I.E.A. / 

L.E.E.Ex.C.S. 
 

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

––– 

6. CURS DE PERFECŢIONARE 
Curs de pregătire teoretică în vederea dobândirii / 
prelungirii calităţii de  
ELECTRICIAN AUTORIZAT, gradul II B 
 
Universitatea din Petroşani – Fac. de Inginerie 
Mecanică şi Electrică 
Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei 
Petroşani, 27.10 ÷ 03.11.2014 

1 pers. 
C.L.P.I. 

Certificat de absolvire 
seria UP HD  nr. 20 / 

04.11.2014 

7. CURS DE PERFECŢIONARE 
WEB IT Academy 
 
Rezistenţa Online SRL 
Bucureşti, noiembrie 2014 

1 pers. 
L.A.I.C.I. 

 

Diplomă de participare 
fără serie sau nr. 

8. CURS DE FORMARE 
Formator de formatori 
 
S.C. Audiomed S.R.L. 
Petroşani, 20 ÷ 26.09.2014 

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

Certificat de absolvire + 
supl. descriptiv, eliberate 

de Min. Muncii, Fam., 
Protecţiei Sociale şi Pers. 

Vârstnice, Min. Educ. Naţ.: 
nr. 170 / seria I – nr. 
224104 / 27.11.2014 

formator de formatori - cod 
COR 242402 
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b) Cursuri postuniversitare 

- Doctoranzi:  17 persoane 

- Masteranzi: 2 persoane 
 

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 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. 

  

 S T R A T E G I A  D E  R E S U R S E  U M A N E  P E N T R U  C E R C E T Ă T O R I :  

 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 INSEMEX. 



INCD INSEMEX 

 

Pag. 17 

 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 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 al 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 

 
 D E P A R T A M E N T  S E C U R I T A T E A  R E S U R S E L O R  M I N E R A L E  

- Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială; 

- Laborator Analize Fizico-Chimice. 
 

 D E P A R T A M E N T  S E C U R I T A T E  I N D U S T R I A L Ă  

- Laborator Riscuri - Salvare; 

- Laborator Protecţia Mediului.  
 

 D E P A R T A M E N T  S E C U R I T A T E A  I N S TA L A Ţ I I L O R  Ş I  
E C H I P A M E N T E L O R  A N T I E X P L O Z I E  

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere; 

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi; 

- Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP. 
 

 D E P A R T A M E N T  S E C U R I T A T E A  E X P L O Z I V I L O R  Ş I  A R T I C O L E L O R  
P I R O T E H N I C E  

- Laborator Materiale Explozive şi Articole Pirotehnice; 

- Laborator Tehnici de Împuşcare. 
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6.2. Laboratoare de încercări şi organisme de certificare/acreditare:  

 

 L A B O R A T O R  D E  T O X I C O L O G I E  (Grup de laboratoare pentru determinări noxe 
profesionale) abilitat de către Autoritatea de sănătate publică cu certificatului de abilitate nr. 
149/2012. 

 G R U P  L A B O R A T O A R E  D E  Î N C E R C Ă R I  –  I N S E M E X - G L I  acreditat de 
către RENAR în anul 2013 cu numărul LI 374, are în componență următoarele laboratoare de 
încercări: 

- Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială; 

- Laborator Analize Fizico-Chimice; 

- Laborator Riscuri - Salvare; 

- Laborator Protecţia Mediului; 

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere; 

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi; 

- Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP; 

- Laborator Materiale Explozive şi Articole Pirotehnice; 

- Laborator Tehnici de Împuşcare. 
 O R G A N I S M  D E  E VA L U A R E  A  C O N F O R M I T Ă Ţ I I  P R O D U S E L O R  

I N S E M E X - O E C ,  ale cărui activitati 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 
 O R G A N I S M  D E  I N S P E C Ţ I E  C O M P U Ş I  O R G A N I C I  V O L A T I L I  

( I N S E M E X - C O V )  abilitat de către Ministerul Economiei pentru inspecții tehnice și 
avizarea tehnică a proiectelor; 

 G R U P U L  D E  AV I Z A R E  A  D O C U M E N T A Ţ I I L O R  T E H N I C E  D E  

Î N C H I D E R E  A  O B I E C T I V E L O R  M I N I E R E  ( G A D T I O M ) ; 
 G R U P  D E  A T E S T A R E  A  I N S TA L A Ţ I I L O R  T E H N I C E  Ş I  A  

A C T I V I T Ă Ţ I L O R  C O N E X E  C O N F O R M  N O R M A T I V U L U I  N E X  0 1 -

0 6  ( G A N E X )  pentru prevenirea exploziilor; 
 G R U P  D E  AV I Z A R E  S A L V A R E  ( G A S )  abilitat pentru intervenții de salvare; 
 G R U P  V E R I F I C A R E  A  I N S TA L A Ţ I I L O R  D E  V E N T I L A R E  ( G V I V )  

abilitat pentru verificarea ventilatoarelor utilizate în instalații cu amestec potențial exploziv. 
 

6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional   

Prin Hotărârea nr. 786/2014 privind aprobarea listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de 
interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale a fost inclusă şi Instalaţia de 
Interes Naţional a INCD INSEMEX: Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări materii explozive, 
substanţe inflamabile / toxice, echipamente antiexplozive şi instruirea personalului de intervenţie 
pentru medii toxice / explozive – PCDIEx. 

Instalaţia de Interes Naţional - PCDIEx a fost utilizată în perioada 22 octombrie – 10 decembrie 
2014 pentru rezolvarea contractelor cu agenţii economici din: 

- industria petrol – gaze şi alte industrii cu pericol de atmosfere potenţial explozive pentru 
evaluarea nivelului de securitate la explozie şi măsuri de utilizare sigură a instalaţiilor tehnice; 

- industria minieră – studii privind starea de securitate a unităţilor miniere din punct de vedere 
al aerajului minier, degajărilor de metan, fenomene de autoaprindere. 
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Instalaţia de Interes Naţional - PCDIEx a fost utilizată pentru realizarea temelor/proiectelor de 
cercetare din cadrul programului finanţat prin Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel (FCCO), 
Programului Parteneriate în domeniile prioritare şi Programul Nucleu. 

 
Proiectul RFCR-CT-2012-00004 „Advanced Tools for Ventilation and Methane Emissions Control 

– AVENTO” (Instrumente Moderne pentru Controlul Ventilaţiei şi Emisiilor de Metan).  
 

INCD INSEMEX 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.  

 
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. 

 
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” , pe parcursul anului 2014 s-au derulat un nr. de 24 proiecte 
de cercetare, din care în perioada 22 octombrie – 10 decembrie au fost finalizate etape de execuţie 
pentru 20 proiecte, şi anume: 

 Dezvoltarea capacităţii de încercare a laboratorului prin implementarea tehnologiei de 
încercare la şoc termic şi de încercare la răsucire pentru traversări. Soluţii tehnice cu aplicare 
imediată pentru creşterea fiabilităţii în exploatare şi a mentenanţei acţionărilor cu motoare 
electrice în construcţie antiexplozivă, în vederea creşterii securităţii muncii în ariile clasificate 
Ex. 

 Tehnologii privind determinarea rezistenţei, permeaţiei şi degradării echipamentelor 
individuale de protecţie împotriva agenţilor chimici în vederea evaluării conformităţii acestora. 

 Evaluarea riscului la demolarea obiectivelor industriale/civile cu ajutorul explozivilor de uz civil, 
în vederea prevenirii efectelor nedorite induse. 

 Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de toxicologie privind determinările de 
radiaţii electromagnetice la locurile de muncă. 

 Managementul riscului specific articolelor pirotehnice de divertisment, categoria 4. 

 Dezvoltarea capacităţii de testare a laboratorului de încercări în atmosfere explozive prin 
elaborarea tehnologiei de verificare a fuzibilelor şi diodelor semiconductoare la impulsuri de 
curent. 

 Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de mediu privind determinările de 
compuşi organici volatili din emisii. 

 Tehnologie inovativă pentru testarea parametrilor de tracţiune, compresiune şi absorbţie şoc 
ai echipamentelor tehnice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 

 Dezvoltarea capacităţii de testare a combustibililor solizi prin utilizarea metodei calorimetrice. 

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

 Utilizarea CFD (Computational Fluid Dynamics) pentru clasificarea precisă a ariilor periculoase 
Ex generate de gaze inflamabile. 



INCD INSEMEX 

 

Pag. 20 

 Extinderea activităţii laboratorului prin implementarea tehnologiei ultrasonice de verificare 
tehnică a recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. 

 Metodologie de stabilire a modificărilor mediului de lucru în subteran după producerea unei 
explozii în scopul protejării lucrătorilor. 

 Optimizarea simulării computerizate a exploziilor amestecurilor aer-metan prin intermediul 
aplicaţiilor ANSYS CFX şi FLUENT. 

 Tehnologie inovativă pentru testarea performanţelor specifice echipamentelor pentru 
protecţia mâinii. 

 Armonizarea procedurilor de intervenţie în medii toxice/explozive/inflamabile cu cele existente 
pe plan mondial prin includerea de metode moderne de localizare a persoanelor accidentate 
prin utilizarea tehnicii de termoviziune. 

 Studiul performanţelor de securitate şi dezvoltarea unei tehnologii inovative pentru testarea 
cablurilor electrice miniere şi accesoriile acestora - PSDCEA. 

 Optimizarea activităţilor de cercetare a evenimentelor generate de explozii prin elaborarea de 
instrumente procedurate. 

 Studierea exploziilor amestecurilor hibride din punct de vedere al parametrilor de explozivitate 
specifici, în scopul creşterii nivelului de performanţă în laboratoarele de cercetare INSEMEX. 

 Completarea bazei de date cu parametrii de explozivitate obţinuţi în urma modernizării 
standului experimental „tub de şoc” pentru amestecuri explozive gazoase. 

  
Autorizări deţinute de INCD INSEMEX, utilizând facilităţile din IIN-PCDIEx: 
L A B O R A T O R  D E  T O X I C O L O G I E  ( G R U P  D E  L A B O R A T OA R E  

P E N T R U  D E T E R M I N Ă R I  N O X E  P R O F E S I O N A L E )  se ocupă cu: determinări noxe 
profesionale la locurile de muncă în vederea evaluării expunerii profesionale a lucrătorilor la agenţi 
fizici, noxe chimice şi zgomot, a fost a abilitat de către Ministerul Sănătăţii – Autoritatea de sănătate 
publică, în baza certificatului de abilitate nr. 149/2012. 

G R U P  L A B O R A T OA R E  D E  Î N C E R C Ă R I  –  I N S E M E X  G L I  a fost acreditat 
de către RENAR în anul 2013 cu numărul LI 374, se ocupă cu efectuarea de încercări în regim acreditat, 
dintre care amintim:  

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; 

- Echipamente utilizate în industria minieră din subteran şi de la suprafaţă; 

- Explozoare; 

- Echipamente individuale de protecţie utilizate de lucrători în medii potenţial explozive; 

- Cabluri electrice. 
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; 

- Articole pirotehnice. 
Determinarea indicatorilor de calitate a factorilor de mediu (aer, apă, sol, deşeuri, zgomot). 
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O R G A N I S M  D E  E VA L U A R E  A  C O N F O R M I T Ă Ţ I I  P R O D U S E L O R  

I N S E M E X  -  O E C  activităţile de evaluare a conformităţii produselor 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 
 

Activităţile specifice ale INSEMEX-OEC sunt: 
 

a. 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 prin 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 destinate ca părţi ale echipamentelor din grupa I categoria M1 şi M2 

- Componente destinate ca părţi ale echipamentelor din grupa II categoria 1 şi 2 
 

b.  Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în:  

Directiva 2006/42/EC „Maşini industriale”, (transpusă prin 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  
 

c. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în:  

Directiva EIP 89/686/EEC „Echipamente individuale de  protecţie” (transpusă prin 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. 
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d. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 

Directiva 93/15/2003/CEE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă prin HG nr. 207/2005) 
Produse certificate: 

- Fitile detonante şi fitile de siguranţă; 

- Detonatori şi relee; 

- Explozivi brizanţi. 
 

e. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 

Directiva 2007/23/EC „Introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice” (transpusă prin HG nr. 
612/2010) 

Produse certificate: 

- Articole pirotehnice de divertisment categoria 1, 2 şi 3; 

- Articole pirotehnice de divertisment categoria 4; 

- Articole pirotehnice de scenă categoriile T1 şi T2; 

- Articole pirotehnice categoriile P1 şi P2. 
 

f. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 

Directiva 2000/14/EC „Evaluarea emisiilor de zgomot a echipamentelor utilizate in afara 
clădirilor” (transpusă prin 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. 
 

În cadrul Serviciului SECEMTI se mai fac încercări pentru testul de nedetonabilitate a 
îngrăşămintelor pe bază de azotat de amoniu – conform Regulamentului (CE)  nr. 2003/2003 al 
Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene şi Ministerul Agriculturii. 
 
O R G A N I S M  D E  I N S P E C Ţ I E  C O M P U Ş I  O R G A N I C I  V O L A T I L I  
( I N S E M E X - C O V ) ;  

INSEMEX-COV este abilitat pentru: 

- Inspecţie tehnică în exploatare, abilitare nr. 7 din 19 noiembrie 2009, eliberat de Ministerul 
Economiei – Direcţia generală de politică industrială şi competitivitate; 

- Avizare tehnică a proiectelor, abilitate nr. 10 din 19 noiembrie 2009, eliberat de Ministerul 
Economiei – Direcţia generală de politică industrială şi competitivitate. 
În anul 2014 a fost depusă noua documentaţie pentru obţinerea abilităţii necesare pentru 
activitatea desfăşurată. 

 
Alte activități din cadrul INCD INSEMEX obținute la nivel național: 

 
G R U P U L  D E  AV I Z A R E  A  D O C U M E N T A Ţ I I L O R  T E H N I C E  D E  
Î N C H I D E R E  A  O B I E C T I V E L O R  M I N I E R E  ( G A D T I O M )  

Activitatea GADTIOM se desfăşoară în baza Ordinului nr. 517 din 6 decembrie 2005, emis de 
Ministerul Economiei şi Comerţului pentru - Avizarea documentaţiilor tehnice de execuţie privind 
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conservarea şi închiderea unor obiective miniere, elaborate în conformitate cu prevederile Manualului 
de Închidere a Minelor aprobat prin Ordinul MIR nr. 273/2001. 
 
G R U P  D E  A T E S T A R E  A  I N S T A L A Ţ I I L O R  T E H N I C E  Ş I  A  
A C T I V I T Ă Ţ I L O R  C O N E X E  C O N F O R M  N O R M A T I V U L U I  N E X  0 1 - 0 6  
( G A N E X )  

Activitatea GANEX se desfăşoară în baza Ordinului nr. 1636 din 2007 emise de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ordinului nr. 392 din 2007 emis de Ministerul Economiei şi 
Finanţelor, pentru - 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). 
 
G R U P  D E  AV I Z A R E  S A L V A R E  ( G A S ) , 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 de avizare salvare are ca activitate organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la 
unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive, în baza Ordinului nr. 
391 din 2007 emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ordinului nr. 1637 din 2007 
emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 
G R U P  V E R I F I C A R E  A  I N S T A L A Ţ I I L O R  D E  V E N T I L A R E  ( G V I V ) ,  
C O N F O R M  N O R M A T I V U L U I  N V I V  0 1 - 0 6  

Grup verificare a instalaţiilor de ventilare are ca activitate 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), în baza Ordinului nr. 393 din 2007 
emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ordinului nr. 1638 din 2007 emis de 
Ministerul Economiei şi Finanţelor. 
 

Activităţi derulate în vederea realizării transferului tehnologic 
 

Conducerea executivă a INCD INSEMEX a urmărit cu mare interes: 

- Asigurarea competitivităţii economice a beneficiarilor; 

- Îmbunătăţirea cooperării intre institut si industrie, mai ales prin dezvoltarea de 
parteneriate public private, prin: 

- crearea condiţiilor materiale si de dotare in scopul satisfacerii prompte a solicitărilor 
beneficiarilor din industrie; 

- diversificarea ofertei de servicii; 

- creşterea numărului de tehnologii si produse transferate in industrie; 

- menţinerea acreditării sistemului de asigurare a calităţii; 

- participarea la licitaţiile interne pentru livrarea de servicii specifice institutului, atât singur 
cat si in parteneriate cu alte unităţi. 

 
Transferul tehnologic s-a realizat prin: 

- servicii ştiinţifice si tehnologice prestate către terţi prin implementarea în sistemul de calitate al 
GLI din cadrul INCD-INSEMEX Petroşani, încercări in regim acreditat RENAR utilizate la evaluarea 
conformităţii produselor pentru directivele europene pentru care INSEMEX-OEC este notificat la 
Bruxelles cu nr. NB 1809; 

- servicii ştiinţifice si tehnologice prestate către terţi, prin intermediul INSEMEX – GAS – GRUPUL 
DE AUTORIZARE SALVARE   
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- servicii ştiinţifice si tehnologice prestate către terţi prin intermediul INSEMEX – GVIV –GRUP 
VERIFICARE INSTALATII DE VENTILATIE 

- servicii ştiinţifice si tehnologice pentru elaborarea expertizelor tehnice a evenimentelor generate 
de explozii/incendii. 

I N S TA L A Ţ I A  D E  I N T E R E S  N A Ţ I O N A L  Poligon de cercetare / dezvoltare şi 
încercări materii explozive, substanţe inflamabile / toxice, echipamente antiexplozive şi instruirea 
personalului de intervenţie pentru medii toxice / explozive – PCDIEx are un impact major atât pe plan 
naţional, cât şi pe plan internaţional, concretizat prin: 

- transfer tehnologic către industria minieră şi industria cu pericol de atmosfere potenţial 
explozive; 

- transfer de cunoştinţe către mediul ştiinţific naţional şi internaţional prin participări la 
colaborări, schimburi bilaterale, conferinţe, articole. 

- realizări de expertize tehnice. 
 

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.  

Pentru a putea răspunde competent solicitărilor de această natură, institutul realizează lucrări 
tehnico-ştiinţifice, bazate pe cercetări de laborator, modelări, simulări, teste de laborator complexe şi 
analize fizico-chimice, institutul având o bază materială adecvată şi un personal specializat de înaltă 
calificare. 

Instalaţia de interes naţional Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări materii explozive, 
substanţe inflamabile / toxice, echipamente antiexplozive şi instruirea personalului de intervenţie 
pentru medii toxice / explozive – PCDIEx este o instalaţie deschisă oricăror solicitări pentru 
colaborare, suport tehnic pentru experimentare şi pregătire personal, solicitări formulate de agenţi 
economici, institute de cercetare, organisme reglementate, interne sau externe. 

Deoarece utilizarea echipamentelor impune o pregătire tehnică adecvată şi cerinţe de securitate 
deosebite, acesta se realizează numai de personalul de cercetare din INSEMEX, iar costurile de acces sunt 
următoarele: 
 a) nu se percep costuri de acces pentru activitatea de cercetare-documentare în 
cadrul lucrărilor de diplomă, master sau doctorat; 
 b) nu se percep costuri de acces pentru activităţi de cercetare desfăşurate în comun cu cadre 
didactice din universităţi şi alte entităţi de cercetare ce nu au scop comercial ci doar finalităţi ştiinţifice 
(lucrări prezentate la simpozioane, conferinţe, congrese relevante); 
 c) nu se percep costuri de acces pentru încercări comune comparative interlaboratoare similare; 
 d) se percep costuri de acces pentru entităţi comerciale care solicită încercări de cercetare-
dezvoltare şi / sau certificare produse; în acest caz costurile se stabilesc în urma unei cereri (comenzi) care 
trebuie să ofere toate datele tehnice necesare evaluării resurselor umane şi materiale.  
 Solicitantul de acces are următoarele drepturi şi obligaţii: 

- să i se acorde sprijin tehnic pentru îndeplinirea obiectivelor pentru care a solicitat accesul 
la toate facilităţile Instalaţiei de Interes Naţional din cadrul INSEMEX; 

- să fie instruit în conformitate cu procedurile de securitate şi sănătate în muncă; 

- să respecte procedurile SCIM: 

- să respecte condiţiile impuse de  INSEMEX Petroşani la acordarea accesului; 

- să respecte regulamentul de ordine interioară al INSEMEX Petroşani. 
 

Accesul la instalaţia PCDIEx se face conform procedurii de acces, publicată pe site-ul INSEMEX, 
la adresa: www.insemex.ro/pcdiex.html 

http://www.insemex.ro/pcdiex.html
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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 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 acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice 
 
 

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 acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice (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 acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice (continuare) 
 
 

Nr. crt. Denumirea 
organismului 

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

re 

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 

 
 
 
 
 



INCD INSEMEX 

 

Pag. 32 

 
 
 

Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice (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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6.4. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare dezvoltare corelat cu asigurarea 
unui grad de utilizare optim  

  

 D E P A R T A M E N T U L  S E C U R I T A T E A  R E S U R S E L O R  M I N E R A L E  s-a 
implicat la nivel internaţional privind creşterea competitivităţii şi capacităţii de cercetare – dezvoltare 
efectuând demersuri de colaborare cu firme din Iran, 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. 

 De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al departamentului precum 
şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare   INSEMEX a elaborat propuneri de 
proiecte, astfel: 
 1. Stabilirea influenţei tirajului natural asupra repartiţiei debitelor de aer în reţeaua de aeraj. 
 2. Tehnologie inovativă de determinare a debitelor gazelor vehiculate prin conducte. 
 3. Metodologie  inovativă de determinare a parametrilor funcţionali specifici ventilatoarelor. 
 4. Metodologie de stabilire a abaterii standard la nivelul unei reţele complexe de aeraj. 
 5. Tehnologie inovativă de testare a parametrilor de autoaprindere ai cărbunelui. 
 6. Cercetări privind utilizarea unor materiale naturale cu preţ de cost scăzut (zeoliti proveniti 
din tufurile vulcanice), cu aplicare în reducerea gradului de poluare al apelor de mină încărcate cu 
poluanţi metalici toxici. 
 7. Reducerea poluării solurilor contaminate cu metale grele de activităţile industriale prin 
bioremediere. 
 8. Cercetări privind temperatura minimă de aprindere a norilor de praf combustibil în vederea 
creşterii nivelului de protecţie la explozie în aplicaţiile industriale. 
 9. Studiul privind metoda de analiză termică a substanţelor solide în vederea stabilirii 
comportamentului la încălzire programată. 
 
 D E P A R T A M E N T U L  S E C U R I T A T E  I N D U S T R I A L Ă  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; 
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- 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; 

- 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. 

 De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al departamentului precum 
şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare   INSEMEX a elaborat propuneri de 
proiecte, astfel: 
 1. Cercetări în vederea armonizării procedurilor şi regulamentelor de acordare prim ajutor 
pentru intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile cu cele existente pe plan 
european. 
 2. Dezvoltarea infrastructurii de instruire practică a personalului de intervenţie şi salvare în 
medii toxice/explozive/inflamabile prin realizarea unui poligon de antrenament in spatii inchise. 
 3. Modernizarea infrastructurii Poligonului de antrenament a salvatorilor în vederea testării 
personalului de intervenţie şi salvare la temperatură şi umiditate ridicată. 
 4. Cercetări privind îmbunătăţirea metodologiei de evaluare psihologică a personalului de 
intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive / inflamabile. 
 5. Implementarea unor tehnologii armonizate cu metodele de referinţă în vederea determinării 
imisiilor de gaze din zonele adiacente protejate. 
 6. Dezvoltarea laboratorului de protecţia mediului prin achiziţionarea unui echipament 
performant de măsurare şi analiză a SO2. 

 7. Extinderea domeniului de evaluare a laboratorului prin trasarea hărţilor de dispersie a 
poluanţilor atmosferici. 

 
D E P A R T A M E N T U L  S E C U R I T A T E A  I N S T A L A Ţ I I L O R  Ş I  

E C H I P A M E N T E L O R  A N T I E X P L O Z I E  

 Ca măsuri de creştere a capacităţii de cercetare dezvoltare au fost realizate şi particularizate o 
serie de oferte tehnice pentru următoarele servicii: 
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a. pentru serviciile de evaluare a conformităţii produselor cu cerinţele din directiva europeană 
ATEx (EKSPRO ELEKTRIK Turcia – certificare echipamente electrice, solicitare de certificare ATEX 
pentru echipamente electrice XMCert China - oferta certificare produs, Hargitai and Co., Ltd. 
Ungaria - solicitare amendament certificat ATEX, Proenerg Romania - certificare produs); 

b. pentru serviciile de instruire personal cu atribuţii si responsabilităţi în instalaţiile tehnice 
periclitate de atmosfere potenţial explozive. 

 
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 ca membru la comitetul tehnic european WG4  – în perioada 
22.03.2014÷30.03.2014,  BRAUNSCHWEIG - PTB GERMANIA – consultaţie pentru prezentare rezultate 
teoretice şi experimentale intermediare a influenţei umidităţii amestecului gazos de încercare asupra 
sensibilităţii de aprindere. 

Participarea ca observatori la grupurile: WG 37 – Celule electrochimice şi baterii în 
echipamente pentru atmosfere explozive; WG 27 – Maşini electrice (motoare şi generatoare); WG 32 
(Distanţe de conturnare); WG 39 – Condiţii adverse de funcţionare; WG 27 – Maşini electrice (motoare 
şi generatoare); PT 60079-39 (Proiect standard 60079-39 "Power i"); MT 80079-20-1 – Atmosfere 
explozive – Partea 20-1: Caracteristicile materialelor pentru clasificarea gazelor şi vaporilor; MT 60079-
10-2 – echipa de mentenaţă a standardului IEC 60079-10-2 (Atmosfere explozive - Partea 10-2: 
Clasificarea ariilor. Atmosfere de praf combustibile); WG40 – Corpuri de iluminat - Lucian Moldovan; 
MT 60079-11 (Securitate intrinsecă "i"); MT 60079-18 – echipa de mentenanţă a IEC 60079-18 
(Încapsulare "m"); MT 80079-20-2 – echipa de întreţinere  MT80079-20-2 (Atmosfere explozive - 
Partea 20-2: Caracteristicile materialului - Metode de testare a prafului combustibil). 
 De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al departamentului precum 
şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare   INSEMEX a elaborat propuneri de 
proiecte, astfel: 

1. Sistem software integrat de administrare a resurselor de evaluare şi testare. 
2. Metodă de evaluare a echipamentelor presurizate utilizând gaz trasor. 
3. Studiul statistic al rezultatelor fals negative la încercarea cu eclatorul. 
4. Dezvoltarea capacităţii Laboratorului de Echipamente Electrice Ex  de Curenţi Slabi prin 

studierea şi implementarea încercărilor la presiune pentru echipamentele electrice cu tip de 
protecţie încapsulare şi securitate intrinsecă. 

5. Modernizarea standului de încercări din cadrul laboratorului în vederea efectuării testelor în 
amestecuri explozive a maşinilor electrice rotative cu tip de protecţie capsulare antideflagrantă 
în timpul funcţionării acestora. 

6. Metodă şi tehnologie pentru testarea introducătoarelor de cablu antideflagrante şi cu tip de 
protecţie securitate mărită. 

7. Studiul cerinţelor şi a procedurilor pentru elaborarea documentului privind protecţia 

împotriva exploziilor. 
8. Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei de testare la torsiune şi îndoire 

simultană pentru cablurile electrice miniere flexibile. 
9. Cercetări privind sensibilitatea amestecurilor explozive, a capselor detonante electrice şi a 

articolelor pirotehnice pentru vehicule la descărcări electrostatice. Determinarea energiei 
minime de aprindere a amestecurilor explozive sau de iniţiere a dispozitivelor pirotehnice. 

10. Cercetări privind determinarea parametrilor electrici de iniţiere pe cale sigură şi fiabilă a 
capselor detonante electrice. 

11. Optimizarea metodelor de evaluare a echipamentelor mecanice privind riscul de aprindere a 
atmosferelor explozive prin suprafeţe fierbinţi. 

12. Creşterea capacităţii de încercare a laboratorului prin implementarea tehnologiei de încercare 
la rezistenţă la lumină pentru aparatura electrică destinată utilizării în atmosfere explozive. 
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D E P A R T A M E N T U L  S E C U R I T A T E A  E X P L O Z I V I L O R  Ş I  

A R T I C O L E L O R  P I R O T E H N I C E  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: 

- Colaborarea europeană în domeniul articolelor pirotehnice de divertisment care a avut ca 
obiect expertizarea tehnică a articolelor pirotehnice prelevate de autoritatea daneză, de pe 
piaţa europeană (Danemarca).  

- 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, MAXAM Turcia, MAXAM Grecia, EPC România, NITROMAK TURCIA, 
WEATHERFORD Atlas GIP România, BEAUTIFUL SKY România. 
 
S-au pus în valoare la lucrările de cercetare dezvoltare noile dotări achiziţionate în anul 2014 

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. 
           De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al departamentului precum 
şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare   INSEMEX a elaborat propuneri de 
proiecte, astfel: 

1. Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi informatice pentru organizarea cursurilor 
de calificare în meseriile de artificieri de mină şi artificieri la lucrări de suprafaţă. 

2. Cercetări privind influenţa concentraţiei de amestec exploziv aer-metan/aer-metan-praf de 
cărbune asupra asigurării securităţii în exploatarea explozivilor antigrizutoşi în standul de 
încercări din Poligonul de explozivi. 

3. Dezvoltarea tehnologiei de evaluare a efectelor seismice, in vederea creşterii nivelului de 
seismoprotecţie a obiectivelor civile şi industrial. 

4. Cercetări privind comportamentul frontului de flacără şi al undei de presiune la exploziile de 
aer gaz în tubul de şoc. 

5. Cercetări privind elaborarea şi implementarea unor instrumente IT pentru prelevarea din loturi 
de fabricaţie a eşantioanelor reprezentative de explozivi de uz civil/articole pirotehnice. 

6. Cercetări privind implementarea unui sistem electronic de monitorizare armonizat pentru 
identificarea unică şi trasabilitatea explozivilor de uz civil. 

7. Cercetări pentru stabilirea echivalenţei explozivilor de uz civil din punct de vedere al capacităţii 
relative de lucru prin utilizarea de ‘ANFO’ etalon. 

 
L A B O R A T O R U L  A P L I C A Ţ I I  I N F O R M A T I C E  Ş I  C O L A B O R A R E  

I N T E R N A Ţ I O N A L Ă  

Pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare   INSEMEX, Laboratorul e 
Aplicații Informatice și Colaborare Informatică a elaborat o serie de propuneri de proiecte de 
cercetare, astfel: 

 
1. Modelarea computerizată a incendiilor utilizând geometrii la scară redusă, în vederea 

stabilirii influenţei asupra parametrilor de ieşire. 
2. Programarea şi utilizarea subrutinelor pentru mişcarea reţelelor de discretizare în 

rezolvarea problemelor de mecanica fluidelor computerizată. 
3. Sistem expert de selecţie a echipamentelor electrice destinate utilizării în atmosfere explozive 

gazoase. 
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7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare  

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

  2013 2014 

  NR. NR. 

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

23 23 

7.1.2 Factor de impact cumulat  al lucrărilor cotate ISI. - 15,096 

7.1.3 Citări in reviste de specialitate cotate ISI. - - 

7.1.4 Brevete de invenţie. (solicitate / acordate) (Anexa 4) 13/9 7/9 

7.1.5 Citări  in sistemul ISI ale cercetărilor brevetate. - - 

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

21 17 

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

62 40 

7.1.8 Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale. (Anexa 7) 87 50 

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

79 43 

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 ţări diferite: Spania, Marea Britanie, Germania, 
Polonia si România. 
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Fig.  1. Parteneri consorţiu 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-a parcurs 

următoarea etapă: 

 Studiul comportamentului sistemului de închidere rapidă în condiţii de laborator.  
 

  
 

Fig.  2. Testarea sistemului de ănchidere rapidă 

 
INSEMEX a realizat testarea sistemului de închidere rapidă în galeria experimentală care a 

cuprins următoarele faze : 
1. Montarea în galeria experimentală INSEMEX a 6 elemente  de susţinere pentru realizării 

condiţiilor existente în subteran.  
2. Montarea unui ventilator electric (P=4Kw)  şi realizare unui sistem de scurtcircuitare la 

nivelul sistemului de ventilare în scopul menţinerii parametrilor aerodinamici constanţi.  
3. Experimentarea  sistemului de închidere rapidă: 

a) Plierea şi deplierea modulelor: 
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 - Plierea modulelor (împachetare şi introducere în saci în vederea transportului), 1 
minut / modul (pentru 4 persoane total 3 minute) 
 - deplierea modulelor (despachetarea modulelor şi întinderea pe vatra galeriei) – ½ 
minute 

     
 

Fig.  3. 

b) Umflarea individuală a modulelor prin utilizarea unor recipiente cu aer comprimat 
 - modulul superior – 1 minut 

 - modulul inferior – 1 minut 
 - modulul median – 3 minute              
 

  
 

Fig.  4. 
c) Montarea modulelor în galerie cu verificarea pasajelor de trecere - 20 minute 

 

  
Fig.  5. 



INCD INSEMEX 

 

Pag. 40 

    
d) Măsurarea debitelor de aer şi a concentraţiilor de gaze cu sistemul de închidere rapidă 

functional. 
În urma realizării experimentărilor în condiţii de laborator au fost obţinute următoarele 

rezultate: 
- Datorită grosimii sistemului de închidere rapidă a fost obţinută o eficienţă ridicată 

manifestată prin reducerea drastică a debitului de aer vehiculat respective a 
concentraţiilor de gaze; 

- Debit de aer: efficienţă 97.45 % –  debitul de aer la nivelul galeriei a scăzut de la 101 
m3/min la 2.57 m3/min; 

- Concentraţia de gaze: efficienţă 50% (descreşterea concentraţiei de gaze  de la 
C

1
=1.3% laC

2
=0.65%); 

- Timpul necesar pentru despachetare, umflare şi montarea modulelor: 40 minute; 
- Pasajul de trecere este eficient. 

 
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 European Patent Office (no. 
EP 14186718.4).  

Pentru dezvoltarea unui sistem de suport al deciziilor pentru managementul post-incident, s-a 
parcurs următoarea etapă: 

- Modelarea ţi rezolvarea unei reţele de ventilaţie cu ajutorul unui soft specializat; 
- Analiza scenariilor post incident.  

 În cadrul etapei  privind modelarea ţi rezolvarea unei reţele de ventilaţie cu ajutorul unui 
soft specializat a fost aleasă o reţea de aeraj reprezentativă, care va face obiectul modelării şi 
rezolvării în vederea stabilirii în final a traseelor critice necesare pentru refacerea  sistemului de 
aeraj la nivelul unei reţele, afectată de un fenomen de tip explozie. Reţeaua de aeraj reprezentativă 
este cea aferentă minei Uricani. 
 La nivel  mondial  pentru rezolvarea reţelelor de aeraj se utilizează echipamente IT 
performante şi software-uri specializate de tip 3D-CANVENT, VENSIM, VENT-GRAF, VENPRI, Mine 
Ventilation Services, Vnet PC, Clim SIM, MIVENA, VUMA, ICAMPS Mine Vent etc. 
 În cadrul proiectului se va utiliza programul specializat 3D CANVENT. 
 3D-Canvent este o aplicaţie Windows şi a fost proiectat în sprijinul planificării, proiectării şi 
analizării sistemelor de ventilaţie minieră. 3D-Canvent combină o utilizare facilă a reprezentării 
grafice cu capacitatea proiectării reţelelor în 3D, care permite opţiunea vizualizării reţelei în sistem 
bidimensional (X-Y, X-Z, Y-Z) şi/sau model tridimensional (X-Y-Z). 
 Pentru rezolvarea reţelei de aeraj a minei Uricani s-au introdus un număr de 349 de noduri, 
respectiv un număr de 458 de ramificaţii. 
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Fig.  6. Schema 3D a reţelei de aeraj, modelată în aplicaţia 3D CANVENT 

 
Rezultatele obţinute în urma modelării pentru ventilatoare sunt următoarele: 

 
Fig.  7.Curba caracteristică aferentă ventilatorului VAD 2.1 – P.A. Vest 

 
Fig.  8.Curba caracteristică aferentă ventilatorului VOD 2.1 – P.A. Est 

  

În urma rezolvării reţelei de aeraj, s-au obţinut următoarele rezultate la nivelul staţiei 
principale de aeraj: 
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 Parametrii pentru VOD 2.1 – P.A. Est 

 
Parametrii pentru VAD 2.1 – P.A. Vest 

Fig.  9. 

 
În cadrul etapei privind analiza scenariilor post incident au fost realizate următoarele activităţi: 

- Analiza detaliată a reţelei de aeraj; 
- Analiza riscului de explozie; 
- Identificarea scenariilor posibile corespunzătoare situaţiilor critice. 

În ceea ce priveşte analiza detaliată a reţelei de aeraj s-a ţinut seama de mediile potenţial 
explozive, zonele de acumulare şi sursele de iniţiere; 

A fost realizată analiza riscului de explozie: 
 

ESTIMAREA RISCULUI  APRECIEREA RISCULUI  
  

0
* 

Risc de avarie minieră neglijabil 
(*

valoarea zero atribuită parametrilor de risc (S, M, E, A), conduce 
la încadrarea riscului în nivelul NEGLIJABIL) 

 1  4 Risc de avarie minieră scăzut 
 5  7  Risc de avarie minieră mediu 

 8  10  Risc de avarie minieră ridicat 

 11  14  Risc de avarie minieră foarte ridicat 
  

Corelaţia dintre estimarea/apreciarea riscului de avarie minieră 
 

 Au fost identificate scenariile posibile corespunzătoare situaţiilor critice. Pentru aceasta a fost 
determinate influenţa fenomenului de explozie asupra reţelei de aeraj, utilizând gradientul de pierdere 
a presiunii de explozie în raport cu distanţa de propagare. 

     
Fig.  10. 

 
A fost rezolvată reţeaua de aeraj în raport cu modificările generate de explozie prin identificarea 

efectelor exploziilor asupra reţelei de aeraj a minei Uricani. 
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În urma stabilirii influenţei fenomenelor de explozie asupra  reţelei de aeraj, a rezultat 
distrugerea următoarelor construcţii de aeraj: 

  În cazul unui fenomen de explozie de intensitate mica 
   - 5 uşi de aeraj 
   - 7 diguri de izolare 
  În cazul unui fenomen de explozie de intensitate medie 
   - 16 uşi de aeraj 
   - 18 diguri de izolare 
  În cazul unui fenomen de explozie de intensitate mare 
   - 38 uşi de aeraj 
   - 36 diguri de izolare 

În urma rezolvării reţelei de aeraj în noile condiţii date a rezultat modificarea severă a 
parametrilor funcţionali ai ventilatoarelor active din cadrul staţiilor principale de aeraj. 

 

  

 
VOD 2.1 PA Est 

 
VAD 2.1 PA Vest 

Fig.  11 . Modificari ale parametrilor funcţionali ai ventilatoarelor 

 
În etapa următoare se va studia posibilitatea realizării unui soft expert pentru restabilirea 

circuitelor de aeraj pe baza traseelor critice  
 
B. PN 07 45 02 37 Dezvoltarea capacităţii de testare a combustibililor solizi prin utilizarea 

metodei calorimetrice. 

 
Proiectul  este o intervenţie orientată în scopul  dezvoltării infrastructurii de laborator, prin 

achiziţia unui calorimetru izoperibolic, ce face parte din practica modernă a calorimetriei şi extinderea 
domeniului de cercetare. Activitatea de cercetare aplicativă a echipei de proiect din cadrul 
Departamentului Securitatea Resurselor Minerale s-a derulat în perioada 2013-2014, în trei faze. 

Faza I: Analiza condiţiilor de testare a cărbunilor cu ajutorul metodei calorimetrice. 
Obiectivul fazei de  proiect a fost atins prin documentare şi tratare a elementelor teoretice privind 

calorimetria, oferite de practica internaţională, extinderea bazei teoretice prin obţinerea de informaţii 
know –how în domeniu şi identificarea a noi posibilităţi  de testare a cărbunilor, prin metoda calorimetrică.  

Perfecţionarea metodelor existente de laborator contribuie la  creşterea nivelului de performanţă 
şi oferă obţinerea de rezultate  calitativ superioare ale lucrărilor de încercare pentru determinarea puterilor 
calorice a combustibililor solizi (cărbuni). 

 



INCD INSEMEX 

 

Pag. 44 

Faza II: Elaborare metodologie de încercare prin metoda calorimetrică.   

În această fază s-a achiziţionat un calorimetru modern, aparat cu hardware digital, software şi 
posibilităţi de comunicaţie de ultimă oră, de tip izoperibolic (izotermic) Parr  6200 (Error! Reference source 
not found.). 

 
 

Fig.  12. Sistem calorimetru izoperibolic cu bombă de oxigen tip Parr 6200 

 
 Pachetul de activităţi a cuprins însuşirea cunoştinţelor despre modul de operare, controlul 

procesului şi manevrarea datelor bazate în totalitate pe microprocesor pentru determinarea puterii 
calorifice a substanţelor combustibile solide, cu efectuarea de teste experimentale pe eşantioane de 
lignit, cărbune brun şi huilă. 

 În conformitate cu standardul  internaţional ISO 1928:2009, a fost pus accentul pe noua 
terminologie, definiţii, simbolistică şi principii de lucru, pentru determinarea puterii calorifice brute şi 
puterii calorifice nete elaborându-se metodologia de lucru,  având la dispoziţie o metodă de 
calorimetrie perfecţionată cu o programare flexibilă  (software de generaţia a cincea). 

Faza III: Elaborarea procedurilor de încercare şi evaluare aferente metodei calorimetrice. 
Implementare şi diseminare.   

Rezultatele cercetării din această fază au condus la îmbunătăţirea sistemului  de management al 
calităţii din cadrul DSRM, prin elaborarea de către colectivele tehnice LSMVI şi LAFC a procedurii de 
încercare „Determinarea puterii calorifice a combustibililor minerali solizi” şi a procedurii de evaluare 
„Puterea calorifică a combustibililor minerali solizi”, precum şi prin implementarea şi aplicarea lor în 
domeniul tehnic al celor două laboratoare. 

Procedura de încercare are ca obiect prezentarea metodei pentru determinarea puterii  
calorifice a combustibililor solizi (cărbuni, cocs sau brichete combustibile) pe eşantioane, provenite de 
la unităţile miniere extractive, depozite sau din prelucrarea produşilor secundari solizi obţinuţi din 
instalaţiile de preparare. Rezultatul  final obţinut la aplicarea acestei proceduri de încercare este 
consemnat în Raportul de încercare care cuprinde toate informaţiile cerute în conformitate cu  SR EN 
ISO/CEI 17025 şi valorile determinate ale puterii calorifice brute şi nete ale combustibililor minerali solizi. 

Procedura de evaluare descrie modul general de evaluare a puterii calorifice a combustibililor 
minerali solizi (cărbuni),  în vederea aprecierii calităţii lor şi se aplică pentru probele de cărbune provenite 
de la unităţile miniere extractive, depozite sau din prelucrarea produşilor secundari solizi obţinuţi din 
instalaţiile de preparare. Aplicarea acestei proceduri este finalizată cu  Raportul de evaluare în care 
sunt consemnate rezultatele determinărilor puterii calorifice brute şi nete, o serie de parametrii ca: 
analiză preliminară (conţinut de carbon, umiditate, volatile, cenuşă) şi analiză detaliată (conţinut de 
carbon, oxigen, hidrogen, azot, sulf) ce constituie criterii de apreciere asupra calităţii combustibililor 
solizi (cărbunii). 
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Diseminarea informaţiilor privind extinderea domeniului de competenţă al laboratoarelor SMVI şi 
AFC,  privind calorimetria s-a efectuat în cadrul unor mese rotunde, la care au participat invitaţi de la 
unităţile miniere din cadrul CEH – Divizia Minieră Petroşani, SNÎM Valea Jiului, SNLO - Complex Energetic 
Oltenia şi alţi operatori economici din industria minieră, cu ocazia evaluării instituţionale a INCD-INSEMEX 
Petroşani de către echipa internaţională de experţi şi prin oferte de servicii pentru determinarea puterii 
calorifice a combustibililor solizi, transmise unor agenţi economici, operatori cu activitate în domeniul 
prelucrării cărbunilor. 

Activităţile implementate din cadrul proiectului implică încheierea unor contracte pentru realizarea 
de studii sau servicii, care se adresează grupurilor ţintă formate din agenţi economici din industria 
extractivă, procesatori de cărbuni, brichete şi cocs  sau unităţi termo-energetice. 

Efectele socio-economice la utilizatori: 

- Creşterea calităţii nivelului serviciilor în derularea contractelor cu terţii; 
- Arbitraj al calităţii combustibililor solizi  livraţi de agenţii economici, participanţi în piaţa 

energetică; 
- Emiterea de certificate de calitate (raport de încercări sau buletin de analiză), documente 

care reprezintă rezultatele şi concluziile tuturor încercărilor şi alte informaţii referitoare la 
acestea; 

- Contribuţii la o dezvoltare durabilă. 
 

C. PN 07 45 02 45 - Metodologie de stabilire a modificărilor mediului de lucru în subteran 
după producerea unei explozii în scopul protejării lucrătorilor 

 Proiectul a vizat identificarea modificărilor  respectiv a perturbaţiilor care survin post 
eveniment la nivelul lucrărilor miniere subterane sau a abatajelor  în scopul protejării personalului 
lucrător respectiv pentru evitarea producerii unor fenomene similare. De asemenea s-a urmărit 
identificarea condiţiilor mediului de lucru la nivel de abataj în scopul prevenirii riscului potenţial de 
explozie în subteran. 

 Gazul metan în combinaţie cu aerul este principalul element chimic care conduce la apariţia 
fenomenului de explozie.  

Oxidul de carbon este un gaz toxic şi apare în subteran în timpul focurilor de mină, ca urmare a 
producerii unor explozii de gaze sau praf de cărbune respectiv prin detonarea sau arderea explozivilor. 

În condiţii normale de exploatare  a cărbunilor superiori în subteran apar în mediul de lucru 
diferite tipuri de gaze în concentraţii variabile. Cele mai reprezentative şi în acelaşi timp cele mai 
periculoase pentru personalul lucrător sunt metanul, monoxidul de carbon şi bioxidul de carbon.  

 Aerul atmosferic în timpul vehiculării prin reţeaua de lucrări miniere subterane suferă o serie 
de transformări, modificându-şi atât caracteristicile sale fizice cât şi compoziţia chimică. Astfel în 
subteran se disting două categorii de aer: 

 - aer proaspăt, cu o compoziţie apropiată de cea a aerului atmosferic; 
 - aer viciat, a cărui compoziţie diferă de cea a aerului atmosferic datorită creşterii conţinutului 

de gaze precum şi a scăderii conţinutului de oxigen.  
 În atmosfera subterană pot să apară, în concentraţii diferite  gaze explozive, toxice, sufocante 

şi radioactive.  
 Un eveniment major cum este fenomenul de explozie produce modificări profunde la nivelul 

reţelei de aeraj şi în mod special la nivelul abatajelor. În consecinţă după stabilizarea sistemului de 
aeraj ulterior producerii unui fenomen de tip explozie apare inerent o repartiţie diferită a debitelor de 
aer la nivel de ramificaţie  comparativ cu situaţia anterioară evenimentului. 

 Având în vedere aceste aspecte pentru a stabili modificările mediului de lucru la nivel de mină 
după producerea unei explozii este necesară cunoaşterea nivelului concentraţiilor de gaze atât înainte 
cât şi după eveniment. 

 Înainte de eveniment concentraţiile de gaze la nivelul abatajelor se cunosc din măsurătorile şi 
determinările periodice efectuate la nivelul acestora.  
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 Regimul degajărilor de gaze după producerea unui fenomen de tip explozie este asemănătoare 
sau identică cu cea înregistrată în perioada zilelor de repaus de la sfârşitul unei săptămâni. 

 Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în proiect şi anume stabilirea modificărilor mediului de 
lucru la nivel de mină după producerea unei explozii, sunt necesare realizarea unor simulări pe o reţea 
de aeraj. În acest sens a fost aleasă reţeaua de aeraj aferentă minei Vulcan.  

 Pentru rezolvarea reţelei de aeraj aminei Vulcan a fost utilizat programul specializat VENTSIM 
Visual Advanced. Pentru rezolvarea reţelei de aeraj a minei Vulcan s-au introdus un număr de 192 de 
noduri, respectiv un număr de 249 de ramificaţii  

 Stabilirea apriori a condiţiilor de mediu după producerea  unui fenomen de tip explozie este un 
proces complex care necesită utilizarea tehnicii de calcul şi a programelor specializate. Se menţionează 
faptul că după producerea unei explozii factorii de mediu specifici locului de muncă în condiţii normale 
de activitate revin la nivelul fondului natural (regimul gazodinamic al stratului de cărbune şi al rocilor în 
care este cantonat, regimul apelor subterane) alţi factori dispar (intensitatea de exploatare, 
tehnologiile aplicate), iar alţi factori se menţin constanti (tipul cărbunilor, metoda de exploatare, 
sistemul de aeraj aplicat, adâncimea de exploatare). Relevante pentru stabilirea mediului de lucru 
după producerea unei explozii sunt informaţiile referitoare la modificarea concentraţiilor de gaze (CO2, 
CH4, CO) precum şi a debitului de aer. 

 În acest sens, pentru identificarea condiţiilor de mediu după producerea unei explozii este 
necesară parcurgerea următoarelor etape: 

- Simularea  dispersiei gazelor de natură explozivă sau toxică, în condiţii normale de 
exploatare; 

- Stabilirea structurii reţelei de aeraj după producerea unei explozii; 
- Simularea  dispersiei gazelor de natură explozivă sau toxică, după producerea unei explozii. 
- Pentru a avea posibilitatea de comparare, în cazul producerii unui fenomen de explozie de 

intensitate mare, condiţiile iniţiale existente la nivelul reţelei de aeraj, înainte de 
producere, se determină prin măsurători specifice respectiv prin rezolvarea reţelei de aeraj 
în condiţii normale.  

- Pentru a stabili structura unei reţele de aeraj după producerea unei explozii, este necesară 
parcurgerea următoarelor etape: 

- Stabilirea influenţei fenomenului de explozie funcţie de intensitatea acesteia, asupra reţelei 
de aeraj; 

- Rezolvarea reţelei de aeraj în raport cu modificările generate de explozie. 
 Fenomenul de explozie al unui amestec gazos este un proces fizico-chimic extrem de complex  

care depinde de o serie de factori şi anume: volumul amestecului exploziv; tipul gazului exploziv; 
concentraţia de gaz exploziv; structura spaţiului de acumulare; regimul de curgere al amestecului 
gazos; existenţa sau nu a suportului pe traseul de propagare; tipul sursei de iniţiere etc. 

 Orice modificare a unuia dintre factorii de influenţă, conduce la o variaţie largă a parametrilor 
de explozie. 

 Având în vedere datele obţinute în tunele experimentale cu lungimi relativ reduse 100 m 
respectiv 896 m comparativ cu lungimea lucrărilor miniere din cadrul unei mine subterane care poate 
însuma zeci de km, cu un grad ridicat de complexitate din punct de vedere structural,  se consideră 
gradientul maxim  al pierderii de presiune dP/dx = 0,35 bar / 100 m. 

 Având în vedere presiunea de explozie, respectiv valoarea de 0,07 bari respectiv 0,15 bari, la 
care uşile de aeraj respectiv construcţiile de izolare cedează structural, rezultă că unda dinamică 
generată de explozie distruge construcţiile de aeraj pe o anumită arie bine definită. În Fig.  13 este 
redată reţeaua spaţială de aeraj în sistem 3D Solid aferentă minei Vulcan modificată în raport cu 
schimbările structurale generate de explozie. 
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Fig.  13. 

 
Pentru realizarea simulării în vederea stabilirii dispersiei gazelor de natură explozivă sau toxică, 

după producerea unui fenomen de tip explozie, este necesară parcurgerea următoarelor etape: 

- Simularea dispersiei de  CH4 la nivelul reţelei de aeraj; 

- Simularea dispersiei de  CO2 la nivelul reţelei de aeraj; 

- Simularea dispersiei de  CO la nivelul reţelei de aeraj. 
 

 Modificarea structurii reţelei de aeraj atrage după sine modificarea debitelor de aer la nivel de 
ramificaţie şi în consecinţă apar modificări majore ale concentraţiilor de gaze la nivelul zonelor de 
influenţă. 

 În cadrul proiectului a fost realizată o metodologiei pentru stabilirea  modificărilor mediului de 
lucru la nivel de mină după producerea unei explozii de diferite intensităţi care are drept scop 
identificarea apriori a atmosferei subterane la nivelul abatajelor şi a lucrărilor miniere afectate în 
vederea reducerii pierderilor umane, stabilirea cu precizie a căilor de refugiu, respectiv prognosticarea 
riscului de repetare a fenomenului de tip explozie. 

 Stabilirea  modificărilor mediului de lucru la nivel de mină după producerea unei explozii 
necesită abordarea unora dintre următoarele ipoteze care ţin seama de condiţiile concrete din 
subteran: 

- Reţeaua de aeraj are o structură complexă din punct de vedere al numărului şi poziţiei 
circuitelor de aeraj; 

- La nivelul minei sunt inregistrate degajări de metan; 
- La nivelul minei există abataje aerisite sub depresiunea generală a minei; 
- La nivel de mină există abataje echipate clasic la care tăierea cărbunilor se realizează cu 

explozivi; 
- Amestecul exploziv aer - metan este acumulat pe tot volumul abatajului; 
- Iniţierea amestecului exploziv este generată de un fenomen de combustie spontană ; 
- Structura de susţinere a lucrărilor miniere este afectată moderat; 
- Fenomenul de explozie afectează în mod exclusiv uşile  de aeraj; 
 Pentru obţinerea  modificărilor mediului de lucru la nivel de mină după producerea unei 

explozii este necesară parcurgerea următoarelor etape: 
- Alegerea unităţii miniere care va face obiectul studiului privind modificărea mediului de 

lucru după producerea unei explozii; 
- Executarea unor campanii de măsurători la nivelul tuturor ramificaţiilor pentru obţinerea 

datelor brute privind parametrii geometrici, aerodinamici şi de stare; 
- Rezolvarea reţelei de aeraj; 
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- Simularea pe reţeaua  de aeraj modelată şi rezolvată a dispersiei gazelor în condiţii  de 
inactivitate; 

- Stabilirea construcţiilor de aeraj afectate de explozie; 
- Rezolvarea reţelei de aeraj în condiţiile noi create fenomenul de explozie; 
- Simularea dispersiei gazelor la nivelul reţelei de aeraj în condiţiile noi create de explozie ; 

 În urma parcurgerii etapelor necesare pentru obţinerea  modificărilor mediului de lucru la nivel 
de mină după producerea unei explozii de intensitate mare rezultă o serie de date exprimate astfel: 

- Debitele de aer la nivel de ramificaţii q în m3/s; 
- Rezistenţa aerodinamică r în Ns2/m8; 
- Depresiunea dezvoltată de ventilator p în Pa; 
- Presiunea dezvoltată de explozie P în bar; 
- Gradientul pierderii de presiune ΔP/Δx în bari/m; 
- Configuraţia reţelei de aeraj obţinută cu ajutorul programului VENTSIM VISUAL ADVANCED; 
- Configuraţia traseelor de dispersie  a gazelor funcţie de sursa de degajare obţinută cu 

ajutorul programului VENTSIM VISUAL ADVANCED; 
- Concentraţiile de metan în % vol; 
- Concentraţiile de bioxid de carbon în % vol; 
- Concentraţiile de monoxid de carbon în ppm.  

 Toate datele rezultate în urma realizării simulărilor pentru obţinerea  modificărilor mediului de 
lucru la nivel de mină după producerea unei explozii, reprezintă informaţii vitale atât pentru personalul 
tehnic cu  responsabilităţi în coordonarea aerajului cât şi pentru comandamentul pentru intervenţie în 
caz de incidente majore. 

 
D. PN 07 45 03 20 Studierea exploziilor amestecurilor hibride din punct de vedere al 

parametrilor de explozivitate specifici, în scopul creşterii nivelului de performanţă în laboratoarele 
de cercetare INSEMEX. 

 
Proiectul a vizat studierea comportamentului amestecurilor hibride aer-gaz combustibil-praf 

combustibil la iniţierea exploziilor cu sursă de iniţiere reprezentată de aprinzători electrochimici, de 
energie 5kJ, şi la iniţierea exploziilor cu sursa de 10J şi realizarea metodei de determinare a 
parametrilor de explozie pentru amestecuri aer-vapori inflamabili, respectiv pentru amestecuri hibride 
vapori- praf combustibl-aer, în vederea extinderii domeniului de cunoştinţe referitoare la fenomenul 
de tip explozie, la desfăşurarea mecanismelor de reacţie cât şi pentru elaborarea  studiilor de evaluare 
a riscului de explozie pentru procesele tehnologice desfăşurate în atmosfere potenţial explozive. 

Proiectul s-a derulat în anul 2014, cuprinzând trei faze conform planului de realizare. 
Caracterul inovativ este dat de realizarea metodei de determinare parametrilor de 

explozivitate ai vaporilor inflamabili, respectiv ai amestecurilor hibride aer-vapori inflamabili-praf 
combustibil şi calibrearea acesteia prin compararea cu rezultate din literatura de specialitate şi de 
propunereaunui mecanism de reacţie al exploziei hibride aer-gaz metan-praf de cărbune, în condiţiile 
în care exploziile de amestecuri hibride sunt fenomene complexe şi identificarea diferitelor stadii de 
evoluţie a exploziei nu pot fi deduse prin simpla combinare a comportamentelor componenţilor 
amestecului. 

Rezultatul final al proiectului a fost caracterizat de următoarele: 
- Determinarea parametrilor de explozie pentru o serie de prafuri combustibile regăsite în 

procesele industriale cu implicaţii asupra măsurilor de securitate impuse pentru alinierea la 
directivele ATEX1 şi ATEX 2. 

- Determinarea limitelor inferioare de explozie ale amestecului hibrid pentru diferite 
concentraţii de gaz metan  şi praf de cărbune; 
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- S-a realizat adaptarea “standului pentru determinarea parametrilor de explozivitate a 
prafurilor şi gazelor combustibile” (Fig.  14), în vederea determinării parametrilor de 
explozivitate ai vaporilor inflamabili; 
 

 
Fig.  14. Adaptarea “standului pentru determinarea parametrilor de explozivitate a prafurilor şi gazelor 

combustibile”, în vederea determinării parametrilor de explozivitate ai vaporilor inflamabili 

 
- Determinarea parametrilor de explozie ai amestecurilor hibride la iniţierea cu surse diferite 

de energei şi propunerea unui mecanism de reacţie al exploziei hibride aer-gaz metan-praf 
de cărbune, în condiţiile în care exploziile de amestecuri hibride sunt fenomene complexe 
şi identificarea diferitelor stadii de evoluţie a exploziei nu pot fi deduse prin simpla 
combinare a comportamentelor componenţilor amestecului; 

 
Fig.  15. Viteza de creştere a presiunii de explozie pentru iniţiere cu aprinzător chimic  -  

praf cărbune  250 g/m3  şi metan 
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Fig.  16. Presiunea de explozie în timp pentru initiere cu aprinzător chimic şi scânteie electrică  - metan 

 3 %v/v şi praf cărbune 

 
- Realizarea metodei de determinare parametrilor de explozivitate ai vaporilor inflamabili, 

respectiv ai amestecurilor hibride aer vapori inflamabili-praf combustibil 

Rezultatele obţinute în proiect reprezintă punctul de plecare al elaborării măsurilor de 
prevenire şi protecţie necesare asigurării securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi 
unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive generate de generate de gaze, vapori, ceţuri şi/sau 
prafuri combustibile. 

 
Efecte ale aplicării rezultatelor estimate prin realizarea proiectului: 
- Creşterea capacităţii de expertiza in domeniul exploziilor; 
- Extinderea domeniului de cunoştinţe referitoare la fenomenul de tip explozie; 
- Creşterea gradului de securitate şi sănătate în muncă prin folosirea datelor din proiect la 

elaborarea masurilor de protecţie  
 
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   

Proiectul a vizat obţinerea de tehnologii privind determinarea rezistenţei, permeaţiei şi 
degradării echipamentelor individuale de protecţie împotriva agenţilor chimici în vederea evaluării 
conformităţii acestora, creşterea nivelului de performanţă pentru testele privind echipamentele 
individuale de protecţie (îmbrăcăminte, încălţăminte şi mănuşi) în vederea reducerii riscului pe care 
substanţele chimice îl prezintă, realizarea standurilor necesare pentru efectuarea de încercări, 
elaborarea procedurilor de lucru aferente şi efectuarea încercărilor de rezistenţă, permeaţie şi 
degradare a echipamentelor individuale de protecţie. 

Proiectul s-a derulat în anul 2013-2014, cuprinzând trei faze conform planului de realizare. 
Evaluarea riscului  chimic este un proces de estimare a riscului, care apare în circumstanţele 

manifestării unui pericol determinat de substanţele utilizate în cadrul diferitelor procese, cu scopul de 
a da o dimensiune calitativ - cantitativă a acestui element.  Echipamentele individuale de protecţie 
sunt confecţionate din diferite materiale naturale şi sintetice. Acestea trebuie să fie rezistente la 
acţiunea agenţilor chimici cu care vin în contact, pentru a asigura protecţia lucrătorilor.  Echipamentul 
de protecţie trebuie să respecte cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate, confirmate prin încercări 
de laborator, pentru a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor în timpul folosirii acestuia.  

Dezvoltarea metodelor de determinare la încercările de rezistenţă, permeaţie şi degradare 
permite o creştere a gradului de siguranţă a lucrătorilor care utilizează produsele chimice, prin 
realizarea standurilor de încercare şi a procedurilor de lucru aferente. 
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Pentru determinarea rezistenţei la degradare s-a realizat un stand experimental  (foto nr. 1) şi 
un durometru de laborator (foto nr. 2), în conformitate cu SR EN 13832 – 1:2007. Pentru determinarea 
rezistenţei la permeaţie a încălţămintei de protecţie  şi a mănuşilor de protecţie s-a achiziţionat celula 
de permeaţie şi s-a realizat un stand experimental (foto nr. 3) în conformitate cu SR EN 13832-1:2007 
şi 374-3:2004.  

 

   
Foto nr.  1 Stand de încercare 

necesar determinării rezistenţei 
la degradare 

Foto nr.  2 Durometru de 
laborator 

Foto nr. 3 Stand de încercare 
necesar determinării rezistenţei 

la permeaţie 
 

Pentru experimentarea standurilor şi a metodelor de încercare s-au prelevat şi testat 
eşantioane din încălţăminte/mănuşi de protecţie destinate utilizării în industria petrolieră (foto nr. 
4,5,6). 

  

   
Foto nr. 4 – încălţăminte 

întreagă 

Foto nr. 5 – eşantion 

ansamblu superior 

Foto nr. 6 – eşantion talpă 

 

  
Foto nr. 7 – mănuşă întreagă Foto nr. 8 – eşantion prelevat 
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Efecte ale aplicării rezultatelor estimate prin realizarea proiectului: 
- dezvoltarea capacităţii existente în domeniul evaluării şi certificării echipamentelor individuale 

de protecţie la nivelul cerinţelor Uniunii Europene; 
- creşterea nivelului de sănătate şi securitate în muncă prin reducerea accidentelor datorate 

utilizării produselor chimice; 
 
F. PN 07 45 03 21 Completarea bazei de date cu parametrii de explozivitate obţinuţi în urma 

modernizării standului experimental tub de şoc pentru amestecuri explozive gazoase  
 
Exploziile urmate sau nu de incendii, reprezintă fenomene distructive, cu implicaţii sociale şi 

economice majore, mai ales în condiţiile tehnologiilor actuale. Cauzele potenţiale de producere a 
exploziilor în cadrul sistemelor de muncă sunt reprezentate de proprietatea substanţelor inflamabile 
puse în lucru, a reacţiilor chimice periculoase, a surselor de energie sau capacitatea echipamentelor 
tehnice, a metodelor sau tehnicilor de lucru de a cauza daune umane sau materiale. Primul studiu în 
care s-a folosit tubul de şoc datează din anul 1899 aparţinând lui P. Vielle, prezentat în  cadrul 
Academiei Franceze. După ce-l deal doilea război mondial au reînceput din nou cercetările care vizau 
studierea tuburilor  de şoc, la Princeton (S.U.A.), la Toronto (Canada), Universitatea  Cornell (S.U.A.), 
Marsilia (Franţa) etc. 

Tubul  de şoc al  INCD INSEMEX Petroşani prezintă următoarele caracteristici: 
- Lungime  11m  
- Vasul de încercare are formă cilindrică. Volumul vasului de încercare este de 0,1075m3.  
- Tubul de şoc este format din treisprezecezece tronsoane îmbinate 
- Este prevăzut cu intrări multiple  pentru introducerea gazului combustibil  
 

 
Fig.  17. Tubul de şoc 

 
Pentru determinarea vitezei de propagare a frontului de undă şi a presiunilor de explozie 

standul experimental tub de şoc este echipat, cu: 
- sistem de iniţiere 
- patru traductori de presiune piezoelectrici   
- cabluri pentru transmiterea semnalului de la traductor la amplificator/osciloscop de 

aproximativ 
- amplificator de semnal  
- sistem de înregistrare a datelor (osciloscop cu memorie şi calculator). 

  

 

 

  
 

 

 

 

Traductor 
presiune 

Sursă gaz CH4 

Capătul închis al 
tubului de şoc 

Capătul  deschis, 
dotat cu membrana 

de rupere 

Sistem de iniţiere 
electrică 
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Sistemul a fost purjat cu aer comprimat în vederea îndepărtării gazelor remanente, care pot 
avea efect inhibitor asupra exploziei/detonaţiei. 

 

 

Fig.  18. Interiorul tubului de şoc 

 
Concentraţia de metan-aer a fost verificată cu ajutorul detectorului portabil tip : Ex Tech 660. 

 
Fig.  19. Măsurea concentraţiilor de metan cu detectorul portabil 

 

 
Fig.  20. Înainte de efectuarea fiecărei încercări tubul de şoc a fost purjat 

 
În urma derulării proiectului se pot concluziona următoarele :  
- S-a instalat  standul experimental tub de şoc  
- S-au montat /instalat traductorii piezoelectrici de presiune -S-au calibrat traductorii de 

presiune pentru standul experimental „tub de şoc”,  
- S-au efectuat teste experimentale utilizând amestecuri de aer-metan, cu ajutorul cărora s-a 

determinat, viteza de propagare  a undei de presiune  (front de undă) astfel încât s-a ajuns 
la studierea fenomenelor tranzitorii de tip trecere  de la deflagraţie la detonaţie a 
exploziilor.  

Sisteme de iniţiere al 
amesterilor explozive 

Capătul deschis, dotat 
cu mebrană de rupere 

Efectuarea 
purjării cu aer 
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- Exploziile s-au dezvoltat  dinspre traductorul T1 către T4, dar valorile înregistrate sunt mai 
mici decât în cazul sistemelor închise, aici existând membrana de descărcare a exploziei-
folia din capătul opus scânteii. S-a înregistrat tranziţia de la deflagraţie lentă – între 
scânteia S si T1- la deflagraţie moderată –între  traductorii T1 şi T2 şi apoi la detonaţie între 
T2 şi T3 , urmată de detonaţie stabilizată între T3 şi T4). 

- S-a complet baza de date cu noi cu parametrii de explozivitate obţinuţi în urma 
determinărilor, viteza de propagare  a undei de presiune  (front de undă) astfel încât să se 
studieze trecerea  de la deflagraţie la detonaţie a fenomenelor de tip explozie 

- Dezvoltarea metodelor de determinare a parametrilor caracteristici exploziilor gaze 
inflamabile conduce la creşterea capacităţii de expertiza in domeniul exploziilor, extinderea 
domeniului de cunoştinţe referitoare la fenomenul de tip explozie precum şi creşterea 
gradului de securitate şi sănătate în muncă prin folosirea datelor din proiect la elaborarea 
masurilor de protecţie antiexplozivă. 

 
Proiectul a dezvoltat procedura de lucru pentru determinarea parametrilor de explozivitate 

specifici amestecurilor aer-gaz inflamabil şi amestec aer-gaze inflamabile, prin intermediul tubului de 
şoc. 

Datele  obţinute s-au constituit intr-o bază de date in baza de date privind parametrii de 
explozie obţinuţi prin încercări cu ajutorul tubului de şoc, prin care  vor putea fi oferite informaţii 
agenţilor economici pentru elaborarea unor scenarii de accidente specifice activităţilor acestora, 
fundamentate ştiinţific. 

 
În anul 2014, 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 5 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 34 Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de mediu privind  

determinările de compuşi organici volatili din emisii. 
Proiectul vizează 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 s-a derulat pe 3 faze, în anul 2013 fiind realizată prima fază a acestuia, respectiv 
„Stabilirea influenţei degajărilor de compuşi organici volatili asupra mediului înconjurător şi aspecte 
privind legislaţia în domeniu”, iar în anul 2014 s-au realizat celelalte două faze propuse prin proiect.   

Atingerea obiectivelor din proiect a presupus dotarea laboratorului de protecţia mediului cu 
aparatură performantă  în vederea identificării metodelor de prelevare a concentraţiilor de compuşi 
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. 
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Atingerea obiectivelor proiectului are 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. 

 
Performanţe realizate: 

-   Studiu privind sursele de emisii ale compuşilor organici volatili şi prezentarea efectelor directe 
sau indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili în mediu, precum şi potenţialele 
riscuri ale acestora pentru sănătatea umană. 

- Analizarea standardelor în vigoare privind emisiile COV din gazele reziduale, cât şi emisiile 
fugitive şi difuze provenite prin pierderi de la echipamente şi conducte; 

- Achiziţionarea unui analizor portabil de compuşi organici volatili (COV), având principiul de 
măsurare, detector cu ionizare în flacără (FID); 

- Elaborarea procedurii de încercare privind determinarea concentraţiei de compuşi organici 
volatili din emisii; 

- Implementarea tehnologiei (procedură, metodă) de măsurare a concentraţiilor de compuşi 
organici volatili rezultaţi din circuitul de evacuare al instalaţiilor în laboratorul de Protecţia 

Mediului; 
- Efectuarea unui studiu pilot la doi agenţi economici care utilizeaza/produc acest tip de 

compuşi în cadrul proceselor tehnologice prin determinarea emisiilor COV din gazele 
reziduale (sub formă de carbon organic total), şi determinarea emisiilor fugitive şi difuze 

provenite din pierderi de la echipamente şi conducte prin metoda automată cu FID portabil; 
- Extinderea domeniului de activitate a laboratorului de Protecţia Mediului din cadrul INCD 

INSEMEX, atât prin servicii de monitorizare a nivelului de poluare a aerului cu compusi 
organici volatili, cât şi prin utilizarea echipamentului achiziţionat în expertizele tehnice 
efectuate de INCD INSEMEX 

- Diseminarea rezultatelor cercetării. 

 
Prin echipamentul achiziţionat, care are ca principiu de funcţionare ionizarea în flacără (FID) şi un 

domeniu selectabil de măsurare a concentraţiilor emise în atmosferă, s-a efectuat monitorizarea 
discontinuă atât ale emisiilor COV provenite din instalaţii pentru producerea şi utilizarea solvenţilor 
organici în conformitate cu SR EN 12619:2013 „Determinarea concentraţiei masice de carbon organic 
total gazos. Metoda cu detector continuu de ionizare in flacără”, cât şi emisiile fugitive de compuşi 
organici volatili (COV) provenite de la echipamentele de proces în conformitate cu SR EN 15446/2008. 
 

Efectuarea măsurătorilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din circuitul de evacuare al 
instalaţiilor 

 

             
Fig.  21. Analizor portabil pentru hidrocarburi SmartFID 
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Colectivul Laboratorului de Protecţia Mediului din cadrul INCD INSEMEX Petroşani a 
efectuat determinări ale concentraţiilor de compuşi organici volatili la doi agenţi economici, care 
au obiect de activitate diferit, respectiv producţie mobilier şi aplicaţii de pictură lichid pe diferite 
tipuri de materiale (aluminiu, poliamidă, abs, polipropilenă). 

Măsurătorile au fost efectuate cu analizorul portabil pentru hidrocarburi SmartFID (Fig.  21) la 
coşurile instalaţiilor situate la diferite înalţimi, respectiv 4m şi 6m. Determinările au fost efectuate în 
perioada septembrie – octombrie în intervalul orar 1046 ÷ 1130, timp care corespunde cu desfăşurarea 
normală a activităţii în perimetrul analizat. 

Agenţii economici, eliberează în atmosferă anumite concentraţii de compuşi organici volatili 
proveniţi din solvenţii organici cu care aceştia lucrează, având impus prin autorizaţia de mediu să 
efectueze anual sau trimestrial aceste măsurători. 

 

       

Fig.  22. Determinarea compuşilor organici volatili  (COV) de la surse fixe (coşuri) 

 
Determinările trebuie să se realizeze pe baza unor proceduri conforme cu reglementările şi 

standardele privind cerinţele generale de măsurare. Astfel, prin acest proiect s-a elaborate şi implementat 
procedura de măsurare a concentraţiilor de compuşi organici volatili, efectuându-se determinări ale 
concentraţiilor de compuşi organici volatili la doi agenţi economici care utilizează solvenţi organici, cu 
domenii diferite de activitate, atat din efluent, cât şi în halele de producţie a acestora (emisii fugitive)  

Valorile determinate ale emisiilor fugitive provenite de la pierderi de la echipamente şi 
conducte (uşi de acces, ferestre) nu depăşesc valoarea limită admisă stabilită prin Legea 278/2013 la 
agenţii ecolomici luaţi în studiu. Depăşirea limitei maxime admise s-a înregistrat pentru emisiile de 
compuşi organici volatili din gazele reziduale cu 24 [mg C/Nm3] la agentul economic din Deva. 

Procedura de determinare a emisiilor de compuşi organici volatili din atmosferă, a fost aprobată 
şi implementată, şi totodată cuprinsă în demersurile privind extinderea acreditării Grupului de 
Laboratoare – INSEMEX GLI, conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005  

Prin implementarea procedurii de determinare a compuşilor organici volatili din emisii, 
Laboratorul de Protecţia Mediului din cadrul INCD INSEMEX şi-a extins activitatea, atât prin servicii de 
monitorizare a nivelului de poluare a aerului cu compusi organici volatili emişi de sursele dirijate ale 
agenţilor economici care utilizeaza/produc acest tip de compuşi în cadrul proceselor tehnologice, cât 
şi prin utilizarea acestui echipament în expertizele tehnice efectuate de INCD INSEMEX. 

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 sunt 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, 
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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, are 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. 

 
B. PN 07 45 01 29  Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de toxicologie 

privind determinările de radiaţii electromagnetice la locurile de muncă. 
Proiectul s-a derulat în 3 faze pe parcursul anului 2014, având ca obiectiv principal extinderea 

domeniului de competenţă al Laboratorului de Toxicologie privind determinările nivelului de radiaţi 
electromagnetice la locurile de muncă. 

În ansamblul factorilor de risc fizic, specifici mediului de muncă se regăsesc câmpurile 
electromagnetice care influenţează sănătatea forţei de muncă acţionând asupra întregului corp fără 
acţiune specifică localizată asupra unui organ sau cu simptome bine definite care să poată fi asociată 
cu riscurile expuneri la câmpuri electromagnetice. 

Poluarea electromagnetică este generalizată în industrie ca urmare a dezvoltării tehnicii 
moderne, mărirea puterii şi automatizarea echipamentelor tehnice contribuind la apariţia de noi surse 
de câmpuri electromagnetice, precum şi la creşterea apreciabilă a nivelului acestora. 

Dinamica cercetărilor din domeniul câmpurilor electromagnetice a dus la creşterea gradului de 
cunoaştere, aducându-se modificări majore în cadrul legislativ internaţional. 

Fazele proiectului de cercetare, au avut ca scop: 
- Analiza metodelor actuale de determinare şi alegerea soluţiei pentru tehnologia de 

măsurare a câmpurilor electromagnetice conform cerinţelor specifice din directiva 
2004/40/CE; 

- Achiziţionarea unui aparat de determinare a parametrilor câmpurilor electromagnetice, 
având principiul de măsurare, măsurare directă; 

- Elaborarea tehnologiei de determinare a câmpurilor electromagnetice, la locurile de 
muncă în concordanţă cu cerinţele specifice din directiva 2004/40/CE; 

- Implementarea tehnologiei de măsurare (metodă, procedură, echipament măsură) în 
Laboratorul de Toxicologie 

 
Contribuţia ştiinţifică a proiectului constă în elaborarea unei proceduri de încercare privind 

determinarea câmpurilor electromagnetice în conformitate cu reglementările şi standardele privind 
cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă prin identificarea metodelor optime de prelevare 
şi conformarea agenţilor economici cu cerinţele legislaţiei în vigoare în vederea  creşterii gradului de 
securitate şi sănătate în muncă. 

Pentru atingerea obiectivelor din proiect s-a achiziţionat un analizor portabil pentru 
determinarea câmpurilor electromagnetice SPECTRAM NF 5035 care este proiectat pentru măsurarea 
intensităţii câmpului electric E (V/m), intensităţii câmpului magnetic H (A/m) şi inducţia câmpului 
magnetic B (µT) , respectiv a dozei de expunere în mediul industrial.  
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Fig.  23. Analizor SPECTRAM NF 5035 

 
După o analiză sintetică a cadrului legislativ privind determinarea expunerii la câmpuri 

electromagnetice, în proiect sunt prezentate principiile de determinare a câmpurilor electromagnetice 
şi parametri necesari raportării rezultatelor. Pentru reducerea riscurilor directe şi / sau indirecte de 
îmbolnăvire profesională generate de expunerea la câmpuri electromagnetice, este necesară 
determinarea nivelului de câmp electromagnetic pentru toate activităţile susceptibile că ar genera 
niveluri de expunere peste limitele legale. 

Pentru efectuarea cât mai corectă a măsurătorilor şi a nu omite nici un aspect legat de 
prelevarea, analiza şi utilizarea echipamentului, precum şi pentru atingerea  obiectivelor stabilite în 
proiect, a fost elaborată o procedură de determinarea a câmpurilor electromagnetice, care vine în 
sprijinul colectivului din cadrul Laboratorului de Protecţia Mediului şi cel de Toxicologie prin extinderea 
domeniului de activitate. 

Procedura elaborată descrie în detaliu paşii care trebuie urmaţi pentru a efectua o 
măsurătoare în condiţii de calitate în conformitate cu prevederilor legislative în vigoare. De asemenea, 
sunt prezentate modalităţile de măsurare, aparatura utilizată, timpul şi frecvenţa de măsurare. 
Procedura se poate aplica la toate activităţile industriale care folosesc surse generatoare de câmpuri 
electromagnetice.  

Implementarea procedurii de determinare a câmpurilor electromagnetice s-a efectuat atât în 
laboratorul de Protecţie a Mediului din cadrul INCD INSEMEX, cât şi la agentul economic ARCELOR 
MITTAL Hunedoara unde s-au efectuat determinări de câmpuri electromagnetice în vederea încadrării 
în condiţii speciale a locurilor de muncă nominalizate de angajator. În acest sens, au fost efectuate 
determinări de câmp electromagnetic cu ajutorul analizorului portabil pentru câmpuri 
electromagnetice tip SPECTRAN NF 5035 (achiziţionat prin proiect), în conformitate cu prevederile CEI 
IEC 61786 „Măsurarea câmpurilor magnetice şi electrice pentru determinarea expuneri profesionale. 
Cerinţe speciale pentru aparatură şi îndrumări pentru măsurători”.  
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Echipamentul de măsurare:  

 
Fig.  24. Vedere generală echipament de determinare 

 
1 – CD – conţine manualul de operare şi programul de conectare la calculator , 
2 – Analizorul de spectru SPECTRAM 5035, 
3 – Geantă de transport  
 

Rezultatele obţinute au fost comparate cu prevederile din Hotărârea de Guvern nr.1136 /2006 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri 
generate de câmpuri electromagnetice. 
 Hotărârea nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate câmpuri electromagnetice care preia în 
legislaţia naţională Directiva 2004/40/CE, prevede valori limită de expunere la câmpurile 
electromagnetice de la care se declanşează acţiunea angajatorului cu privire la securitatea şi protecţia 
sănătăţii lucrătorilor. 

Efectele socio-economice estimate al proiectului se reflectă în starea de sănătate a lucrătorilor 
afectaţi de expunerea la radiaţiile electromagnetice din mediul de muncă peste limitele maxime 
admise. 

Prin aplicarea măsurilor de supraveghere a expuneri lucrătorilor şi prin aplicarea soluţiilor de 
diminuare a nivelului expunere la radiaţii electromagnetice se reduce riscul apariţiei bolilor 
profesionale ireversibile. Cunoaşterea nivelului de expunere la radiaţii electromagnetice, va ajuta la 
stabilirea metodelor de diminuare, evitând expunerea lucrătorilor.  

Proiectul a urmărit creşterea gradului de securitate şi sănătate a personalului expus la noxe 
profesionale şi diminuarea riscului de îmbolnăvire a acestuia. 
 

C. 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 I “Prezentarea metodelor de prelevare a apei şi 
solului, conform legislaţiei în vigoare”, iar în anul 2014 fazele II şi III, respectiv „Elaborarea procedurilor 
de prelevare, determinare şi evaluare a componenţilor de mediu apă, sol în vederea stabilirii impactului 
antropic asupra mediului conform prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în domeniu” şi 
„Implementarea şi diseminarea rezultatelor şi întocmirea instrucţiunilor de lucru pentru prelevarea 
probelor de sol şi apă” 

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. 
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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 a condus la completarea documentelor de 
evaluare a calităţii factorilor de mediu apă şi sol. 

De asemenea elaborarea procedurilor de prelevare, determinare şi evaluare a componenţilor 
de mediu apă, sol contribuie la stabilirea impactului antropic asupra mediului conform prevederilor 
legislaţiei naţionale şi europene în domeniu. 

Prin derularea proiectului s-a avut în vedere dotarea laboratorului de protecţie a mediului din 
cadrul INCD –INSEMEX Petroşani cu aparatură pentru prelevarea probelor de sol şi apă. Metodele 
elaborate au fost completate cu măsuri tehnico-organizatorice, şi de instruire a personalului de 
execuţie.  

Atingerea obiectivelor proiectului are un impact tehnologic pozitiv, prin creşterea preciziei 
analizelor calitative şi cantitative a componenţilor de mediu apă, sol. 

În contextul specificului domeniului de activitate al INCD-INSEMEX Petroşani, o pondere 
însemnată a activităţii de cercetare-dezvoltare are la bază încercările desfăşurate în regim acreditat, ca 
răspuns la solicitările stringente ale agenţilor economici.  

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. 

Pentru respectarea cerinţelor prevederilor legislaţiei în vigoare privind prelevarea, transportul 
şi conservarea probelor de sol şi apă, prin acest proiect s-au achiziţionat de către INCD INSEMEX 
Petroşani o serie de echipamente performante şi au fost elaborate atât proceduri operaţionale de 
prelevare, determinare şi evaluare a componentelor de mediu, cât şi instrucţiuni de lucru pentru 
utilizarea fiecărui echipament. 

 

  
Fig.  25. Prelevator ape de suprafaţă Fig.  26. Prelevator ape subterane 

 
 

 

http://www.buerkle.de/files/pim/lightbox/tauchgefaess_00016167.jpg
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Fig.  27. Prelevator pentru diferite tipuri de sol 

 
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. 
Procedurile de prelevare pentru ape şi sol au fost aplicate la efectuarea determinărilor din 

cadrul comenzii venite de la firma S.C. Frauenthal Automotive Sibiu S.R.L.  pentru efectuarea  
analizelor de probe de sol şi apă . 

 

  

Fig.  28. Prelevarea probelor de sol  pe latura de S 
a incintei principale Frauenthal – esantionarea 

probei de suprafaţă 

Fig.  29. Prelevarea probelor de sol  pe latura de 
S a incintei principale Frauenthal – umplerea 

sacilor pentru probe 

 

  

Fig.  30. Prelevarea probelor de apa  din canalul 
din incinta principale Frauenthal 

Fig.  31. Transportul probelor de apă cu ajutorul 
lăzii termostatate 
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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 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. 
 

D. 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 s-a derulat pe 3 faze, respectiv în anul 2013 prima fază a acestui proiect, iar în anul 
2014 fiind finalizate ultimele 2 faze, respectiv „Elaborarea tehnologiei ultrasonice de verificare tehnică 
a recipientelor butelii transportabile pentru gaze comprimate şi lichefiate (metodă şi procedură de 
lucru) şi a standului de verificare a acestora” şi „Implementarea sistemului de verificare tehnică a 
recipientelor butelii transportabile pentru gaze comprimate şi lichefiate, utilizând tehnica de măsurare 
cu ultrasunete a pereţilor buteliei”. 

Prin realizarea proiectului s-a dezvoltat 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. 
           S-a realizat o procedură eficientă 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 au fost supuse unor examinări, verificări şi investigaţii în vederea evaluării stării tehnice.  

Prin acest proiect s-a stabilit modul şi 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. 
De asemenea, 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 a fost 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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Fig.  32. Aparat măsură grosimi cu ultrasunete 

 
Rezultatul C-D 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.               
               

F. PN 07 45 02 48 Armonizarea procedurilor de intervenţie în medii toxice/ explozive/ 
inflamabile cu cele existente pe plan mondial prin includerea de metode moderne de localizare a 
persoanelor accidentate prin utilizarea tehnicii de termoviziune. 

Proiectul a avut o fază unică, respectiv „Documentare asupra tehnicilor de termoviziune. 
Elaborarea metodelor de localizare a persoanelor accidentate prin utilizarea tehnicii de termoviziune”. 

Proiectul a dezvoltat o procedură eficientă de localizare a victimelor accidentelor din industrie 
în urma cărora sunt generate gaze toxice/explozive sau în zone fără vizibilitate, având ca finalitate o 
operaţiune de salvare eficientă, cu costuri şi riscuri reduse, atât pentru accidentaţi cât şi pentru 
salvatorii ce intervin în asemenea zone. 

Această procedură se bazează pe utilizarea de către formaţiile de intervenţie şi salvare pe lângă 
dotarea specifică, de echipamente de termoviziune. 

Utilizarea de către formaţiile de intervenţie şi salvare a unor astfel de echipamente prezintă 
următoarele avantaje: 

- se crează perspectiva unei localizări rapide, cu un grad maxim de precizie, a victimelor 
evenimentelor soldate cu generarea de atmosfere toxice/explozive, cu implicaţii directe asupra:  

 şanselor de supravieţuire a accidentaţilor; 
 securităţii individuale a membrilor formaţiilor de salvare; 
 eliminarea deplasărilor inutile în zone cu pericol ridicat de accidentare în căutarea 

victimelor, localizarea acestora făcându-se cu exactitate; 
 efortului financiar suportat de agentul economic prin indisponibilizarea fluxurilor 

tehnologice şi infrastructurii productive pe o durată mai mare de timp.  
- echipamentul de măsură nu emite radiaţii dăunătoare echipelor de intervenţie; 
- scanarea termică nu necesită realizarea contactului direct cu sistemul; 
- scanarea termică este non-invazivă, putând fi repetată ori de câte ori este nevoie; 
- permite analize în timp real înainte şi după intervenţii la echipamente / instalaţii de maximă 

importanţă, în vederea obţinerii de informaţii utile pentru investigarea evoluţiei în timp a acestora; 
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 - scanarea se poate realiza şi asupra unor obiecte aflate în mişcare sau în locuri inaccesibile; 
- permite evaluarea din punct de vedere termic a unor obiecte / echipamente periculoase 

(produse chimice, instalaţii electrice aflate sub tensiune, corpuri fierbinţi); 
- realizarea de hărţi termice ale unor suprafeţe mari. 
Au fost simulate diverse activităţi (mers normal, depunere efort la ergometre, localizare 

victimă în apropierea unei surse de energie, deplasare în spaţii închise), în care prin intermediul 
tehnicii de termoviziune în cazul unor diverse avarii au putut fi identificate posibile surse de incendiu, 
au fost monitorizate persoanele care s-au deplasat prin medii periculoase precum şi au fost localizate 
victimele surprinse de producerea unor evenimente (incendiu, explozii, etc). 
 

        
Fig.  33. Monitorizare salvatori folosind camera de termoviziune 

 
Relevanţa proiectului este determinată de importanţa care se acordă protejării vieţii, precum şi 

securităţii şi sănătăţii în muncă, avându-se în vedere că obiectivul final al proiectului a fost elaborarea 
de metode moderne de localizare a accidentaţilor prin utilizarea tehnicii de termoviziune. 

Rezultatul C-D în acest caz a fost creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă prin 
reducerea riscurilor la care este expus personalul de intervenţie în medii toxice / explozive / 
inflamabile în timpul operaţiunilor de salvare, eliminând deplasările inutile în zone cu pericol ridicat de 
accidentare în căutarea victimelor, localizarea acestora facându-se cu exactitate, utilizând tehnologia 
termoviziunii. 

Efectele socio – economice ale proiectului se reflectă în creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin sporirea capacităţii de intervenţie în condiţii de siguranţă ridicată, în caz de 
avarii, accidente, dezastre, etc. 

Dezvoltarea socio – economică este realizată prin 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. 
 

Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozie, pe parcursul anului 
2014 a derulat următoarele proiecte de cercetare – dezvoltare: 

A. PN 07 45 01 23 Dezvoltarea capacităţii de încercare a laboratorului prin implementarea 
tehnologiei de încercare la şoc termic şi de încercare la răsucire pentru traversări. 

Evaluarea aparaturii electrice protejate la explozie în vederea certificării, este deosebit de 
importantă având în vedere riscul de explozie care există şi care trebuie minimizat in scopul asigurării 
securităţii vieţii şi sănătăţii lucrătorilor şi pentru prevenirea avarierii bunurilor şi a mediului, precum şi 
pentru libera circulaţie a produselor, când acestea satisfac cerinţele esenţiale de securitate la nivel 
european. 

Astfel, evaluarea aparaturii electrice protejate la explozie este realizată prin intermediul 
încercărilor şi verificărilor realizate în baza standardelor de referinţă. 
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Pentru a verifica protecţia la explozie, eşantioanele reprezentative, puse la dispoziţie de către 
producătorii de aparatură protejată la explozie, sunt testate în condiţiile cele mai defavorabile care pot 
apărea în practică. 

Încercările şi verificările la care trebuie supuse echipamentele electrice protejate la explozie, 
cuprind şi încercarea la şoc termic şi încercarea la răsucire pentru traversări. 

În cadrul proiectului a fost dezvoltat un stand de încercare la şoc termic (Fig.  34), a fost 
achiziţionată aparatura necesară încercării la răsucire pentru traverări (Fig.  35) şi a fost dezvoltată şi 
implementată tehnologia de încercare la şoc termic şi la răsucire pentru traversări (prin dezvoltarea a 
două proceduri de încercare ce respectă prevederile standardelor de referinţă aplicabile). 
 

  

 

Fig.  34. Stand de încercare pentru încercarea la 
şoc termic 

 

 

 

Fig.  35. Chei dinamometrice 
 

 

Derularea proiectului a avut ca rezultat creşterea capacităţii de încercare a laboratorului şi 
totodată dezvoltarea unor instrumente noi pentru evaluarea echipamentelor electrice destinate 
utilizării în atmosfere explozive. 

 
B. PN 07 45 01 24  Cresterea fiabilitatii in exploatare si imbunatatirea mentenantei 

actionarilor electrice cu motoare in constructie antiexploziva destinate utilizarii in atmosfere 
potential explozive. 

Atunci când o aparatură electrică este instalată în arii în care pot exista în atmosferă gaze 
inflamabile, vapori  sau ceţuri în concentraţie şi cantităţi periculoase trebuie aplicate măsuri de 
protecţie pentru reducerea probabilităţii de explozie din cauza aprinderii prin scântei, arcuri electrice 
sau suprafeţe fierbinţi în funcţionare normală sau în condiţii de defect specificate.  

Starea generală a întregii aparaturi trebuie să fie constatată periodic, prin aplicarea acţiunilor 
de inspecţie specificate, şi dacă este necesar trebuie luate măsuri de remediere corespunzătoare. 

În majoritatea instalaţiilor care funcţionează în zone cu pericol de atmosfere explozive o 
pondere importantă o prezintă motoarele electrice în construcţie antiexplozivă.  

Pentru realizarea obiectivelor proiectului, au fost parcurse următoarele etape:  
- stabilirea cerinţelor constructive şi funcţionale ale motoarelor electrice în construcţie 

antiexplozivă care influenţează asigurarea unei fiabilităţi corespunzătoare în ceea ce priveşte 
asigurarea securităţii din punct de vedere al riscului de explozie pe toată durata de exploatare. 
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- evaluarea modului în care asigurarea unei mentenanţe corespunzătoare a motoarelor 
electrice în construcţie antiexplozivă influenţează securitatea din punct de vedere al riscului de 
explozie în cazul acţionărilor electrice din instalaţiile tehnice care funcţioneaza în arii clasificate Ex. 

- analiza principalelor defecte de natură mecanică şi electrică, a cauzelor care conduc la 
apariţia acestor defecte, elaborarea de soluţii tehnice cu aplicabilitate practică imediată pentru 
creşterea fiabilităţii şi a mentenanţei în exploatare a motoarelor electrice Ex. 

- elaborarea de soluţii tehnice pentru creşterea fiabilităţii în exploatare şi îmbunătăţirii 
mentenanţei acţionărilor electrice cu motoare în construcţie antiexplozivă. 

În urma derulării proiectului au fost identificate o serie de măsuri specifice pentru creşterea 
fiabilităţii în exploatare şi îmbunătăţirii mentenanţei acţionărilor electrice cu motoare în construcţie 
antiexplozivă, concretizate în: 

- soluţii tehnice cu aplicare imediata în practică la fabricanţii de motoare electrice în 
construcţie antiexplozivă din ţara noastră; 

- soluţii tehnice si organizatorice aplicabile la utilizatorii de motoare în construcţie 
antiexplozivă pentru reducerea numărului de defecte în fazele de exploatare, mentenanţă, revizie şi 
reparaţie a motoarelor electrice, ale căror beneficiari vor fi agenţii economici din industria de petrol şi 
gaze. 
 

C. PN 07 45 01 30 Studiul influenţei umidităţii amestecului de încercare asupra sensibilităţii 
eclatorului. 

Proiectul vizează studiul influenţei umidităţii amestecului de încercare asupra sensibilităţii 
eclatorului în vederea elucidării rolului umidităţii asupra reproductibilităţii rezultatelor obţinute la 
încercarea cu eclatorul. 

În prima parte a lucrării a fost prezentat un model teoretic bazat pe caracterizarea 
calorimetrică a amestecului de încercare şi influenţa prezenţei umidităţii asupra paramaterilor studiaţi. 

În urma acestui demers a rezultat că umiditatea creşte dar foarte puţin sensibilitatea la 
aprindere a atmosferelor explozive; 

 
Fig.  36. Creşterea relativă de temperatură a amestecului datorată variaţiei umidităţii pentru diverse 

amestecuri reprezentative de încercare 

 
În partea a doua a fost determinată experimental influenţa umidităţii amestecului de încercare 

asupra sensibilităţii eclatorului. 
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Rezultatele experimentale sunt prezentate în diagramele de mai jos. 

 
Fig.  37. Numărul de rotaţii la care s-a produs aprinderea în timpul testelor

 
Fig.  38. Umiditatea aerului utilizat pentru realizarea amestecului de încercare în timpul testelor 
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Fig.  39. Diagrama frecvenţei cumulate teoretice (Weibull) rezultate pentru diverse intervale de umidităţi 

 
În urma analizei rezulatelor obţinute a rezultat o influenţă negativă dar proeminentă a 

umidităţii asupra sensibilităţii la aprindere a atmosferelor explozive şi asupra sensibilităţii de aprindere 
a eclatorului. 

Efectele obţinute prin aplicarea rezultatelor obţinute: 
- creşterea vizibilităţii internaţionale prin publicarea rezultatelor în lucrările unor conferinţe 

internaţionale şi la întălnirile de lucru a grupului de lucru WG4 din cadrul IECEEx; 
- îmbunătăţirea capacităţii laboratorului propriu de realizare teste utilizând amestecuri 

explozive; 
 
D. PN 07 45 01 32  Dezvoltarea capacităţii de testare a laboratorului de încercări în atmosfere 

explozive prin elaborarea tehnologiei de verificare a fuzibilelor şi diodelor semiconductoare la 
impulsuri de curent. 

În prima etapă a proiectului s-a urmărit studiul cerinţelor de încercare pentru încercare a 
fuzibilelor şi diodelor semiconductoare la impulsuri de curent. 

Din procesul de documentare au rezultat condiţiile de încercare dar şi parametrii ce 
caracterizează procesul încercării la impulsuri de curent. 

Tot în prima etapă a fost realizat un model teoretic de calcul a valorilor parametrilor de 
încercare şi un model teoretic ce calculează valoarea capacităţii electrice necesare a condensatorului 
din cadrul standului de încercare. 
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Fig.  40. Diagrama impulsurilor de curent generate necesare pentru încercare 

 
Tot în această etapă pornind de la condiţiile de încercare rezultate a fost propusă o schemă 

bloc pentru standul de încercare. 
 

 
Fig.  41. Diagrama bloc a sursei de impulsuri de curent 

 
Fig.  42. Diagrama valorilor calculate ale capacităţii 

 
În etapa a doua proiectului a fost realizat proiectul actualizat de proecedură de încercare şi a 

fost popus un model de realizare a calcului de incertitudine pentru valoarea paramentrului de ieşiere 
(variaţia procentuală a tensiunii stabilizate). 

 
Efectele obţinute prin aplicarea rezultatelor obţinute: 
- creşterea capacităţii laboratorului propriu de realizare teste asupra echipamentului utilizat 

în atmosfere explozive cu consecinţe favorabile din punctul de vedere al perspectivei de 
acreditare a organismului de certificare şi a laboratorului de încercări la IECEx; 



INCD INSEMEX 

 

Pag. 70 

- creşterea vizibilităţii internaţionale prin publicarea rezultatelor în lucrările unor conferinţe 
internaţionale. 

 
E. PN 07 45 02 47 Tehnologie inovativă pentru testarea performanţelor specifice 

echipamentelor pentru protecţia mâinii - au fost obţinute în primele două etape ale proiectului, 
derulate în anul 2014, următoarele rezultate de cercetare – dezvoltare: 

- elaborarea unui studiu în cadrul căruia au fost identificate şi apoi stabilite cerinţelor de 
securitate specifice echipamentelor de protecţie a mâinii (mănuşi de protecţie) privind 
riscurile de natură mecanică la care pot fi expuşi lucrătorii în timpul desfăşurării activităţii. 

- dezvoltarea facilităţilor de testare a echipamentelor de protecţie a mâinii privind factorii 
de risc de natură mecanică în scopul evaluării performanţelor specifice de protecţie ale 
acestora în condiţii de utilizare de către lucrători; 

- modernizarea infrastructurii laboratorului de încercări şi realizarea unor dispozitive noi de 
testare. 
 

Pentru realizarea noului stand de încercări s-au achiziţionat cateva echipamente/componente 
cum ar fi un numărător de cicluri (contor) calibrat la zeci de cicluri, un set de lame circulare precum şi 
unele materiale ca de exemplu: folie de aluminiu cu grosimea de aproximativ 0,01 mm, hârtie de filtru 
de (65 ± 5) g/m2 şi de grosime mai mică de 0,1 mm; 
 

 
 

Fig.  43. Numărător de cicluri (contor) calibrat la zeci de cicluri 

 

 
 

Fig.  44. Lame circulare 

 
De asemenea s-a conceput şi realizat un sistem de detectie automata a taierii (Fig.  45) precum si 

alte elemente componente ale standului de incercari care ulterior au fost montate si puse in functiune. 
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Fig.  45. Sistem automat pentru detecţia tăierii epruvetei de încercare 

 
Standul de incercari (Fig.  46) astfel realizat corespunde întocmai cerinţelor prevăzute în 

standardul de referinţă, SR EN 388:2004,  pentru încercarea manusilor de protectie privind rezistenta 
la taiere prin transare, în scopul evaluării conformităţii cu cerinţele de protectie impotriva agresiunilor 
mecanice. 

 

 
 

Fig.  46. Stand pentru determinarea rezistenţei la tăiere prin tranşare a mănuşilor de protecţie 

 
Noul stand de încercare permite efectuarea de încercări demonstrative/de laborator pe diverse 

materiale asigurand criteriile de reproductibilitate şi repetabilitate a incercarilor. 
Modernizarea capacităţii de cercetare-dezvoltare a laboratorului, realizata prin derularea 

proiectului de cercetare, asigura instrumentele fizice de încercare a EIP pentru evaluarea conformităţii 
cu cerinţele directivei EIP în cadrul Organismului Notificat OEC-INSEMEX, dar şi pentru cercetări proprii 
sau în colaborare cu organisme similare din străinătate. 

Efectele  obţinute prin aplicarea rezultatelor obţinute: 
- realizarea unui mediu de lucru corespunzător privind condiţiile de securitate şi sănătate 

pentru personalul angrenat în activitatea de încercare, prin dotarea laboratorului cu noua 
tehnică pentru efectuarea încercării; 

- crearea şi dezvoltarea metodelor şi procedurilor de încercare pentru acest domeniu, în 
conformitate cu practicile europene; 



INCD INSEMEX 

 

Pag. 72 

- identificarea unor soluţii de perfecţionare a metodelor de cercetare ceea ce conduce la 
promovarea participării active a reprezentanţilor români în comitetele tehnice europene şi 
implicit la o mai bună integrare în structurile europene. 

 
F. PN 07 45 02 50 Studiul performanţelor de securitate şi dezvoltarea unei tehnologii inovative 

pentru testarea cablurilor electrice miniere şi accesoriile acestora au fost obţinute următoarele 
rezultate de cercetare-dezvoltare: 

- stabilirea cerinţelor de încercare/evaluare a cablurilor electrice miniere şi a accesoriilor 
acestora în vederea asigurării condiţiile pentru desfăşurarea activităţii de certificare în 
domeniul voluntar de către OEC - INSEMEX Petroşani; 

- modernizarea standului de testare la solicitări mecanice pentru cablurile electrice miniere 
şi a accesoriilor acestora (manşoane de legătură), prevăzut cu un sistem interfaţat  PC de 
măsurare / sesizare / control / înregistrare a ciclurilor de testare  la  solicitări dinamice şi 
solicitări statice; 

- actualizare procedură de încercare şi diseminarea rezultatelor (comunicare      /publicare 
unui articol). 

Având în vedere cerinţele tehnice specifice de securitate pentru cablurile electrice miniere, 
reglementate la nivel naţional prin STAS 10411, în vederea certificării în regim voluntar a acestora, s-a 
realizat o analiză a metodelor de evaluare a performanţelor  mecanice ale cablurilor electrice şi au fost 
elaborate cerinţele specifice de încercare şi evaluare a cablurilor electrice miniere şi a accesoriilor 
acestora. 

Pornind de la schema de principiu din standard, au fost concepute schemele principiale de 
montaj şi sistemul de măsurare / sesizare / control / înregistrare a datelor. 

Pentru modernizare standurilor de încercare la strivire dinamică şi strivire statică au fost 
achiziţionate echipamente de ultima generaţie, cu ajutorul cărora se realizează controlul rezistenţei de 
izolaţie pe tot parcursul încercării, şi măsurarea parametrilor de încercare (înălţime de cădere, 
presiune, curent, tensiune), precum şi sesizarea defectelor apărute: scurtcircuit, întreruperi de fază sau 
defect de izolaţie. 

În Fig.  47 şi Fig.  48. 

 este prezentat standul de încercare la strivire statică. 
 

 
Fig.  47. 

 
 

Fig.  48. 
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- Modernizarea standului la strivire statică a urmărit perfecţionarea sistemului de 
sesizare a presiunii statice pe epruveta de cablu şi sesizarea defectelor apărute 
(scurtcircuit, întrerupere de fază sau defect de izolaţie). 

       
       În Fig.  49, Fig.  50, şi Fig.  51 este prezentat standul de încercare la strivire dinamică. 

- Modernizarea standului la strivire dinamică a urmărit perfecţionarea sistemului de 
sesizare a înălţimii de cădere a greutăţii pe epruveta de cablu, numărul de lovituri 
succesive şi sesizarea defectelor apărute (scurtcircuit, întrerupere de fază sau defect 
de izolaţie). 

- Cu ajutorul sistemului performant de măsurare, sesizare, control, achiziţionare şi 
înregistrare date se monitorizează, achiziţionează şi înregistrează următoarele date: 
o Rezistenţa de izolaţie pentru detectarea defectelor de izolaţie; 
o Curenţii pe cele trei faze pentru detectarea scurtcircuitelor sau a întreruperii 

conductoarelor de fază sau conductorului de protecţie (în cazul în care este dispus 
ca şi conductor  separat - individual); 

o Numărul de lovituri în cazul strivirii dinamice;  
o Presiunea aplicată pentru încercarea la strivire statică. 

       Prin intermediul transformatoarele de curent se măsoară curentul pe cele trei faze R,S,T.    
Acest curent în cazul funcţionării normale, fără defect, este identic pe toate cele trei faze şi creşte 
la apariţia unui scurtcircuit şi scade la întreruperea fazei (Fig.  52). 

 
                       Fig.  49. 

 
Fig.  50. 

 
Fig.  51. 

 
Fig.  52. 
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      Rezistenţa de izolaţie este monitorizată permanent şi în cazul apariţiei unui defect de izolaţie se 
transmite un semnal de la unitatea de achiziţie date pentru oprirea încercării (dacă este cazul – Fig.  
53). 

 

 
Fig.  53. 

 
       De la numărătorul digital este preluat un semnal electric care apoi se înregistrează împreună cu 

celelalte date pentru a se putea stabili numărul de lovituri până la apariţia defectului. 
Presiunea aplicată standului de strivire statică este afişată şi monitorizată printr-un manometru 

digital care transmite date către unitatea de achiziţie prin intermediul multiplexorului. 
Pornind de la schema de principiu din standard, au fost concepute schemele principiale de 

montaj şi sistemul de măsurare / sesizare / control / înregistrare a datelor. 
- Modernizarea standului la strivire dinamică a urmărit perfecţionarea sistemului de sesizare a 

înălţimii de cădere a greutăţii pe epruveta de cablu, numărul de lovituri succesive şi sesizarea 
defectelor apărute (scurtcircuit, întrerupere de fază sau defect de izolaţie). 

- Modernizarea standului la strivire statică a urmărit perfecţionarea sistemului de sesizare a 
presiunii statice pe epruveta de cablu şi sesizarea defectelor apărute (scurtcircuit, întrerupere 
de fază sau defect de izolaţie). 

- A fost conceput şi realizat un sistem performant de măsurare, sesizare, control, achiziţionare şi 

înregistrare date în componenţa căruia s-a utilizat un sistem AGILENT TECHNOLOGIES cu mai 

Platforme de dezvoltare cu microcontrolere tip Arduino şi un calculator pentru stocarea multe 

datelor.  
Având la bază rezultatele obţinute în urma încercărilor experimentale pe standurile  

modernizate de încercare concepute şi realizate, a fost revizuită şi actualizată procedura de încercare 
PI - 57 „Încercări mecanice ale cablurilor electrice”, procedură implementată în sistemul de calitate GLI 
din cadrul INCD INSEMEX Petroşani. 

Pentru experimentarea standurilor s-au efectuat încercări de laborator la strivire statică şi 
strivire dinamică pe cabluri electrice miniere flexibile tip CMCCGCEf, fabricate de ICME – ECAB 
Bucureşti şi rezultatele încercărilor confirmă faptul că standurile de încercare au o precizie ridicată şi 
corespund cerinţelor din SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 pentru competenţa şi acreditarea 
laboratoarelor de încercări şi etalonări.  

Dezvoltarea metodelor de încercare în cadrul laboratorului de încercare contribuie la extinderea 
capacităţii de încercare, oferind posibilitatea aplicării acestora ca urmare a solicitărilor din partea 
producătorilor, beneficiarilor şi / sau organismelor de inspecţie şi supraveghere a pieţei. 

 
G. PN 07 45 02 36: Tehnologie inovativă pentru testarea parametrilor de tracţiune, 

compresiune şi absorbţie şoc ai echipamentelor tehnice destinate utilizării în atmosfere potenţial 
explozive - au fost obţinute următoarele rezultate de cercetare – dezvoltare: 

- a fost realizată o analiza a metodelor de încercare pentru capacitatea de absorbţie a şocului 
şi a metodelor de încercare pentru tracţiune, compresiune, întindere a echipamentelor 
tehnice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;  

- studiul privind creşterea capacităţilor de încercari mecanice (absorbţie şoc, tracţiune, 
compresiune, întindere)  pentru produse utilizate în atmosfere explozive; 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=15569837
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- dezvoltarea metodelor de încercare pentru capacitatea de absorbţie a şocului şi a metodelor 
de încercare pentru tracţiune, compresiune, întindere a echipamentelor tehnice destinate 
utilizării în atmosfere potenţial explozive; 

- elaborare procedură de încercare,  diseminare rezultate. 
Având în vedere pericolul de explozie existent în locaţiile (mediile) în care funcţionează anumite 

echipamente tehnice,  putem evidenţia faptul că este foarte important ca aceste echipamente să aibe 
o funcţionare corectă şi nu defectuoasă, să asigure conformitatea cu cerinţele specifice aplicabile 
fiecarui produs în parte.  

Cerinţele mecanice concretizate prin încercări de tracţiune, compresiune sau absorbţie şoc 
pentru asigurarea conformităţii echipamentelor tehnice care funcţionează în atmosfere poteţial 
explozive au o pondere apreciabilă în procesul de certificare şi punerea lor pe piaţa.  

Pentru evaluarea conformităţii echipamentelor tehnice  cu cerinţele de securitate aplicabile sunt 
necesare încercări de laborator pentru caracteristicile mecanice conform standardelor  aplicabile.  

Dezvoltarea metodelor de încercare în cadrul laboratorului de încercări 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. 

Cerinţele mecanice concretizate prin încercări de tracţiune şi compresiune au o pondere 
apreciabilă în procesul de certificare pentru asigurarea conformităţii echipamentelor tehnice care 
funcţionează în atmosfere poteţial explozive.  

Maşina universală de testari mecanice este de fabricaţie JINAN TESTING EQUIPMENT IE 
CORPORATION  model WDW-50/100/300/600 este prezentată în Fig.  54 şi este de tip 
electromecanică, controlată prin calculator.  

 

 

 
Aplicaţiei software MaxTest.exe 

 

           Fig.  54. Maşina universală de testari mecanice  model WDW-50, cu aplicatia software 

 
Aceasta masina este folosita pe larg pentru efectuarea testelor mecanice de 

intindere,compresiune si indoire.  
În partea finală a proiectului s-a realizat şi s-a implementat procedura de încercare pentru 

tracţiune, compresiune, întindere a echipamentelor tehnice destinate utilizării în atmosfere potenţial 
explozive  în cadrul Grupului de Laboratoare de Încercări (GLI), si s-au diseminat rezultatele obţinute la 
încercări printro lucrare susţinută la manifestarea ştiinţifică intitulată Simpozion “Tinerii şi cercetarea 
multidisciplinară” organizat de către Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a 
României în perioada 13-14 noiembrie 2014 , lucrare intitulată   “ASPECTE PRIVIND REZISTENŢA 
MECANICĂ A ECHIPAMENTELOR TEHNICE DESTINATE UTILIZĂRII  IN ATMOSFERE EXPLOZIVE” şi care a 
fost publicată în publicaţia intitulată Lucrările celui de-al XVI-lea Simpozion “Tinerii şi cercetarea 
multidisciplinară” Editura Politehnica ISSN 1843-6609. 
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Dezvoltarea metodelor de încercare în cadrul laboratorului de încercări 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. 

Deasemenea, prin dotarea laboratorului cu noua tehnică pentru efectuarea încercărilor, se 
realizează un mediu de lucru corespunzător privind condiţiile de securitate şi sănătate pentru 
personalul angrenat în activitatea de încercare, testare şi respectiv de certificare. 
 

În cadrul Departamentul Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice s-au 
derulat  proiecte de cercetare finanţate de la bugetul de stat,  programele de cercetare PARTENERIATE 
şi NUCLEU,  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. PARTENERIAT NR.55/2012 Concepţia structurală şi proiectarea pe baza controlului 
mecanismului de cedare a structurilor multietajate supuse la acţiuni accidentale. 
 Etapa a III-a Încercări experimentale pe noduri şi subansambluri şi calibrarea modelelor 

numerice:  
 

În urma consultării între partenerii din cadrul consorţiului implicat în proiect s-au stabilit 
elementele structurale care pot intra în programul de încercări dinamice supuse unor efecte de 
explozie, ale căror rezultate trebuie coroborate cu încercările statice efectuate de Universitatea 
Politehnică din Timişoara, Universitatea din Cluj-Napoca şi INCERT Cluj-Napoca, care trebuie să 
conducă la concluzii certe privind nivelul de securitate privind rezistenţa la cedare mecanică a acestor 
elemente. 

Amplasarea încărcăturilor explozive de proximitate sau aplicate, a vizat 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). 

Echipamentul de filmare, pentru monitorizarea cu acurateţe a dinamicii fenomenului de 
explozie şi a efectelor în domeniul deformaţiilor plastice şi elastice a diferitelor structuri supuse 
experimentărilor, a fost utilizat în cadrul încercărilor pilot pentru furnizarea de 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. 

Rezultatele obţinute în urma realizării programului de experimentare (încercările 
experimentale propriu-zise)  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 proximitatea acesteia, 
precum şi valorificarea scenariilor de evacuare a persoanelor din zonă. 

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. 

 
 
 



INCD INSEMEX 

 

Pag. 77 

B. PN 07 45 03 22 Tehnologie privind verificarea rezistenţei la presiune hidrostatică a 
capselor detonante. 
           Prin derularea proiectului de cercetare, s-a realizat dezvoltarea infrastructurii de testare, 

expertizare şi evaluare a INCD-INSEMEX Petroşani, pentru asigurarea condiţiilor privind verificarea 
capselor detonante electrice/neelectrice, în conformitate cu standardele europene armonizate, în 
scopul verificării evaluării conformităţii cu cerinţele esenţiale de securitate aplicabile.  

Activitatea de cercetare desfăşurată a permis conceperea şi realizarea unui stand pentru 
condiţionarea capselor detonante electrice/neelectrice la presiune şi temperatură. Scopul încercării a 
fost de constatare a influenţei  parametrilor de condiţionare asupra caracteristicilor tehnice, efectuată 
prin verificarea  preciziei de întârziere, după menţinerea timp de 48 ore la valori stabilite.  
  Standul realizat la INCD INSEMEX Petroşani (Error! Reference source not found.), face obiectul 

cererii de brevet de invenţie înregistrată la OSIM cu nr. A/00735/2014, aflându-se în etapa de evaluare 
pentru obţinerea  brevetului. 

 Parcurgerea etapelor de cercetare a proiectului au condus la posibilitatea elaborării 
tehnologiei privind verificarea rezistenţei la presiune hidrostatică a capselor detonante 
electrice/neelectrice, realizând astfel obiectivul propus prin proiect. 

Prin derularea proiectului, INCD-INSEMEX a dezvoltat domeniul de încercare, expertizare, 
evaluare în domeniul considerat.  
 

 
 

Fig.  55. Stand pentru condiţionarea la temperatură şi presiune a capselor detonante 

 
           Tehnologia elaborată a fost aplicată la verificarea rezistenţei la presiune hidrostatică a 

sistemelor de iniţiere neelectrice tip RIONEL fabricate în Turcia, efectuată în procesul de certificare în 
vederea introducerii acestora pe piaţa  europeană. 
                     

C. PN 07 45 01 28 Evaluarea riscului la demolarea obiectivelor industriale/civile cu ajutorul 
explozivilor de uz civil, în vederea prevenirii efectelor seismice nedorite induse. 

 
           Realizarea proiectului de cercetare, a condus la dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de evaluare 

a riscurilor la demolarea obiectivelor industriale/civile cu ajutorul explozivilor de uz civil, în vederea 
prevenirii efectelor seismice nedorite induse de explozii   Rezultatele obţinute în urma 
cercetărilor întreprinse pot fi utilizate în scopul   creşterii gradului de securitate şi sănătate în muncă 
prin fundamentarea ştiinţifică a modului de apreciere obiectivă a riscului profesional/tehnologic la 
demolarea obiectivelor industriale/civile cu ajutorul explozivilor de uz civil. 
 Pentru evaluarea riscului profesional (Fig.  56) / tehnologic (Fig.  57) a fost realizat un 
instrument metodologic inovativ  care are la bază următoarele instrumente de lucru: 

- lista de identificare a factorilor de risc profesional/tehnologic;  
- lista de consecinţe posibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman;  
- scala de cotare a gravităţii consecinţei maxime previzibile;  
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- scala de cotare a probabilităţii de producere a evenimentelor nedorite;  
- grila de apreciere a riscului profesional/tehnologic;  
- scala atitudinii în raport cu riscul profesional/tehnologic;  
- matricea analizorului de risc profesional/tehnologic;  
- indexul fişelor de risc profesional/tehnologic;  
- formular de analiză şi reducere a riscului profesional/tehnologic la demolarea controlată a 
obiectivelor industriale/civile cu ajutorul explozivilor de uz civil. 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

Fig.  56. Instrumente de lucru specifice riscului 
profesional 

Fig.  57. Instrumente de lucru specifice riscului 
tehnologice 

D. PN 07 45 01 31 Managementul riscului specific articolelor pirotehnice de divertisment, 
categoria 4. 

 
Realizarea cercetării, a condus la dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de elaborare a 

managemetului riscului specific articolelor pirotehnice de divertisment, categoria 4. 
Rezultatele obţinute în urma cercetărilor întreprinse pot fi utilizate în scopul   îmbunătăţirii  

gradului de securitate şi sănătate în muncă prin fundamentarea ştiinţifică a modului de gestionare a 
riscului specific articolelor pirotehnice de divertisment, categoria 4. 

Metodologia de încercare care a fost fundamentată ştiinţific în cadrul proiectului, permite 
determinarea cu acurateţe a unor parametri funcţionali (Fig.  58) specifici articolelor pirotehnice 
categoria 4, respectiv:   
      - înălţimea ascensională;  
    - devierea traiectoriei faţă de cea prestabilită; 
      - împrăştierea resturilor arzânde sau inerte într-un anumit areal.  
      De asemenea, se verifică:  
      - nivelul de zgomot şi generarea de fum; 
      - gaze toxice care trebuie să fie limitate la zona de siguranţă. 
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Fig.  58. Schema generalizată pentru determinarea parametrilor funcţionali 

 
      Totodată, au fost elaborate şi machetele documentelor calităţii specifice sistemului de 
management al riscului MR-PYRO, respectiv:  
      - lista de verificare a îndeplinirii cerinţelor sistemului de management în domeniul SSM;      
      - manualul de management al SSM (MC-PYRO-SSM); 
      -13 proceduri de sistem (PS-PYRO-SSM), respectiv:  

 - Identificarea pericolului, evaluarea riscului şi stabilirea controalelor (PS-PYRO-SSM-01); 
 - Evaluarea conformităţii cu cerinţele legale şi alte cerinţe (PS-PYRO-SSM-02);  
 - Competenţă, instruire şi conştientizare (PS-PYRO-SSM-03); 
 - Comunicare (PS-PYRO-SSM-04); 
 - Participare şi consultare (PS-PYRO-SSM-05); 
 - Controlul documentelor (PS-PYRO-SSM-06); 
 - Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns (PS-PYRO-SSM-07); 
 - Monitorizarea şi măsurarea performanţelor OHSAS (PS-PYRO-SSM-08); 
 - Investigarea incidentelor (PS-PYRO-SSM-09); 
 - Neconformităţi, acţiuni corective şi preventive (PS-PYRO-SSM-10); 
 - Controlul înregistrărilor (PS-PYRO-SSM-11); 
 - Audit intern (PS-PYRO-SSM-12); 

 - Analiza efectuată de management (PS-PYRO-SSM-13). 
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   E. PN 07 45 03 19 - Optimizarea activităţilor de cercetare a evenimentelor generate de 
explozii prin elaborarea de instrumente procedurate  

Proiectul s-a finalizat cu PROCEDURA SPECIFICĂ privind efectuarea expertizelor tehnice  ale 
evenimentelor de tip explozie/incendiu - PSEETEV-01-2014. Procedura are următoarele proceduri 
operaţionale subsecvente: 

- PROCEDURA DE LUCRU INSEMEX PL –PECEV-Pregatirea echipei de cercetare a evenimentelor 
de tip explozie/incendiu - 2014; 

- PROCEDURA DE LUCRU INSEMEX PL –CFLEV- Cercetarea la faţa locului a evenimentelor de tip 
explozie/incendiu - 2014; 

- PROCEDURA DE LUCRU INSEMEX PL –ACLEV- Activitatea de cercetarea în laborator a 
evenimentelor de tip explozie/incendiu - 2014. 

 
În cadrul Laboratorului de Aplicaţii Informatice şi Colaborare Internaţională  s-au derulat, pe 

parcursul anului 2014, un număr de 3 proiecte de cercetare cu finanţate de la bugetul de stat prin  
programul de cercetare NUCLEU, două dintre acestea finalizându-se. 
  Rezultatele activităţii de cercetare dezvoltare obţinute 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 ştiinţifică nouă, respectiv modelarea numerică a reţelelor de 
aeraj minier, utilizând funcţii specifice CFD (Dinamica Computerizată a Fluidelor).  Realizarea acestui 
obiectiv a constat în parcurgerea următoarelor etape: analiza fenomenelor şi parametrilor care 
caracterizează sistemul de aeraj minier, din punct de vedere fizic şi matematic, consultarea literaturii de 
specialitate, stabilirea fenomenelor care au constituit obiectul studiului, identificarea unui segment 
reprezentativ al unei reţele de aeraj, modelarea computerizată a efectului unei explozii asupra 
construcţiilor de aeraj precum şi validarea rezultatelor obţinute prin analiza numerică, cu date 
experimentale, reale.    
 Proiectul de cercetare a debutat in anul 2013, primele doua faze constituind partea de 
fundamentare teoretică şi de pregătire a geometriei segmentului de reţea de aeraj, în scopul modelării 
computerizate. 
 Faza a treia a proiectului s-a derulat în prima jumătate a anului 2014, şi a avut ca obiective 
realizarea unor modelări numerice ale principalilor parametrii specifici reţelelor de aeraj (debite ale 
curenţilor de aer din lucrările miniere, concentraţii de metan, etc.), precum şi a efectelor produse în 
urma unui fenomen de tip explozie. Rezultatele obţinute în urma analizei CFD au fost interpretate şi 
comparate cu date experimentale, cunoscute, furnizate prin intermediul unor aplicaţii specializate (3D-
CANVENT), sau din literatura de specialitate. 
 În scopul realizării modelărilor computerizate, au fost întreprinse următoarele activităţi: 

• Descrierea mecanismul procesului de propagare a exploziilor amestecurilor metan-aer, din 
punct de vedere al modelelor matematice care transpun aceste fenomene; 

• Prezentarea modelul matematic al unei explozii de gaze: forme particulare a celor trei ecuaţii 
de conservare, la care se adaugă relaţia care caracterizează compoziţia chimică a ecuaţiei de 
echilibru precum şi ecuaţia modelului de turbulenţă, k-epsilon. 

•  Prezentarea ecuaţiilor modelelor care descriu fenomenul de turbulenţă şi permit determinarea 
atât a mărimii cât şi a duratei de timp ale turbulenţei, prin rezolvarea a două ecuaţii de 
transport distincte. Modelul k- ε standard din aplicaţia ANSYS Fluent se încadrează în clasa 
acestor modele şi s-a impus pe scară largă în special în calculele practice de inginerie a curgerii 
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fluidelor. Este un model semi-empiric, iar derivarea ecuaţiilor sale se bazează pe consideraţii 
fenomenologice şi empirism. 

• Descrierea matematică a undelor specifice exploziei de gaze prezintă cele trei ecuaţii de 
conservare, care definesc suprafaţa matriceală a undei precursoare (undei de şoc), respectiv  
suprafaţa matriceală a undei de flacără.  

 
Realizarea simulărilor computerizate 
 În cadrul fazei finale a proiectului de cercetare au fost realizate două simulări computerizate 

utilizând solverul Fluent al aplicaţiei ANSYS Multiphysics. 
a. Modelarea numerică a principalilor parametrii specifici reţelelor de aeraj: 

  Rezultate obţinute: 
- Analiza comparativă a diferitelor modele de calcul numeric puse la dispoziţie de 

aplicaţia ANSYS FLUENT, a algoritmilor de cuplaj Presiune-Viteză; 
- Realizarea simulărilor atât în regim staţionar, cât şi în regim tranzitoriu, atât în 

ipoteza curgerii laminare, cât şi a curgerii turbulente;  
- Determinarea debitelor de aer atât din abataj, cât şi de pe cele două galerii care 

conţin uşi de aeraj: Galeria de bază superior Panoul 5, Stratul 3 (ramificaţia 172-
175), respectiv  Bretea Panoul 5, stratul 3 (ramificaţia 168-180). 

- Încadrarea concentraţiei calculate de metan la ieşirea din segmentul de reţea în 
valorile prevăzute în Regulamentul de securitate şi sănătate în muncă C.N.H. S.A., 
Compania Naţională a Huilei Petroşani S.A., 2007 (care prevăd o concentraţie de 
metan de maxim 1% în curentul de ieşire din sectoare, abataje, lucrări miniere în 
fund de sac); 

- Compararea valorilor debitelor de aer din abataj şi cele două ramificaţii conţinând 
construcţii de aeraj, cu valorile aceloraşi debite, calculate prin intermediul aplicaţiei 
specializate 3D-CANVENT, prin acest mod realizându-se o evaluare a metodelor de 
modelare, respectiv validarea acestora. 

- Interpretarea rezultatelor obţinute prin utilizarea celor două modele de soluţionare 
din ANSYS FLUENT, bazate pe presiune respectiv pe densitate, în diverse regimuri 
ale curgerii, în stare staţionară sau tranzitorie şi algoritmi de cuplaj presiune-viteză 
diferiţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.  59. Grafice generate prin aplicaţia ANSYS Fluent 

 
b. Modelarea numerică a unui fenomen de tip explozie: 

Rezultate obţinute: 
- analiza prin tehnici CFD a efectelor dinamice produse de explozia amestecului 

metan-aer asupra sistemului de aeraj aferent segmentului de reţea de interes, 
respectiv a modificărilor principalilor parametrii specifici care au o influenţă 
imediată asupra sănătăţii şi securităţii personalului din zona afectată.  
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- Studiul fenomenului de propagare a exploziei în geometria virtualizată a 
segmentului de reţea, cu urmărirea evoluţiei suprapresiunilor apărute ca urmare a 
înaintării undei de şoc; 

- Studiul comportamentului regimului de curgere a aerului în reţeaua de aeraj, a 
inversării sensului de curgere pe anumite ramificaţii; 

- Calculul temperaturii maxime a frontului de flacără, pentru scenariul analizat; 
- Monitorizarea suprapresiunilor la nivelul ramificaţiilor din reţeaua analizată, care 

conţin uşi de aeraj, care pot fi distruse parţial sau total de frontul de undă, 
provocând perturbări în reţeaua de aeraj; 

- Trasarea graficului suprapresiunilor (presiunii statice) la nivelul uşilor de aeraj de pe 
cele două ramificaţii ale geometriei analizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  60. Harta spaţială a reţelei de aeraj aferente EM 
Uricani, cu evidenţierea zonei care face obiectul analizei 

CFD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  61. Definirea reţelei de discretizare şi a 
condiţiilor limită (BC – Boundary Conditions) 

 

   
Fig.  62. Etape de dezvoltare a exploziei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  63. Inversarea sensului curentului de aer 

 
 Modelările computerizate realizate au confirmat faptul că tehnicile de dinamica computerizată 

a fluidelor  pot constitui un instrument deosebit de util pentru studiul fenomenelor complexe şi al 
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dinamicii parametrilor specifici care au o influenţă imediată asupra sănătăţii şi securităţii personalului 
din exploatările miniere din subteran. 
    

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. 

Fazele II şi III ale proiectului de cercetare, desfăşurate în anul 2014 au avut drept obiective 
principale:  

 Realizarea unui studiu privind clasificarea ariilor periculoase Ex generate de gaze, vapori, ceţuri 
şi lichide inflamabile. 

 Identificarea elementelor tehnico-ştiinţifice care stau la baza clasificării ariilor periculoase după 
sursa de degajare, în cadrul proceselor tehnologice care implică degajări de substanţe 
periculoasă sub formă de gaze. 

 Utilizarea tehnicilor CFD pentru estimarea volumelor norilor de gaz inflamabil, comparând 
rezultatele simulărilor computaţionale cu cele obţinute utilizând formulele specificate în EN-
60079-10-1. 

 Analiza unei proceduri de calcul  matematic privind posibile degajări de gaz combustibil în 
cadrul unei instalaţii tehnologice în care se utilizează substanţe inflamabile gazoase ce pot 
constitui mediu potenţial exploziv. 

 Realizarea şi discretizarea geometriilor 3D ce sunt utilizate în vederea simulării dispersiei 
gazelor la apariţia unor neetanşeităţi în cadrul instalaţiei tehnologice de interes. 

 Efectuarea de simulări CFD privind dispersia gazelor la apariţia unor neetanşeităţi/defecte şi 
compararea rezultatelor obţinute prin tehnicile de dinamica fluidelor computerizată cu cele 
obţinute prin calcul teoretic, în vederea validării/invalidării acestora din urmă. 

În urma derulării fazei a II-a a proiectului, s-au obţinut următoarele rezultate: 

 S-au analizat reglementările în vigoare pentru clasificarea ariilor periculoase generate de gaze 
inflamabile; 

 Au fost prezentate dinamica computerizată a fluidelor şi pachetul software ANSYS 
Multiphysics; 

 S-au efectuat două simulări CFD (folosind modulul ANSYS CFX din componenţa pachetului 
software ANSYS Multiphysics) ale unor degajări de gaz (metan), la o presiune de 5 bari, prin 
orificii cu suprafaţa de 5 mm2, respectiv 2,5 mm2 ; 

 Mărimile norilor de gaz inflamabil, respectiv volumele teoretice Vz obţinute din aceste 
simulări au fost comparate cu cele obţinute cu ajutorul formulelor din SR EN 60079-10-1; 

 Rezultatele CFD indică faptul că volumele norilor de gaz specificate conform criteriului ”VZ” 
pot fi supraestimate pentru degajări de gaz în aer liber la presiuni scăzute în cazul utilizării 
formulelor din SR EN 60079-10-1; 

 Pentru cazurile studiate, volumele VZ obţinute prin calculul CFD au fost cu până la trei ordine 
de mărime mai mici decât cele estimate de SR EN 60079-10-1, astfel că norii de gaz inflamabil 
sunt mai mici decât cei definiţi ca fiind de ”întindere neglijabilă” (0,1 m3). 
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Fig.  64. Vizualizarea rezultatelor simulării în ANSYS CFX 

 
În cadrul fazei III a fost analizat un studiu recent dezvoltat în cadrul INCD INSEMEX Petroşani, 

studiu ce vizează o analiză matematică a dispersiei gazelor inflamabile la apariţia unor 
neetanşeităţi/defecte. 

În urma acestei analize, au fost posibilă modelarea computerizată a unor neetanşeităţi 
probabile ce pot să apară în instalaţia tehnologică luată în calcul şi care pot genera degajări de gaze 
periculoase care în amestec cu aerul pot genera atmosferă explozivă. 

S-au utilizat tehnici CFD pentru a simula fisuri la nivelul unor racorduri flexibile din cadrul unei 
instalaţii tehnologice în care se utilizează substanţe inflamabile gazoase, în vederea analizei dispersiei 
gazelor degajate prin aceste fisuri. 

Rezultatele obţinute prin desfăşurarea fazei a III-a proiectului validează noile abordări de 
estimare a dispersiei gazelor prin metode computaţionale, ţinând seama de fenomenele extrem de 
multe, complexe şi greu de matematizat ce intervin în procesul de formare a atmosferelor explozive 
gazoase. 

 

  
Fig.  65. Atingerea concentraţiei de 25 % din LIE  - 

fracţie masică 0.0075 (fisură cu suprafaţa de 1 
mm2) 

 

Fig.  66. Atingerea concentraţiei de 50 % din LIE - 
fracţie masică 0.015 (fisură cu suprafaţa de 1 

mm2) 
 

Metodele de simulare utilizate au confirmat faptul ca tehnicile de dinamica fluidelor 
computerizată  constituie un instrument deosebit de util în analiza dispersiei gazelor în cadrul 
instalaţiilor tehnologice în care sunt manipulate sau stocate materiale inflamabile şi unde implicit 
există pericol de atmosfere explozive.  

Cercetarea atmosferelor explozive gazoase utilizând tehnici de simulare computerizată pentru 
analiza proceselor de dispersia gazelor, reprezintă o abordare modernă în vederea clasificării precise a 
ariilor periculoase Ex generate de gaze, vapori, ceţuri sau lichide inflamabile şi implicit a creşterii 
nivelului de protecţie la explozie in industriile cu pericol de atmosferă explozivă. 
 

C. PN 07 45 02 46 Optimizarea simulării computerizate a exploziilor amestecurilor aer-metan prin 
intermediul aplicaţiilor ANSYS CFX şi FLUENT 

 
Crearea de subrutine în limbajele C, FORTRAN sau a funcţiilor CEL, care să constituite extensii 

ale instrumentelor informatice existente ca posibilităţi standard în aplicaţiile ANSYS CFX şi FLUENT. 
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Aceste subrutine sunt utile atât în abordarea matematică a fenomenologiei combustiilor rapide, cât şi 
în cercetarea evenimentelor generate de explozii, soldate cu pagube materiale şi pierderi de vieti 
omeneşti, în evaluările riscului de explozie în cazul proceselor de muncă / tehnologice desfăşurate în 
atmosfere cu potenţial exploziv. 

 
Importanţa funcţiilor definite de utilizator 

O funcţie definită de utilizator  (UDF – User Defined Function) este, de regulă, un program C 
sau o funcţie ce poate fi încărcată dinamic de solverul FLUENT, pentru îmbunătăţirea posibilităţilor 
standard. 

Prin implementarea funcţiilor definite de utilizator, fiecărei proprietăţi, parametru sau factor 
determinant al procesului de curgere a fluidului i se poate atribui o funcţie care să descrie, cât mai real, 
comportamentul elementului de proces, în locul unei valori invariabile. 

 
Realizarea simulărilor computerizate 

Scrierea subrutinelor pentru definirea unor procese care compun fenomenele de explozie a 
amestecurilor de aer-metan a vizat introducerea unui flux într-un domeniu, creşterea unui debit 
funcţie de timp şi creşterea temperaturii unei suprafeţe metalice. Astfel, au fost realizate simulări 
computerizate cu utilizarea UDF-urilor în schimbul folosirii valorilor invariabile, după cum urmează: 

a. Intrarea unui flux într-un domeniu 
Prin simularea computerizată s-a urmărit definirea unui profil parabolic al vitezelor de intrare, 

cu valori inferioare în apropierea pereţilor şi valori superioare spre centrul suprafeţei de introducere a 
fluxului. Pentru comparare, în prima etapă a fost realizată o simulare în care viteza de intrare menţine 
o valoare constantă pe întreaga suprafaţă. Pentru simularea din etapa a doua a fost folosită o funcţie 
de tip parabolă care a înlocuit valoarea constantă a vitezelor de intrare. 

 

  
a. b. 

Fig.  67. Compararea rezultatelor: a. fără utilizarea UDF;  b. cu utilizarea UDF 

 
b. Creşterea unui debit funcţie de timp 
Au fost realizate două simulări computerizate, prima folosind o valoare constantă a debitului 

de intrare, cea de a doua utilizând o subrutină prin intermediul căreia, la anumite momente, valoarea 
debitului este crescută. Fig.  68  prezintă graficele debitelor de intrare pentru cele două cazuri. 

 

  
a. b. 

Fig.  68. Compararea rezultatelor: a. fără utilizarea UDF;  b. cu utilizarea UDF 
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c. Creşterea temperaturii unei suprafeţe metalice 
Simulările computerizate, realizate în scopul reprezentării creşterii temperaturii unei suprafeţe, 

au utilizat, în primul caz, o valoare invariabilă în timp, a fluxului de căldură, iar în al doilea caz, fluxul de 
căldură a preluat valorile unei funcţii de timp. Compararea rezultatelor celor două simulări este 
reprezentată prin graficele din Fig.  69 a şi b. 

 

  
a. b. 

Fig.  69. Compararea rezultatelor: a. fără utilizarea UDF;  b. cu utilizarea UDF 

 
Rezultate obţinute au fost realizate o serie de simulări ale diferitelor fenomene de curgere a 

fluidelor şi de creştere a temperaturii unei suprafeţe. Pentru comparaţie, ca date de intrare au fost 
utilizate atât valori invariabile ale unor parametri, cât şi funcţii în schimbul acestor valori. Funcţiile au 
fost definite prin intermediul subrutinelor scrise în limbajul de programare C şi au fost implementate 
apoi în aplicaţia FLUENT, din cadrul pachetului multiphysics ANSYS. 

Rezultatele au arătat flexibilitatea care poate fi atinsă în cadrul simulărilor computerizate şi au 

deschis o largă arie de cercetare în domeniul funcţiilor matematice care să transpună fenomenele 

reale în ecuaţii. 

Faza a III-a a proiectului – Validarea simulărilor prin comparare cu experimente şi evenimente 
reale – ar urma să se desfăşoare în anul 2015, vizând etalonarea uneltelor CFD funcţie de rezultatele 
experimentelor realizate în domeniu, în ţară şi în străinătate. 

 

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 dezvoltată în 2014 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. 
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- 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 realizarea de noi contracte de CD, 
atât prin finanţare guvernamentală cât şi prin efort financiar propriu 
 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 bază ştiinţifică şi tehnică confirmate de încercări şi determinări în teren, a riscurilor 

care pot fi generate şi a măsurilor care trebuie implementate face ca derularea unor proiecte ştiinţifice 
să conducă la soluţii care să conducă la scăderea numărului de evenimente/ incidente grave şi la o 
uniformizare la nivel naţional, în stabilirea cerinţelor la care trebuie să răspundă efectuarea unor astfel 
de lucrări cu articole pirotehnice categoria 4. 

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.  
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Parteneriatele pot avea un rol important în iniţierea, susţinerea, valorificarea, validarea 
rezultatelor cercetării stiinţifice. În anul 2014, 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; 

  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 
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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 2014: 61.601 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 

 

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 2014, ca si în anii anteriori, s-a avut în vedere 

continuarea demersurilor de înscriere a institutului nostru în baze de date internaţionale care 

mailto:attila.kovacs@insemex.ro
mailto:constantin.lupu@insemex.ro
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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) 

 
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 şi desemnate New 
Approach 
 

 

 

NANDO - 
NEW APPROACH 
NOTIFIED 
AND DESIGNATED 
ORGANISATIONS 
INFORMATION SYSTEM 
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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 

 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 reuneşte principalele forţe de cercetare, dezvoltare si 
inovare din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi 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 
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 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. 
 

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 2014 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)  
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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. 

 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 de Stat Miniere din Europa  
 

INCD INSEMEX Petroşani a participat la cea de a XX-a Întâlnire a Autorităţilor Miniere de Stat din 
Europa ce s-a desfăşurat în Dublin, Irlanda, în perioada 09.10.2014 - 10.10.2014. Din delegaţia INCD 
INSEMEX au fost prezenţi:  dl. dr. ing. George – Artur Găman – Director General, dl. dr. ing. Constantin 
Lupu – Director Ştiinţific si dl. dr. ing. Vlad – Mihai Păsculecu. 

La aceasta întâlnire au luat parte reprezentanţi ai autorităţilor miniere de stat din 11 state 
membre: Austria, Cehia, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia si 
Marea Britanie. 

Participanţii la aceasta întâlnire au pregătit prezentări in concordanta  cu tema celei de-a XX-a 
Întâlniri a Autoritatilor de Stat Miniere din Europa – „Lecţii Deprinse din Incidentele Miniere 
Semnificative”, după cum urmează: 

- Securitate Geotehnica in Reabilitarea Mineritului din Regiunea Brandenburg (Germania) 
- Serviciul Austriac de Salvare Miniera (Austria) 
-  Noi provocări pentru Salvarea Miniera in Saxonia (Germania) 
- Fatalitate in Mina de Cărbune Handlova (Slovacia)  
- Securitate Miniera pentru Secolul 21 (Marea Britanie) 
- Accidente Miniere Majore in Bazinul Carbonifer Valea Jiului intre anii 1990 – 2014 (Romania) 
- Rezultatele Propunerilor Comisiei pentru Investigarea Accidentelor din Minele Poloneze de 

Minereu de Cupru (Polonia) 
- Modificări Legislative Survenite după Fracturări Semnificative ale Rocilor (Cehia) 
- Legislaţie si Securitate Miniera in Estonia (Estonia) 
- Accidente Miniere Semnificative in Finlanda (Finlanda) 
- Incendiul de la Mina Tara (Irlanda) 
Cea de-a XX-a Întâlnire a Autorităţilor Miniere de Stat din Europa a contribuit la schimbul de 

cunoştinţe, informaţii si experienţe in legătura cu accidentele miniere majore si capabilităţile de 
salvare miniera din tarile participante. 
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Au fost identificate beneficiile schimbului de informaţii rezultate din incidentele miniere majore, 
informaţii referitoare la serviciile de salvare miniera si la echipamentele utilizate in acest scop. 
Reprezentanţii statelor membre au convenit ca in viitoarele întâlniri sa fie tratate si prezentate ca 
punct distinct informaţiile referitoare la accidentele miniere majore din fiecare tara participanta, 
precum si cele referitoare la activitatea de salvare miniera. 

In cadrul ceremoniei de încheiere a întâlnirii s-a semnat Memorandumul de Înţelegere dintre 
Autorităţile Miniere de Stat din Europa, prin care s-au concluzionat principalele beneficii ale acestei 
manifestări ajunsa deja la cea de-a XX-a ediţie. La invitaţia reprezentanţilor Finlandei, cea de-a XXI-a 
Întâlnire a Autorităţilor Miniere de Stat din Europa va avea loc in Helsinki în perioada 15.09.2015 - 
16.09.2015 si va trata tema acceptabilităţii sociale a activităţilor miniere, urmând ca in anul 2016 ţara 
gazda sa fie Portugalia. 

 

8.1.4.Participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi internaţionale  

 
În anul 2014 INCD-INSEMEX nu a participat în comisii de evaluare în cadrul concursurilor 

naţionale şi internaţionale. 
 

8.1.5. Personalităţi ştiinţifice ce au vizitat institutul:  

 
Pe parcursul anului 2014 INCD INSEMEX a fost vizitat de următoarele personalităţi: 
 

1. Dr. Bahador Aminian Jazi, ambasadorul Republicii Islamice Iran în România 

2. Ángel Rodríguez, AITEMIN Spania 

3. Rainer Rellecke, DMT GmbH & Co. KG Germania 

4. Norbert Gomolla, DMT GmbH & Co. KG Germania 

5. Wojcieh Korski, Institutul pentru Tehnologii Inovative EMAG Polonia 

6. Adam Broja, EMAG 

7. Jacek Skiba, Institutul Central Minier – GIG Polonia 

8. Henryk Kopton, Institutul Central Minier – GIG Polonia 

9. Zbigniew Łachan, Kompania Weglowa Polonia 

10. Miroslaw Muszynski, Kompania Weglowa Polonia 

11. Halina Potoczek, Kompania Weglowa Polonia 

12. Stephen Ambrose, Universitatea Nottingham 

13. Stuart Bennet, MINES RESCUE SERVICE LTD Marea Britanie 

14. Romuald Salmon, INERIS, Franţa 

15. Kai Neumann, IMR RWTH Aachen, Germania 

16. Jose M. Galera, Subterra Spania 

17. Sevket Durucan, Imperial College Londra, Marea Britanie 

18. Anna Korre, Imperial College Londra, Marea Britanie 

19. Cristoph Dauber, DMT GmbH & Co. KG Germania 

20. Palarski Jan, Politehnica Slaska, Polonia 

21. Violetta Sokola Szewiola, Universitatea Tehnologica Silezia, Polonia 

22. Boguslaw Syreck, KHW Polonia 

23. Hamor Vido Maria, Institutul pentru Geofizica EÖTVÖS LORAND Ungaria 

24. Drwiega Andrzej, KOMAG Polonia 

25. Jama Agnieszka 
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26. Noel Canto Toimil, HUNOSA Spania 

27. Wolfgang Schneider, Comisia Europeana, Directoratul General Cercetare - Inovare, 

Fondul de Cercetare pentru Cărbune si Otel, Belgia 

28. Andreas Papamichalis, Evonik Industries AG, Germania 

29. Jan Bonadruk, Institutul Central Minier - GIG Polonia 

30. Zbigniew Lubosik, Institutul Central Minier - GIG Polonia 

31. Gareth Kennedy, Universitatea Exeter, Marea Britanie 

32. Jonathan Bennett, Universitatea Exeter, Marea Britanie 

33. Al Heib Marwan, INERIS Franţa 

34. Mike Buxton, Universitatea Tehnica Delft, Olanda 

35. Kent Lorraine, ROCK MECHANICS TECHNOLOGY Ltd, Marea Britanie 

36. Harald Schillegger, DMT GmbH & Co. KG Germania 

 

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

Dat fiind faptul că, INCD INSEMEX organizează o dată la doi ani Simpozionul Internaţional de 
Securitate şi Sănătate în Muncă, în anul 2014 nu a avut loc această manifestare, drept urmare, nefiind 
invitate personalităţi ştiinţifice, nu au fost susţinute lucrări de cercetare în cadrul institutului. 

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 
 

Colectivul redacţional al Revistei „Environmental Engineering and Management Journal” – Indexată în 
baza de date Thomson ISI 

Dr. ing. George Artur Găman – Guest Editor (June 2014 vol.13 No.6) 
 

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale si internaţionale  

 
Expoziţii la care a participat INCD INSEMEX în anul 2014: 
 
Salonul Cercetării Româneşti, perioada de desfăşurare 15 – 18 octombrie, Bucureşti, România, 

unde au fost prezentate următoarele postere: 
 
- Stand de încercare a materialelor textile pentru determinarea timpului de înjumătăţire a 

sarcinii electrostatice 
- Adaptarea tehnologiilor de prevenire şi combatere a combustiilor spontane la metoda de 

exploatare a cărbunelui cu banc subminat 
- Aplicaţie informatică pentru inregistrarea presiunii de explozie 
- Simularea computerizata a unei explozii de gaz intr-un imobil cu ajutorul aplicatiei ANSYS 

AUTODYN 
- Realizarea unui stand de încercarea capselor detonante, pentru determinarea capacităţii de 

iniţiere 
- Stand de încercare pentru stabilirea performanţelor aparaturii de detecţie gaze 

combustibile din locuinţe 
- Soluţii de depoluare pentru utilajele şi echipamentele din cadrul centralelor termoelectrice 
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- 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 

- Software pentru calculul parametrilor funcţionali aferenţi ventilatoarelor miniere şi 
trasarea curbelor caracteristice acestora. 

- Modelarea computerizată a parametrilor specifici aerajului minier, respectiv a efectelor 
dinamice produse de explozia amestecului metan –aer asupra sistemului de aeraj 

- Metodă privind determinarea limitelor de explozie pentru gaze combustibile. 
 
Salonul de Invenţii şi Inovaţii „INVENTIKA”, perioada de desfăşurare 15 – 18 octombrie, 

Bucureşti, România, unde au fost prezentate următoarele postere : 
 
- Stand pentru condiţionarea capselor detonante electrice/neelectrice la presiune 

hidrostatică şi temperatură. 
- Sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere subterane. 
- Metodă de determinare a debitului de aer pierdut prin spaţiul exploatat 
- Metodologie de evaluare a interfeţelor de protecţie cu caracteristică liniară pentru 

instalaţiile de curenţi slabi din spaţiile cu pericol de atmosferă explozivă. 
 
Expoziţia organizată în cadrul Simpozionului Internaţional Priorităţile Chimiei pentru o 

Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM,  ediţia a X-a, 30 - 31 octombrie, Bucureşti, România unde au fost 
prezentate 3 lucrări: 

 
- Researching the underground atmosphere of the closed mining works for ensuring the 

adequate security level. 
- Value normalisation for pollutants concentration in gaseous effluents. 
- The contribution of the volatile organic compounds emissions to the environmental impact. 
 

precum şi un poster: 
 

- Researches regarding the influence of mining waste deposits on the degree of pollution of 
Mures river aquifers and related biological environments from Hunedoara country duet o 
drainage of the mining waters. 

 

8.3. Premii obţinute prin proces de selecţie/distincţii, etc.  

 
INCD INSEMEX a participat, la invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie Hunedoara, la cea de-a 

XXI a ediţii a Galei de premiere a celor mai bune firme din judeţ unde a obţinut Locul I - pentru 
rezultatele economico – financiare, Grupa Cercetare, Dezvoltare şi High Tech, domeniul Cercetare – 
dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie, categoria Întreprinderi mijlocii. 
 Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la înfiinţare, pe lângă foarte multe premii şi diplome 
obţinute, INCD INSEMEX a primit din partea Patronatului Român din Cercetare şi Proiectare - R.P.C.P. - 
Diplomă de excelenţă pentru rezultatele deosebite în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 
protecţia mediului. 

Diplome acordate la Salonul de Invenţii şi Inovaţii „INVENTIKA”: 
- Diplomă şi Medalia de Aur pentru:  

Sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere subterane. 
Autori: 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. 
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- Diplomă şi Medalia de Argint pentru: 
Stand pentru condiţionarea capselor detonante electrice/neelectrice la presiune hidrostatică şi 
temperatură. 
Autori: Drd. ing. Edward Jan Gheorghiosu, Dr. ing. Emilian Ghicioi, Dr. ing. Dragoş Vasilescu, Dr. 
ing. Attila Kovacs, Ing. Ilici Ştefan, Drd. ing. Ilie - Ciprian Jitea. 

- Diplomă şi Medalia de Argint pentru: 
Metodă de determinare a debitului de aer pierdut prin spaţiul exploatat. 
Autori: Dr. ing. Cioclea Doru, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Toth Ion, Ing. Ion Gherghe, Drd. 
ing. Cristian Tomescu, Ing. Emeric Chiuzan. 

- Diplomă şi Medalia de Bronz pentru: 
Metodologie de evaluare a interfeţelor de protecţie cu caracteristică liniară pentru instalaţiile 
de curenţi slabi din spaţiile cu pericol de atmosferă explozivă. 
Autori: Dr. ing. Darie Marius, Prof. univ. 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. 

8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare – extrase din presa scrisă   

 

Nr. 
ctr. 

Denumire articol Publicaţia 

1. 
Expertizele exploziilor de la Călăraşi şi Plopeni, pe masa de 
lucru a specialiştilor INSEMEX. 

Cronica Văii Jiului 
Nr.527/10.01.2014 

2. 
Expertizele exploziilor de la Călăraşi şi Plopeni, pe masa de 
lucru a specialiştilor INSEMEX. 

Mesagerul Văii Jiului 
Nr. 609/13.01.2014 

3. 
Modificările combinei mutată la Lonea de la Livezeni au primit 
avizul INSEMEX. 

Gazeta de Dimineaţă 
Nr.564/28.01.2014 

4. 
INSEMEX Petroşani, model de creştere economică pe timp de 
criză. 

Valea Jiului 
Nr. 702/31.01.2014 

5. Numirea noului director al INSEMEX,  validată de minister. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2061/10.02.2014 

6. Cursuri făcute doar de INSEMEX. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 553/17.02.2014 

7. Cursuri făcute doar de INSEMEX 
Jurnalul Văii Jiului 

Nr. 388/21-27.02.2014 

8. INSEMEX, alături de SNÎMVJ la închiderea minelor. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 563/03.03.2014 

9. 
Un director cu spirit liber, care si-a ridicat profesia la cel mai 
înalt nivel. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr. 567/07.03.2014 

10. Sunt 28 de ani de la tragedia care a lovit INSEMEX. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2088/19.03.2014 

11. INSEMEX 65 de ani de activitate. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 589/08.04.2014 

12. INSEMEX verifică explozia de la Călăraşi. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 589/08.04.2014 

13. Salvatori minieri, tot mai puţini. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 592/11.04.2014 

14. INSEMEX, reprezentat la Istanbul. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 593/14.04.2014 

15. 
INSEMEX expertizează deflagraţia de la Călăraşi şi incendiul 
din Constanţa. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2106/14.04.2014 
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Nr. 
ctr. 

Denumire articol Publicaţia 

16. INSEMEX va avea un reprezentant la simpozionul TAIEx. 
Jurnalul Văii Jiului 

Nr. 393/18-24.04.2014 

17. INSEMEX Petroşani trimite un specialist în Turcia. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2112/24.04.2014 

18. INSEMEX aniversează 65 de ani de activitate. 
Afaceri în Valea Jiului 
Nr. 449/28.04.2014 

19. O zi dedicată sănătăţii şi securităţii în muncă. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 602/30.04.2014 

20. Mai, o lună plină de comemorări minereşti. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 607/09.05.2014 

21. 
Salvatorii din Valea Jiului încep pregătirile pentru  un concurs 
internaţional. 

Jurnalul Văii Jiului 
Nr. 394/9-15.05.2014 

22. Salvatorii minieri concurează în Polonia. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2122/12.05.2014 

23. Ambasadorul Iranului la INSEMEX. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 609/13.05.2014 

24. Ambasadorul Iranului în vizită la INSEMEX Petroşani. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2123/13.05.2014 

25. INSEMEX – sărbătoarea cu numărul 65. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 610/14.05.2014 

26. Expertizele INSEMEX, aproape de final. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 610/14.05.2014 

27. Ambasadorul Iranului la Bucureşti, în vizită în Valea Jiului. 
Gazeta de Dimineaţă 
Nr. 635/14.05.2014 

28. Cercetare pentru cărbune. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 612/16.05.2014 

29. 
De la concursul internaţional de salvare minieră din Polonia. 
Salvatorii minieri din Valea Jiului vor să se întoarcă laureaţi. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr. 1444/16.05.2014 

30. 
Salvatorii minieri din Valea Jiului îşi dau examenul în cel mai 
important concurs mondial. 

Afaceri în Valea Jiului 
Nr. 452/18-26.05.2014 

31. INSEMEX participă la TAIEx. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 618/26.05.2014 

32. Prima acţiune dedicată celor 65 de ani de existenţă. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 623/02.06.2014 

33. 
INSEMEX a finalizat expertiza tehnică a deflagraţiei din 
Călăraşi. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2142/10.06.2014 

34. 
INSEMEX a trimis Parchetului de la Călăraşi rezultatele 
exploziei. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 629/11.06.2014 

35. Vizita delegaţiei din Macedonia la Petroşani. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 630/12.06.2014 

36. Alt caz în lucru, pentru specialiştii de la INSEMEX. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2148/18.06.2014 

37. INSEMEX la SGEM 2014. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 646/04.07.2014 

38. INSEMEX Petroşani, apreciat la nivel european 
Mesagerul Hunedorean 

Nr.2164/10.07.2014 

39. Specialiştii de la INSEMEX apreciaţi peste hotare 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2166/14.07.2014 
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Nr. 
ctr. 

Denumire articol Publicaţia 

40. Experţi europeni la INSEMEX Petroşani 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 660/24.07.2014 

41. 
Institutul de cercetare din Petroşani solicitat pentru 
consultanţă minieră. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2187/12.08.2014 

42. 
Salvatorii minieri din Valea Jiului participă la concursul 
internaţional de profil din Polonia. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2191/19.08.2014 

43. Delegaţie din Valea Jiului pentru Iran. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2195/25.08.2014 

44. Profesori din UE la "certificarea" INSEMEX Petroşani. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2202/03.09.2014 

45. Încă două expertize tehnice finalizate de INSEMEX. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2203/04.09.2014 

46. "UNIVERISTARIA SIMPRO 2014". 
Valea Jiului 

Nr. 730/05.09.2014 

47. INSEMEX şi-a trimis specialiştii la Satu Mare. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2206/09.09.2014 

48. INSEMEX anchetează explozia de la Satu Mare. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 692/09.09.2014 

49. 
Salvatorii din Valea Jiului au reprezentat România în 
competiţia mondială a salvatorilor minieri din Polonia. 

Afaceri în Valea Jiului 
Nr. 465/16-22.09.2014 

50. 
O  parte din problemele de la Satu-Mare a ajuns în 
laboratoarele de la INSEMEX. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr.2211/16.09.2014 

51. 
Salvatorii minieri din Valea Jiului s-au întors de la concursul de 
profil, din Polonia 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2212/17.09.2014 

52. 
Salvatorii minieri din Valea Jiului s-au întâlnit cu alte 12 
echipe din lume pe traseele din Katowice 

Gazeta de Dimineaţă 
Nr. 725/18.09.2014 

53. 
CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE SALVARE MINIERĂ, Ediţia a 
IX-a. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 699/18.09.2014 

54. 
Salvatorii minieri din Valea Jiului au participat la concursul 
Internaţional de Salvare Minieră de la Katowice – Polonia. 

Valea Jiului 
Nr. 732/19.09.2014 

55. Calificativ A pentru INSEMEX Petroşani. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2217/24.09.2014 

56. INSEMEX a primit un "A". 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 706/29.09.2014 

57. Articolele pirotehnice, discutate de specialiştii INSEMEX. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 706/29.09.2014 

58. INSEMEX şi laserul de la Măgurele. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 708/01.10.2014 

59. O nouă invenţie a cercetătorilor INSEMEX. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 710/03.10.2014 

60. INSEMEX a primit un "A". 
Jurnalul Văii Jiului 

Nr. 404/03-09.10.2014 

61. INSEMEX Petroşani: încă o invenţie care salvează vieţi. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr.2224/03.10.2014 

62. INCD INSEMEX Petroşani un institut de cercetare clasa A. 
Afaceri în Valea Jiului 
Nr. 468/8-13.10.2014 

63. 
Într-o organizare şi cu o participare masivă de cercetători din 
12 ţări la Universitatea din Petroşani s-a desfăşurat al VI-lea 

Ziarul Văii Jiului 
Nr.1548/13.10.2014 
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Nr. 
ctr. 

Denumire articol Publicaţia 

simpozion internaţional multidisciplinar "Universitaria 
SIMPRO". 

64. INSEMEX a reprezentat România la Dublin. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2232/15.10.2014 

65. Concursul Naţional de Salvare Minieră şi de Suprafaţă 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2233/16.10.2014 

66. 
INCD INSEMEX 65 de ani de activitate şi opt ediţii ale 
Concursului Naţional de Salvare Minieră 

Gazeta de Dimineaţă 
Nr.747/17.10.2014 

67. Cazul Petrila 2008, dezbătut la Dublin 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 720/17.10.2014 

68. Câştigătorii concursului de Salvare Minieră şi de Suprafaţă. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2235/20.10.2014 

69. 
INSEMEX a organizat Campionatul Naţional de Salvare 
Minieră. Salvatorii minieri de la Lonea au dominat subteranul 
din concurs. 

Gazeta de Dimineaţă 
Nr. 748/20.10.2014 

70. 
Rezultate excelente pentru INSEMEX la Salonul Cercetării 
Româneşti şi Inventika. 

Gazeta de Dimineaţă 
Nr. 751/23.10.2014 

71. Patru medalii pentru INSEMEX la Inventika 2014. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2239/24.10.2014 

72. 
Premii de aur pentru cercetătorii de la INSEMEX la salonul 
naţional Inventika 2014. 

Afaceri în Valea Jiului 
Nr. 471/27-31.10.2014 

73. Vor colaborare cu INSEMEX Petroşani. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 731/03.11.2014 

74. 
Firme iraniene, interesate de colaborare cu INSEMEX 
Petroşani. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2246/04.11.2014 

75. 
Ministerul Educaţiei Naţionale, pilon de susţinere pentru 
INSEMEX. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2253/13.11.2014 

76. Parteneriat INSEMEX - Universitate, pentru viitori cercetători. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 747/25.11.2014 

77. INSEMEX Petroşani a sărbătorit 65 de ani de activitate. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2260/24.11.2014 

78. CONVERSMIN şi INSEMEX soluţii pentru închiderea minelor. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 754/05.12.2014 

79. INSEMEX a făcut lumină în trei cazuri grave. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 758/11.12.2014 

80. An cu multe expertize tehnice pentru INSEMEX. 
Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2272/11.12.2014 

81. Noua expertiză, discutată la Petroşani. 
Cronica Văii Jiului 

Nr. 761/16.12.2014 
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8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare – participare la dezbateri radiodifuzate 
/ televizate.   

 

  

Subiect Televiziune Data link 

PROMOVARE SERVICII INCD 
INSEMEX  

Televiziunea 
Parang 

14.02.2014 https://www.youtube.com/watch?v=8kD2
ZsWtnJA 

EXPERTIZA DE LA INSEMEX, 
NEEGALATA DE ALTII 

Televiziunea 
Parang 

20.02.2014 https://www.youtube.com/watch?v=8C3f
DCxzNa0 

INSEMEX ALATURI DE SNIMVJ Televiziunea 
Parang 

28.02.2015 https://www.youtube.com/watch?v=pi5D
gkQtZLU 

INSEMEX, 65 DE ANI DE 
EXISTENTA 

Televiziunea 
Parang 

09.04.2014 https://www.youtube.com/watch?v=pvhj
U7alStw 

O ARMATĂ DE PROCURORI, 
POLIŢIŞTI SI SPECIALIŞTI 
ANCHETEAZĂ INCENDIUL DE 
LA RESTAURANTUL „BEIRUT“  

Neptun TV 10.04.2014 http://www.reporterntv.ro/stire/o-
armata-de-procurori-politisti-si-specialisti-
ancheteaza-incendiul-de-la-restaurantul-
beirut-galerie-foto 

INSEMEX, REPREZENTANT LA 
ISTANBUL 

Televiziunea 
Parang 

10.04.2014 https://www.youtube.com/watch?v=uck6
vKyBbS4 

AMBASADORUL IRANULUI, 
LA INSEMEX 

Stirile 
Hunedoara 
Tv 

14.05.2014 https://www.youtube.com/watch?v=1JuH
UClv634 

ÎNTÂLNIRE INTERNAŢIONALA 
LA INSEMEX 

Televiziunea 
Parang 

16.05.2014 https://www.youtube.com/watch?v=MDo
VPbSw9qc 

INSEMEX PARTICIPA LA TAIEX Televiziunea 
Parang 

23.05.2015 https://www.youtube.com/watch?v=rpSp
cScof-o 

INSEMEX VA FI EVALUAT Televiziunea 
Parang 

01.09.2014 https://www.youtube.com/watch?v=Mry
AUpZm7E0 

INSEMEX, CERTIFICAT ÎN 
UNIUNEA EUROPEANĂ 

Stirile 
Hunedoara 
Tv 

12.12.2014 https://www.youtube.com/watch?v=rLLo
BcrvbD4 

INSEMEX , certificat in 
Uniunea Europeana 

MONDO TV 12.12.2014 https://www.youtube.com/watch?v=yyZd
XcEuo9o 

https://www.youtube.com/channel/UCJluM8Nbk9fZY2M27f_jSeg
https://www.youtube.com/channel/UCJluM8Nbk9fZY2M27f_jSeg
https://www.youtube.com/channel/UCJluM8Nbk9fZY2M27f_jSeg
https://www.youtube.com/channel/UCJluM8Nbk9fZY2M27f_jSeg
https://www.youtube.com/channel/UCJluM8Nbk9fZY2M27f_jSeg
https://www.youtube.com/channel/UCJluM8Nbk9fZY2M27f_jSeg
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9. Surse de informare si documentare din patrimonial ştiinţific al INCD 
INSEMEX  

 
STANDARDE - achiziţionate în anul 2014 
 

SR EN ISO 4674-1:2004 Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. 
Determinarea rezistenţei la rupere. Partea 1: Metode cu viteză de 
rupere constantă. 

SR EN ISO 868:2003 Materiale plastice şi ebonită. Determinarea durităţii prin 
penetrare cu un durometru (duritate Shore). 

SR ISO 2023: 1997 Încălţăminte de cauciuc. Cizme de cauciuc vulcanizat căptuşite, 
pentru uz industrial. Specificaţii. 

SR ISO 34-1: 2001 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea rezistenţei la 
sfâşiere. Partea 1: Epruvete pantalon, unghiulare şi semilună. 

SR EN 13617-1:2012 Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la 
construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor 
şi unităţilor de pompare de la distanţă. 

SR EN 14678-1:2013 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Construcţie şi caracteristici 
ale echipamentelor pentru GPL din staţiile de distribuţie la 
autovehicule. Partea 1: Distribuitoare. 

SR 5264:1995 Combustibili minerali solizi. Cărbuni. Determinarea umidităţii. 
SR EN 15947-1:2011 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 şi 3. 

Partea 1: Terminologie. 
SR EN 15947-2:2011 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 şi 3. 

Partea 2: Categorii şi tipuri de artificii de divertisment. 
SR EN 15947-3:2011 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 şi 3. 

Partea 3: Cerinţe minime de etichetare. 
SR EN 15947-4:2011 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 şi 3. 

Partea 4: Metode de încercare. 
SR EN 15947-5:2011 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoriile 1, 2 şi 3. 

Partea 5: Cerinţe constructive şi de performanţă. 
SR EN 13087-2:2012 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 2: Absorbţia 

şocurilor. 
SR EN 13087-3:2003 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 3: Rezistenţă la 

penetraţie. 
SR EN 13087-3: 
2003/A1:2003 

Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 3: Rezistenţă la 
penetraţie. 

SR EN 13463-1:2009 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. 
Partea 1: Metodă şi cerinţe de bază. 

SR EN 1554:2012 Benzi transportoare. Încercări de frecare de tambur. 
SR EN 50281-2-
1:2003/AC:2013 

Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului 
combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de 
determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului. 

SR EN ISO 5077:2008 Materiale textile. Determinarea modificărilor dimensionale la 
spălare şi uscare. 

SR BS 31100:2013 Managementul riscului. Cod de practică şi îndrumare pentru 
implementarea standardului SR ISO 31000. 

SR EN 31010:2010 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor. 
SR GHID ISO 73:2010 
SR ISO 22320:2013 
 

Managementul riscului. Vocabular 
Securitatea societăţii. Managementul urgenţelor. Cerinţe privind 
răspunsul la eveniment 
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SR EN ISO/CEI 17067:2014 
 
CEI 61786/1998  
 
 
 
ISO/TS 29001 : 2010 
 
 
 
SR EN 136:2002 
 
SR EN 136: 2002 /AC:2004 
SR EN 13274-2:2003 
 
SR EN 13274-3:2003 
 
SR EN 12881-1+A1:2008 
 
SR EN ISO 340:2013 
 
SR EN ISO 284:2013 
 
SR ISO 1996-1:2008 
 
 
SR ISO 1996-1: 
2008/C91:2009 
 
SR ISO 1996-2:2008 
 
 
STAS 6161/3-82 

Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării 
produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a 
produselor 
Measurement of low-frequency magnetic and electric fields with 
regard to exposure of human being - Special requirements for 
instruments and guidance for measurements 
Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Sector-
specific quality management systems  - Requirements for product 
and service supply organizations 
Aparate de protecţie respiratorie. Mască completă. Cerinţe, 
încercări, marcare. 
Aparate de protecţie respiratorie. Mască completă. Cerinţe, 
încercări, marcare. 
Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 2: 
Încercări practice de performanţă. 
Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 3: 
Determinarea rezistenţei respiratorii 
Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 
1: Încercări cu arzător cu propan. 
Benzi transportoare. Caracteristici de inflamabilitate la scară de 
laborator. Cerinţe şi metodă de încercare. 
Benzi transportoare uşoare. Conductibilitate electrică. Specificaţie 
şi metodă de încercare. 
Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din 
mediul ambiant. Partea 1: Mărimi fundamentale şi metode de 
evaluare. 
Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din 
mediul ambiant. Partea 1: Mărimi fundamentale şi metode de 
evaluare. 
Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din 
mediul ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din 
mediul ambiant. 
Acustica în construcţii. Determinarea nivelului de zgomot în 
localităţile urbane. Metoda de determinare. 

 
CĂRŢI 
 

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria,  
Editura United Nations, New York and Geneva, 2011, ISBN:9789211391428 

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria,   
   Editura United Nations, New York and Geneva, 2011, ISBN: 9789211391480 

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria,  
 Editura United Nations, New York and Geneva, 2009, ISBN: 9789211391350 
 

Volume de lucrări publicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice la care au participat 
cercetători de la INCD INSEMEX Petroşani: 

 
 Conference Proceedings from the International Conference Blasting Techniques,  Slovacia, 

2014, ISBN ISBN 978-80-970265-6-1; 
16th Mining, Metallurgy and Geology Conference, România, 2014, ISSN 1842-9440; 
 XXII International Conference Ecological Truth, Serbia, 2014,  ISBN 978-86-6305-021-1; 
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14th GeoConference on Nano, Bio and Green - Technologies for a Susteinable Future, Bulgaria, 
2014, ISBN 978-619-7105-20-9, ISSN 1314-2704; 

 14th GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation, Bulgaria, 2014, ISBN 
978-619-7105-18-6, ISSN 1314-2704; 

 14th GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, 
Bulgaria, 2014, ISBN 978-619-7105-09-4, ISSN 1314-2704; 

  6th International Multidisciplinary Scientific Symposium UNIVERSITARIA SIMPRO, România, 
2014, ISSN-L 1842-4449, ISSN 2344-4754; 

  Lucrările celui de al XVI-lea Simpozion ”TINERII ŞI CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ”, 
România, 2014, ISSN 1843-6609; 

   Smart Electronic design, România, 2014, ISBN: 978-606-613-087-5; 
   Simpozionul internaţional „PRIOCHEM”, România, 2014, ISSN 2285 – 8334, 
ISSN-L 2285 – 8334; 
   Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase -Colecţie de studii şi cercetări 

ştiinţifice-, România, 2014, ISBN 978-973-752-704-2; 
 
Publicaţii seriale: 

 
- Revista Minelor, Editura Universitas Petroşani, 2014, ISSN-L 1220 – 2053,  publicaţie 

trimestrială. 
- Obiectiv – 2014, ISSN 1120-0611 publicaţie trimestrială. 
- Bezpieczenstwo Pracy i Ochrona Srodowiska w Gornictwie, 2014 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, 2014, ISSN 1841 – 9631 
- Market Watch – intelligent management – Editor Fin Watch, 2014, ISSN 1582 – 7232 
- Environmental Engineering and Management Journal – Publishing House ECOZONE, 2014, ISSN 

1582 – 9596 
- Mesagerul Energetic - Buletin informativ al Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial 

al Energiei, 2014, ISSN 2066 - 4974 
 

10. Concluzii  

 
 Anul 2014 pentru INCD INSEMEX poate fi considerat un an plin de realizări importante, cum ar 

fi: 
- acordarea calificativului "A" în urma finalizării procesului de evaluare instituţională; 
- depăşirea cifrei de afaceri propusă cu 2,1%; 
- îmbunătăţirea infrastructurii şi realizarea Programului de Investiţii propus; 
- derularea şi finalizarea cu succes a proiectelor de cercetare – dezvoltare contractate; 
- elaborarea de propuneri noi, pentru Programul Nucleu, ce vor fi înaintate pentru evaluare, la 

începutul anului viitor, Comisiei nr. 8 - Ştiinţe Inginereşti;  
 - creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale, actualizarea paginii web; 

- continuarea procesului de perfecţionare profesională. 
 

11. Perspective / Priorităţi pentru anul în curs.  

 
Organizarea celei de a VII - a ediţii a Simpozionului Internaţional de Securitate şi Sănătate în 

Muncă – SESAM 2015 ce vizează colaborarea între personalităţile ştiinţifice din diferite instituţii de 
prestigiu din ţară şi străinătate. Pentru aceasta, în primăvara anului viitor, se vor iniţia demersurile 
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pentru pregătirea manifestării şi se va întocmi documentaţia în vederea depunerii Comisiei de 
Manifestări Ştiinţifice pentru obţinerea cofinanţării. 

Stabilirea de consorţii şi iniţierea de noi oferte / proiecte de cercetare – dezvoltare, pentru 
competiţiile naţionale şi internaţionale.  

Participarea activă la întâlnirile de specialitate, la manifestări ştiinţifice de profil, la târguri şi 
expoziţii, care să permită promovarea ofertei INSEMEX, cât şi a diseminării rezultatelor obţinute în 
urma activităţii de cercetare. 
 

12. Raport de audit  

Raportul de audit este prezentat in Anexa 9.   
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ANEXA 1  

 

RAPORT 
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

2014 
 
 

1. Introducere 
 
În perioada care face obiectul prezentului raport, Consiliul de Administraţie al INCD INSEMEX 

Petroşani, a continuat acţiunile pentru creşterea oportunităţilor de realizare a obiectivelor institutului, 
respectiv: îmbunătăţirea rezultatelor financiare, dezvoltarea  activităţii de cercetare – dezvoltare - 
inovare, dezvoltarea serviciilor ştiinţifice şi tehnologice, dezvoltarea şi menţinerea capacităţii tehnice 
funcţionale a infrastructurii de cercetare – dezvoltare, îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a 
resurselor umane angrenate în activitatea directă de CDI, auxiliară sau administrativă a institutului. 

 
2. Managementul instituţional 
 

 Managementul institutului urmăreşte optimizarea proceselor desfăşurate pentru activităţile 
CDI orientate către deţinătorii de interese, obţinerea de valoare adăugată pentru beneficiari la un nivel 
superior de calitate şi profesionalism. 
 De asemenea, managementul are în vedere şi realizarea unei culturi organizaţionale 
caracterizată prin motivare, creativitate, participare şi eficacitate, obţinerea de rezultate durabile, 
lucrul în echipă. 
 Abordarea problematicilor institutului se face pragmatic, stabilindu-se grupuri de lucru, 
coordonatori, obiective, planuri de acţiune cu sarcini şi termene. 
 Conform strategiei naţionale de CDI şi de integrare în spaţiul european, în orientările strategice 
de creştere a capacităţii, competitivităţii şi calităţii activităţilor CDI, respectiv de creştere a impactului 
în dezvoltarea durabilă economică şi socială, institutul efectuează cercetare fundamentală, aplicativă, 
de dezvoltare tehnologică şi de transfer tehnologic pentru următoarele direcţii tematice: 

 securitatea resurselor minerale; 

 protecţia antiexplozivă; 

 securitatea echipamentelor şi instalaţiilor; 

 medii explozive şi toxice; 

 protecţia mediului; 

 risc de explozie-industrial; 

 explozivi şi tehnici de împuşcare; 

 salvare minieră şi în medii toxice/explozive; 

 resurse umane; 

 ventilaţie minieră şi industrială; 

 clasificarea lucrărilor subterane din punct de vedere al emanaţiilor; 
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 
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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. 

Activitatea Consiliului Ştiinţific al INCD INSEMEX, pe parcursul anului 2014, a constat în:  
- Monitorizarea continuă şi eficientă a proiectelor de cercetare aflate în derulare, în scopul 

îndeplinirii în totalitate şi la termen a obligaţiilor contractuale, a indicatorilor asumaţi prin 
proiect şi a întăririi parteneriatelor naţionale şi internaţionale. 

- Asigurarea permanentă a participării INCD INSEMEX cu propuneri de noi proiecte la 
competiţiile ce vor fi lansate, pe plan naţional şi european / transnaţional (se vor avea in 
vedere programul HORIZON 2020, precum şi oportunităţile ce vor apărea pe parcursul anului). 

- Flexibilitatea în accesarea de cercetări complexe, interdisciplinare, în colective concentrate şi 
colaborative, utilizând inovarea proprie pentru rezolvarea problemelor specifice, corelat cu 
domeniile stabilite prin Strategia Naţionala CDI. 

- Creşterea valorilor indicatorilor INCD INSEMEX privind activitatea de diseminare a rezultatelor 
CDI: publicaţii ştiinţifice, citări, participări la evenimente ştiinţifice, cereri de brevet si brevete 
acordate la nivel naţional şi internaţional. 

- Promovarea în grade de cercetare şi creşterea competenţelor ştiinţifice. 
 
3. Activitatea de cercetare – dezvoltare şi inovare, pe plan naţional şi internaţional - pe 

parcursul anului 2014, Consiliul de Administraţie a supravegheat atent măsurile, conducerii executive a 
INCD INSEMEX, pentru ridicarea performanţelor ştiinţifice, creşterea potenţialului de CDI, dezvoltarea 
parteneriatelor cu institute, universităţi şi societăţi comerciale prin elaborarea ofertelor de proiecte 
CDI, derularea cu succes a proiectelor de cercetare – dezvoltare aflate în derulare, îmbunătăţirea 
cooperării între institut şi industrie, identificarea ofertei de servicii cu o marjă mai ridicată de profit, 
creşterea numărului de tehnologii şi produse transferate în industrie, menţinerea acreditării sistemului 
de asigurare a calităţii, participarea la licitaţiile organizate de agenţii economici pentru livrarea de 
servicii specifice institutului. 
 

4. Activitatea financiar – contabilă 
 

 Pentru exerciţiul financiar al anului 2014, situaţiile financiare anuale au fost întocmite in 
conformitate cu : 

– Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene; 

– Ordinul nr. 65 din 22 ianuarie 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale ale operatorilor economici la unităţile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;  – Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările 
si completările ulterioare; 

Din analiza elementelor de bilanţ se constata următoarele : 
 Patrimoniul INSEMEX la 31.12.2014 este de 20.770.028  lei,  mai mare cu 8.84% fata de anul 
2013 (19.083.672 lei ) din care: 
 - imobilizări corporale          -7.104.606 lei 
 - imobilizări necorporale     -166.044 lei 
 - active circulante                 -13.499.378 lei 
 
             Aceasta creştere se datorează activelor circulante care faţă de exerciţiul financiar precedent au 
înregistrat o creştere cu 18.6 %, celelalte două componente ale patrimoniului înregistrând o uşoară 
scădere faţă de perioada anterioară. 
             Creanţele comerciale in suma de 2.687.103 sunt mai mici faţă de anul 2013 cu 26.79 %, iar 
viteza de rotaţie a debitelor - clienţi este de 71 zile.  
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            Institutul nu a înregistrat plaţi restante fata de bugetul consolidat al statului si fata de furnizori. 
Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori fiind de 3 zile. 
            Indicele de lichiditate curenta calculat ca raport dintre activele circulante nete si datoriile 
curente este de 13.93%  in creştere fata de perioada anterioara (9.21%),  având un nivel ce asigură 
premisele desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii. 
          Cash-flow-ul la sfârşitul exerciţiului financiar faţă de începutul perioadei de raportare a înregistrat 
o creştere de 28.15% aceasta datorându-se creşterii numeralului net rezultat din activitatea de baza. 
Indicatorii mai sus menţionaţi reflectă măsura în care institutul dispune de resurse financiare ceea ce-i 
conferă un grad ridicat de siguranţa şi stabilitate financiară. 
               La data de 31.12.2014, INCD INSEMEX a înregistrat următoarele rezultate financiare: 
   Venituri totale:      12.862.381 lei       
din care: 
   − venituri din exploatare    12.623.593 lei 
   − venituri financiare               238.788 lei 
   Cheltuieli totale             10.556.226 lei 
       din care: 
   − cheltuieli de exploatare     10.540.673 lei 
   − cheltuieli financiare                                                    15.553 lei 
   Rezultatul curent (Profit)        2.306.155 lei 
   Impozit pe profit             147.427 lei  
   Rezultatul net          2.158.728 lei 
          

Veniturile totale in suma de 12.862.381 lei la sfârşitul perioadei de raportare au înregistrat o 
creştere cu 3.1% fata de anul 2013. Creştere mai accentuata au înregistrat veniturile din exploatare 
4%, fata de veniturile financiare, care ca urmare a scăderii dobânzilor bonificate la depozitele 
constituite la bănci au scăzut fata de anul 2013 cu 4.2%. 

Cheltuielile totale au înregistrat şi ele o creştere fiind cu 2.4% mai mari decât cheltuielile anului 
2013, însă au avut un ritm de creştere mai mic decât creşterea veniturilor. 

Profitul brut realizat a fost de 2.306.155 mii lei, mai mare cu 6.5% fata de profitul brut al anului 
2013(2.164.233 lei). 
 Profitul net realizat la 31.12.2014 în sumă de 2.158.728 lei, va fi repartizat conform art. 25, alin. 
(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57 / 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324 / 2003, astfel: 
  −      431.746 lei - fond pentru cointeresarea personalului; 
  −   1.295.237 lei - fond pentru finanţarea dezvoltării institutului; 
  −      431.745 lei - fond nerepartizat, rămas la dispoziţia institutului. 
 
 În cursul anului 2014, institutul a realizat investiţii în valoare de 996 mii lei, constând în 
aparatură, tehnică de calcul, programe informatice, etc. necesare activităţii de cercetare. Din valoarea 
totală a investiţiilor, 558 mii lei s-au realizat din surse proprii şi 438 mii lei alte surse, respectiv 
programele naţionale de cercetare. 
 Au fost reevaluate la 31.12.2014, bunurile imobile de natura clădirilor, conform Raportului de 
Evaluare întocmit de evaluatorul Biriş Ioan Liviu, membru ANEVAR. Au fost stabilite valorile de piaţa 
ale imobilelor aflate în patrimoniu, acestea fiind înregistrate în evidenţa contabilă la valoarea justă prin 
eliminarea amortizării cumulate. 
 Inventarierea anuala s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale: Legea 82/1991 
republicata, cu modificările si completările ulterioare precum şi a Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, a datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate 
prin Ordinul nr.2861/2009 nefiind constatate plusuri sau minusuri de inventar.  
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 5. Managementul resurselor umane  
 
 INCD INSEMEX 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, 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.   
 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. 
 Cercetătorii din cadrul INCD INSEMEX 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 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.   

 
6. Activităţi conexe 
  

 INCD INSEMEX este membru al unor organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale, unde 
participă periodic la diferite acţiuni, în scopul dezvoltării colaborărilor şi menţinerii contactului cu 
cercetători din institutele similare europene şi internaţionale. Pentru acesta institutul alocă prin 
bugetul anual fonduri  necesare efectuării plăţilor taxelor, cotizaţiilor atât pentru organizaţi cât şi 
pentru manifestările ştiinţifice. 

 
7. Program de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2015 se regăseşte anexat 

la prezentul raport. 
 
8. Diverse 
 
Anul 2014, pentru INCD INSEMEX, a fost un an important din 2 motive, şi anume: obţinerea 

calificativului "A" în urma procesului de evaluare instituţională ce s-a desfăşurat la începutul lunii 
septembrie şi aniversarea a 65 de activitate de cercetare - dezvoltare - inovare.  

INCD INSEMEX organizează periodic, o dată la  2 ani, simpozionul internaţional SESAM, în anul 
2015 se va desfăşura cea de-a VII – a ediţie. Institutul susţine participarea cât mai multor cercetători ai 
institutului la manifestări ştiinţifice şi prezentarea de comunicări a rezultatelor de cercetare. 

 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

DIRECTOR GENERAL – INCD INSEMEX 

DR. ING. GEORGE ARTUR GĂMAN 
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PROGRAMUL DE ACTIVITATE 
 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 - AN 2015 - 
- IANUARIE – 

1. Analiza şi aprobarea proiectului „Programului de Investiţii”, pentru anul 2015, al INCD INSEMEX 
Petroşani.  

2. Informare cu privire la „Planul de instruire, formare şi atestare a personalului INCD INSEMEX pentru 
anul 2015”. 

3. Prezentarea propunerii Programului de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2015 şi 
elaborarea Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie aferent anului 2014, în vederea 
stabilirii formelor finale ce vor fi înaintate ministerului coordonator. 

4. Diverse.            

- FEBRUARIE – 

1. Analiza şi avizarea Proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli – an 2015. 

2. Informare privind rezultatele economice estimative ale INCD INSEMEX la 31.12.2014. 

3. Aprobarea trecerii pe cheltuieli, în decembrie 2014, a valorii de 2.108 lei reprezentând creanţele S.C. 
LIVIANDRE PROD COM SRL aflată în insolvenţă.             

4. Informare cu privire la finanţarea proiectelor de cercetare – dezvoltare, din cadrul Programului 
NUCLEU (etapa I/2015). 

5. Aprobarea scoaterii la concurs a 3 posturi de cercetător ştiinţific gradul I. 

6. Diverse. 

- MARTIE - 

1. Analiza şi avizarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2014 şi aprobarea Raportului de gestiune 
asupra activităţii desfăşurate de INCD INSEMEX în anul 2014. 

2. Aprobarea Planului de Cercetare – Dezvoltare – Inovare, al INCD INSEMEX Petroşani,  pentru anul 
2015. 

3. Aprobarea criteriilor şi comisiei de concurs pentru posturile de cercetător ştiinţific gradul I aprobate 
de Consiliul Ştiinţific în şedinţa din data de 12 februarie 2015.  

4. Analiza şi aprobarea scoaterii din evidenţă, a unor bunuri uzate (moral şi fizic), din patrimoniul 
INSEMEX, prin valorificare şi casare. 

5. Diverse. 

- APRILIE - 

1. Analiza creanţelor la sfârşitul lunii martie 2015. 

2. Informare cu privire la stadiul investiţiilor la sfârşitul primului trimestru 2015. 

3. Aprobarea scoaterii la concurs a unui post de tehnician în cadrul Departamentului Securitate 
Industrială - Laborator Protecţia Mediului şi a unui post de tehnician în cadrul Departamentului 
Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozie - Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi 
Slabi. Aprobarea criteriilor şi a comisiilor de concurs pentru cele 2 posturi de tehnician. 

4. Situaţie realizări, pe surse de finanţare, în primele trei luni ale anului 2015. 
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5. Analiza şi avizarea Raportului anual de activitate al INCD INSEMEX pentru anul 2014.  

6. Diverse. 

- MAI - 

1. Informare cu privire la actualizarea „Programului de Investiţii” şi a „Programului Anual de Achiziţii 
Publice” pentru anul 2015.  

2.Analiza contractelor şi comenzilor aflate în derulare coroborat cu cifra de afaceri propusă a se realiza 
în acest an. 

3. Aprobarea mandatului pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă al INCD INSEMEX. 

4. Diverse. 

- IUNIE - 

1. Informare cu privire la participarea salariaţilor INCD INSEMEX, la cursuri de formare profesională, 
până la data de 30 mai 2015. 

2. Analiza privind defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli – 
2015. 

3. Informare privind rezultatele obţinute în urma finalizării fazelor proiectelor de cercetare, din cadrul 
Programului Nucleu, cu termen de predare 15 iunie 2015. 

4. Diverse. 

- IULIE - 

1. Analiza realizărilor economico - financiare la data de 30.06.2015. 

2. Situaţia contractelor / serviciilor tehnologice, pe surse de finanţare, pentru semestrul I - 2015. 

3. Analiza derulării „Programului de Investiţii” la sfârşitul primului semestru – 2015. 

4. Analiza creanţelor la sfârşitul lunii iunie 2015. 

5. Diverse. 

- AUGUST - 

1. Informare cu privire la stadiul acreditărilor laboratoarelor de încercări. 

2. Analiza structurii de personal din cadrul laboratoarelor şi compartimentelor având în vedere gradul 
de încărcare. 

3. Analiza modului de utilizare a disponibilităţilor valutare ale institutului. 

4. Diverse. 

- SEPTEMBRIE - 

1. Stadiul realizării contractelor /subcontractelor de cercetare finanţate de la bugetul de stat în anul 
2015 

2. Măsuri ce se impun a se aplica pentru realizarea indicatorilor economici planificaţi prin Bugetul de 
Venituri şi Cheltuieli – 2015 aprobat. 

3.. Analiza veniturilor şi cheltuielilor până la data de: 31.08.2015. 

4. Diverse. 

- OCTOMBRIE - 

Analiza creanţelor la sfârşitul lunii septembrie 2015. 1. 
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Informare cu privire la stadiul realizării „Programului Anual al Achiziţiilor Publice – 2015” pe primele 2. 

trei trimestre ale anului în curs. 

3. Situaţie realizări, pe surse de finanţare, la sfârşitul lunii septembrie 2015. 

4. Diverse. 

- NOIEMBRIE - 

1.Analiza realizării Programului de cercetare, a propunerilor privind activităţile de cercetare pentru 
anul următor. 

2. Informare cu privire la participarea cercetătorilor, din cadrul INCD INSEMEX, la manifestările 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

3. Analiza eficienţei deplasărilor în străinătate a salariaţilor INCD INSEMEX. 

4. Diverse. 

- DECEMBRIE - 

1. Aprobarea proiectului „Programului Anual al Achiziţiilor Publice - 2016”. 

2. Raport privind instruirea, formarea, atestarea personalului INCD INSEMEX pentru anul 2015. 

3. Analiza propunerii „Programului de activitate al Consiliului de Administraţie - 2016”. 

4. Analiza rezultatelor proiectelor de cercetare din cadrul Programului Nucleu. 

5. Diverse. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

DIRECTOR GENERAL – INCD INSEMEX 

DR. ING. GEORGE ARTUR GĂMAN 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL 
 
 
 

CAPITOLUL I - INTRODUCERE 
 

Institutul are o bogată paletă de servicii de cercetare pe care o oferă societăţii economice 
româneşti, celei europene şi celei internaţionale, constând în activităţi de cercetare aplicativă, 
dezvoltare tehnologică, training specializat pentru salvatori, persoane responsabile pentru instalaţiile 
din ariile cu pericol de atmosferă explozivă şi / sau toxică, studii de mediu, evaluarea conformităţii 
produselor, evaluări de risc de explozie, de risc profesional, analize fizico-chimice, teste pentru 
explozivi, echipamente antiexplozive, echipamente individuale de protecţie, determinarea 
parametrilor de explozivitate ale substanţelor inflamabile( gaze, vapori, ceţuri şi pulberi), expertize 
tehnice ale evenimentelor generate de explozii şi incendii. 

 
CAPITOLUL II - PRINCIPII MANAGERIALE 

 
Directorul general al INCD INSEMEX a urmărit: 

 Îmbunătăţirea capacităţii administrative şi manageriale în cadrul institutului, în vederea 
asigurării calităţii activităţilor productive şi administrative, fiabilitatea informaţiilor. 

 Menţinerea acreditării sistemului de calitate  pentru laboratoarele de încercări şi organismele 
de certificare. 

 Îmbunătăţirea sistemului de control intern managerial al activităţilor financiar-contabile şi 
administrative. 

 Menţinerea şi dezvoltarea /adaptarea sistemului de asigurarea securităţii şi fiabilităţii 
informaţiilor. 

 Îmbunătăţirea şi modernizarea instrumentarului managerial. 
 Conformitatea sistemelor de management cu cerinţele standardelor aferente calităţii, 

controlului intern, SSM. 
 
CAPITOLUL III – ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE: 

 
Activitatea de CDI 
 

Obiectivele urmărite de management pentru activitatea de cercetare – dezvoltare:  
- Ridicarea performanţelor ştiinţifice şi de inovare; 
- Asigurarea competitivităţii economice a beneficiarilor; 
- Creşterea potenţialului de CDI prin: 
- Formarea profesională continuă şi asigurarea unei cariere în cercetare; 
- Dezvoltarea instituţională; 
- Îmbunătăţirea cooperării între institut şi industrie, mai ales prin dezvoltarea de 

parteneriate public private; 
- Dezvoltarea resurselor umane ale institutului; 
- Cresterea vizibilitatii nationale si internationale; 
- Dezvoltarea parteneriatalor CDI cu institute si universitati. 
- Promovare şi vizibilitate. 

 
Pe parcursul anului 2014, personalul din cercetare a elaborat un număr de 54 de lucrări 

ştiinţifice prin care INCD INSEMEX a fost prezent la numeroase comunicări ştiinţifice, simpozioane, 
conferinţe naţionale şi internaţionale.  
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 Referitor la articolele cu cotaţie ISI, în anul 2014: 
Articole cu cotaţie ISI publicate în Environmental Engineering and Management Journal, June 2014 
Vol.13 No.6, ISSN 1582 – 9596: 
• Symbiosis of environmental protection and occupational safety in toxic, explosive and flammable 
atmospheres: current knowledge and advances.  
• Analiysis of transitory phenomena generated by underground explosions upon the ventilation 
networks.  
• Correlation of  explosion  parameters of explosion-type  events for preventing enviironmental 
pollution.  
• Application of termo-vision systems during intervention and rescue activities in toxic, flammable and 
explosive environments. 
• Best management practices applied to prevent and reduce concentrations of dust and gases released 
from power plants. 
• Quality assurance for testing the protective performances of materials – an essential prerequisite in 
substantiating laboratory competency. 
• Analysis of explosivity parameters and environmental safety for combustible dusts. 
• Computerized simulation of mine ventilation networks for sustaoinable decision making proces. 
• Environmental soundness of virtual simulations for coal bed degassing processes. 
• Risk assessment of whole-body vibrations generated by industrial activities with environmental 
impact. 
• Procedure for metal cutting using explosives, with low environmental impact. 
• Ensuring security and environmental safety at blasting workplaces. 
 

Articole cu cotaţie ISI în curs de publicare: 
14th GeoConference on SCIENCE AND TECHNOLOGIES IN GEOLOGY, EXPLORATION AND MINING –
2014, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-7105, ISSN 1314-2704 
• Study on the particular conditions of the mining ventilation by using numerical methods. 
• Verifications of the electric safety parameters of blasting machines used at blasting works in 
underground mines. 
• Influence of volatile organic compound emissions on the environment and aspects regarding the 
legislation in the field. 
• Research on technical inspection of cylinders filled with compressed gases, liquefied or dissolved 
under pressure using ultrasonic technology. 
• Simulation of a fire occurred upon the ventilation network of praid salt mine. 
• Laboratory methods for determining explosion parameters for underground   dangerous mixtures. 
• Influence of environmental conditions on test mixtures used to test equipment with type of 
protection intrinsic safety. 
• Considerations regarding the improvement of maintenance of explosion proof electric motors in 
order to enhance the reliability in exploitation. 
• Ventmex – portable software for mine ventilation characteristic curves. 
• Computational study in the civil use explosives area. 
 

INCD INSEMEX a desfăşurat activităţi de cercetare – dezvoltare inovare, precum şi servicii 
ştiinţifice şi tehnologice specifice pentru agenţi economici din: 

- industria petrol – gaze şi alte industrii cu pericol de atmosfere potenţial explozive pentru 
evaluarea nivelului de securitate la explozie şi măsuri de utilizare sigură a instalaţiilor tehnice; 

- industria minieră – studii privind starea de securitate a unităţilor miniere din punct de vedere 
al aerajului minier, degajărilor de metan, fenomene de autoaprindere. 

- Institutul a fost angrenat în realizarea temelor/proiectelor de cercetare din cadrul programului 
finanţat prin Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel (FCCO), Programului Parteneriate în 
domeniile prioritare şi Programul Nucleu. 
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Proiectul RFCR-CT-2012-00004 „Advanced Tools for Ventilation and Methane Emissions Control – 
AVENTO” (Instrumente Moderne pentru Controlul Ventilaţiei şi Emisiilor de Metan).  
INCD INSEMEX 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.  
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. 
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” , pe parcursul anului 2014 s-au derulat  următoarele proiecte de 
cercetare: 

- Dezvoltarea capacităţii de încercare a laboratorului prin implementarea tehnologiei de 
încercare la şoc termic şi de încercare la răsucire pentru traversări. Soluţii tehnice cu aplicare 
imediată pentru creşterea fiabilităţii în exploatare şi a mentenanţei acţionărilor cu motoare 
electrice în construcţie antiexplozivă, în vederea creşterii securităţii muncii în ariile clasificate 
Ex. 

- Tehnologii privind determinarea rezistenţei, permeaţiei şi degradării echipamentelor 
individuale de protecţie împotriva agenţilor chimici în vederea evaluării conformităţii acestora. 

- Evaluarea riscului la demolarea obiectivelor industriale/civile cu ajutorul explozivilor de uz civil, 
în vederea prevenirii efectelor nedorite induse. 

- Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de toxicologie privind determinările de 
radiaţii electromagnetice la locurile de muncă. 

- Managementul riscului specific articolelor pirotehnice de divertisment, categoria 4. 
- Dezvoltarea capacităţii de testare a laboratorului de încercări în atmosfere explozive prin 

elaborarea tehnologiei de verificare a fuzibilelor şi diodelor semiconductoare la impulsuri de 
curent. 

- Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de mediu privind determinările de 
compuşi organici volatili din emisii. 

- Tehnologie inovativă pentru testarea parametrilor de tracţiune, compresiune şi absorbţie şoc ai 
echipamentelor tehnice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 

- Dezvoltarea capacităţii de testare a combustibililor solizi prin utilizarea metodei calorimetrice. 
- Elaborarea şi implementarea procedurilor de prelevare, determinare şi evaluare a 

componenţilor de mediu apă, sol în vederea stabilirii impactului antropic asupra mediului. 
- Utilizarea CFD (Computational Fluid Dynamics) pentru clasificarea precisă a ariilor periculoase 

Ex generate de gaze inflamabile. 
- Extinderea activităţii laboratorului prin implementarea tehnologiei ultrasonice de verificare 

tehnică a recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. 
- Metodologie de stabilire a modificărilor mediului de lucru în subteran după producerea unei 

explozii în scopul protejării lucrătorilor. 
- Optimizarea simulării computerizate a exploziilor amestecurilor aer-metan prin intermediul 

aplicaţiilor ANSYS CFX şi FLUENT. 
- Tehnologie inovativă pentru testarea performanţelor specifice echipamentelor pentru 

protecţia mâinii. 
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- Armonizarea procedurilor de intervenţie în medii toxice/explozive/inflamabile cu cele existente 
pe plan mondial prin includerea de metode moderne de localizare a persoanelor accidentate 
prin utilizarea tehnicii de termoviziune. 

- Studiul performanţelor de securitate şi dezvoltarea unei tehnologii inovative pentru testarea 
cablurilor electrice miniere şi accesoriile acestora - PSDCEA. 

- Optimizarea activităţilor de cercetare a evenimentelor generate de explozii prin elaborarea de 
instrumente procedurate. 

- Studierea exploziilor amestecurilor hibride din punct de vedere al parametrilor de explozivitate 
specifici, în scopul creşterii nivelului de performanţă în laboratoarele de cercetare INSEMEX. 

- Completarea bazei de date cu parametrii de explozivitate obţinuţi în urma modernizării 
standului experimental „tub de şoc” pentru amestecuri explozive gazoase. 

 
Evaluare instituţională - INCD INSEMEX 
 
 Perioada evaluată: 2007-2014 
 Informaţii referitoare la evaluatori:  
  Hans J. Pasman MKOPSC TEES Texas A&M University, SUA 
  Andrei Lipatnikov Chalmers University of Technology, Göteborg, Suedia 
  Bart Merci Ghent University, Belgia 
  Stanislaw Wasilewski AGH University of Science and Technology,  
                                                                   Faculty of Mining and Geoengineering, Krakow, Polonia 
  Oliver Schaf Aix-Marseille University - CNRS, Marseille, Franţa 
 Observatori: 
 Reprezentant al Ministerului Economiei - doamna Mariana Voicu 
 Reprezentant al CCCDI - domnul Lucian Pintilie 
 Reprezentant MEN – ANCS - doamna Daniela Iacob 
 
Concluzii şi Recomandări 
 
1. Calitatea activităţilor CD şi rezultatele acestora 
Având în vedere activităţile de cercetare ale institutului, de natură determinată istoric, fapt care nu 
necesită analiza în profunzime a fenomenelor fundamentale complexe, activităţile CD sunt de înaltă 
calitate. Industria şi alţi clienţi par să fie dornici să absoarbă rezultatele. În general, echipele realizează 
venituri bune din proiectele lor. Multe lucrări sunt prezentate la o varietate de conferinţe şi la 
institutele germane de renume în domeniu, Institutul Federal pentru Cercetare şi Testare a 
Materialelor (BAM) şi Institutul Federal pentru Fizică/Tehnică (PTB) manifestând un interes continuu 
pentru cooperare. Nu există nici lipsă de alte proiecte de cooperare internaţională. Parteneriatele cu 
universităţile din România sunt stabilite uşor,  având ca rezultat şi abundenţa relativă de doctoranzi ce 
doresc să lucreze în cadrul institutului. În acest moment, majoritatea activităţilor au mai degrabă  
caracter de dezvoltare decât de investigare în profunzime a fenomenelor şi proprietăţilor materialelor. 
Deci, în ansamblu sunt suficiente dovezi că munca este apreciată. Cu toate acestea, după cum va fi 
expus în continuare, metodele teoretice de multe ori empirice şi simple, încep să-şi arate sfârşitul 
potenţialului lor de rezolvare a problemelor asociate cu cerinţele în continuă dezvoltare, cu necesarul 
îmbunătăţirii produselor şi cu măsurile de performanţă. Astfel, principala recomandare este să se facă 
eforturi pentru creşterea gradului de sofisticare.  
2. Calitatea resursei umane 
Cultura în cadrul institutului este excelentă. Calitatea resursei umane este foarte bună, în particular în 
cazul abordărilor practice ce sunt desfăşurate. Nucleul mai vechi al institutului este format din 
persoane foarte dedicate şi calificate, dar în câteva cazuri le lipseşte crearea unei viziuni asupra 
dezvoltării muncii pe termen lung. În urmă cu câţiva ani a început dezvoltarea unei politici de atragere 
a studenţilor doctoranzi care, după incheierea stagiului, rămân în cadrul institutului. Nivelul ştiinţific a 
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crescut datorită acestui fapt. Cu toate acestea, după cum am precizat mai sus, problemele 
intensificându-se în profunzime este nevoie de mijloace de instrumentaţie şi computaţionale mai 
bune, posibilităţile în acest sens fiind destul de limitate. Prin urmare, pentru o creştere sănătoasă în 
continuare este recomandat a da acestei tendinţe suficientă atenţie, astfel încât personalul tânăr mai 
dezvoltat ştiinţific să-şi poată dezvolta pe deplin potenţialul.  
3. Calitatea infrastructurii şi rata de exploatare 
Infrastructura existentă este în cea mai mare parte foarte practică şi bine întreţinută. Rata de 
exploatare este foarte mare. Totuşi, recomandările făcute mai sus cu privire la sofisticare sunt valabile 
şi în acest caz. 
4. Eficienţa managementului şi calitatea mediului de cercetare 
Impresia obţinută este că procesele de management sunt simple, directe, fără ”bandă roşie” 
birocratică. După cum am menţionat, cultura este una foarte bună; nu au fost observate semne de 
rivalitate nejustificată. În acest sens,  nu pot fi făcute recomandări de îmbunătăţire. 
5. Calitatea şi credibilitatea planului de dezvoltare instituţională 
Având în vedere limitările prezente, planul de dezvoltare este unul reuşit. Sunt căutate în continuare 
parteneriatele internaţionale şi participarea în proiecte europene. Ţinând cont de tendinţa menţionată 
mai sus, se recomandă a se încerca publicarea în jurnale internaţionale de un nivel mai ridicat, peste 
cel general care se realizează în prezent.  
 
ECHIPA E1 - Echipa de Cercetare a Laboratorului de Securitate Miniera şi Ventilaţie Industrială  este 
formată din 9 angajaţi din diverse categorii (CSI - 0, CSII - 2, CSIII - 5 şi CS - 2). Vârsta medie a echipei 
este de 49 ani. Echipa E1 nu este bine echilibrată în ceea ce priveşte distribuţia de vârstă (echipa este 
relativ "bătrâna": 1sub 30 de ani, 2 între 30 şi 40 de ani, şi toţi ceilalţi mai în vârstă de 50 de ani (sau 
aproape), si nici în ceea ce priveşte genul (nu este nici o femeie în această echipă). În sens pozitiv, 
echipa este experimentată şi matură, dar "forţe proaspete" ar putea fi binevenite.  
Veniturile echipei E1 cotate la 387 mii euro în 2013, reprezintă 14,2% din venitul total al Institutului. 
Veniturile echipei E1 sunt de 32.2 mii euro/membru.  
Echipa E1 se concentrează pe optimizarea ventilaţiei miniere cu privire la scurgerile de gaze în mină şi 
atenuarea efectelor exploziilor asupra sistemului de ventilaţie. Prezentarea punctelor esenţiale muncii 
depuse nu a fost puternică, dar arată cele patru domenii principale de interes. Ambiţia echipei El este 
de a continua şi dezvolta direcţiile existente de cercetare (ventilaţie minieră, ventilaţie industrială, gaze 
explozive şi toxice, focuri subterane).Este un punct bun de plecare, dar ar trebui explorate noi domenii. 
Angrenarea de noi membri în echipă ar putea ajuta în acest sens. 
O ambiţie a echipei E1 este de a dezvolta software-ul românesc pentru a simula efectul generat de 
explozii asupra sistemului de ventilaţie în subteran  (geometria Văii Jiului), în timp real, cât şi asupra 
staţiei principale de ventilaţie pentru a optimiza întreaga reţea de ventilaţie minieră. Aceasta se va 
baza pe instrumente cunoscute şi disponibile, în special software-ul 3D - CANMET (Canada), Ventsim 
(SUA), VentGraph (Polonia) şi (Spania). Propunerea de a realiza acest lucru pentru o reţea de 
aproximativ 460 de ramuri pare nerealistă totuşi. Deşi se foloseşte termenul "Optimizare" , cercetarea 
se referă mai mult la "redistribuire uniformă" şi mai mult decât atât, se referă la debite, ceea ce în 
realitate este mult mai greu de stăpânit.  
Echipa E1 a lansat o propunere de proiect pe website-ul CORDIS în cadrul Horizon 2020 (în căutare de 
parteneri). Propunerile Horizon 2020 sunt orientate spre ecologie, dar contribuţia proprie se bazează 
pe cunoştinţe de ventilaţie minieră (în special în ceea ce priveşte monitorizarea atmosferei).  
Echipa E1 are un număr redus de publicaţii şi brevete, deşi 2 brevete şi 4 cereri de brevet  scot în 
evidenţă un interes deosebit în această direcţie, însă toate sunt la nivel naţional. Se recomandă un 
efort mai mare în viitor cu privire la brevetele internaţionale.  
Echipamentul (în particular anemometrele) nu par adecvate pentru a valida rezultatele simulării. În 
consecinţă, poate fi efectuată doar o "validare" indirectă prin compararea rezultatelor obţinute cu 
diferite pachete software (validate). Acesta este un punct de atenţie pentru viitor, deoarece această 
direcţie de cercetare va fi continuată de către echipa de El.  
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Proiectul reprezentativ al INCD INSEMEX, aparţine de asemenea echipei E1. Aducem la cunoştinţă 
următoarele puncte de vedere: vizibilitatea este redusă (în principal în interiorul României şi doar în 
cadrul volumelor de lucrări). Recomandăm un efort mai mare pentru a  îmbunătăţi vizibilitatea 
rezultatelor echipei şi la nivel internaţional.  
Proiectul reprezintă mai mult "dezvoltare" decât "cercetare", componenta de cercetare referindu-se în 
principal la determinarea caracteristicilor reţelei de ventilaţie în cadrul modelelor aplicate.  
Nu există nici o validare a rezultatelor de simulare cu date reale. Este important să se stabilească 
datele experimentale pentru a susţine credibilitatea rezultatelor de simulare în viitor.  
Programul de cercetare prezentat de liderul echipei este unul foarte ambiţios. Având în vedere 
potenţialul actual al echipei E1, inclusiv componenţa sa, realizările prevăzute în perioada asumată de 
timp par a fi nerealiste. Va fi nevoie de mai multă vigoare. 
 
ECHIPA E2 - Echipa de cercetare a Laboratorului de Analize Fizico-Chimice este tânără (vârsta medie 
fiind de 36 ani) şi este formată din şapte angajaţi (CSI - 0, CSII - 0, CSIII - 1, CS - 5, IDT - 1), dintre care 6, 
inclusiv şeful de laborator, sunt doctoranzi ! O astfel de structură a unui grup de cercetare este foarte 
neobişnuită, dar totuşi funcţionează bine în acest caz.  
Deşi trei cercetători cu cele mai înalte grade au părăsit grupul datorită pensionării (1 CSI în 2009, 1 CSII 
în 2010 şi un CSI în 2013), rezultatele de cercetare ale grupului au crescut permanent în ultimii ani. De 
exemplu, în perioada 2007-2011, grupul a produs în medie nouă lucrări pe an, cele mai multe dintre 
ele fiind publicate în volumele unor conferinţe desfăşurate în România. În 2012, grupul a publicat două 
lucrări într-un jurnal internaţional cu factor de impact mai mare de 1. Mai mult decât atât, în 2013, 
grupul a publicat 23 de lucrări în cadrul volumelor de conferinţe, iar contribuţia a 11 dintre acestea a 
fost prezentată la conferinţe organizate în străinătate. În plus, membrii echipei au obţinut două 
brevete româneşti şi au publicat două cărţi.  
Veniturile grupului din activitatea de cercetare şi dezvoltare   A1 şi A2  au crescut de asemenea în 2012 
şi 2013.  În 2013, venitul echipei a fost de 160.79 mii euro, adică 22.97 mii euro/membru.  
Echipa seste caracterizată printr-o arie largă de activităţi şi colaborează foarte bine cu alte echipe, de 
exemplu cu Echipa E4. În domeniul cercetării de bază, echipa determină caracteristicile de 
inflamabilitate a gazelor, vaporilor şi lichidelor. Accentul de cercetare aplicată este pus pe gaz, praf şi 
explozii hibride şi, de asemenea, pe aspecte fizico-chimice de protecţie a mediului. Echipa foloseşte pe 
scară largă metode de analiză fizico-chimice, efectuează cercetăre si dezvoltare în inginerie electrică, şi 
execută simulări de dinamica computerizată a fluidelor (CFD).  
Laboratorul este acreditat ISO 17025 şi autorizat pentru determinărea pericolelor la locul de muncă.  
Membrii echipei participă în prezent la Proiectul European AVENTO.  
Propunerile de proiecte ale E2 în cadrul Horizon 2020 vizează protecţia mediului şi se caută parteneri. 
Echipa combină tineri cercetători, bine educaţi şi foarte motivaţi, prin urmare, are un foarte mare 
potenţial pentru a dezvolta noi teme de cercetare aplicativă, cum ar fi evaluarea riscurilor de toxicitate 
a depozitelor de molecule organice de pe particulele de praf, toxicitate a particulelor de funingine, 
toxicitate a moleculelor produse de explozie, eliminarea selectivă a moleculelor de absorbţie pe zeoliţi 
etc, doar pentru a da câteva exemple. În consecinţă, grupul merită un sprijin puternic şi are nevoie de 
investiţii în echipamente de cercetare. În special, hardware-ul de calcul disponibil în grup cu siguranţă 
nu este suficient pentru a rula simulări CFD (dinamica fluidelor computerizata) de nivel european. Se 
recomandă cu insistenţă să crească în mod semnificativ capacitatea de calcul a grupului, de exemplu 
de a avea acces la mai multe reţele puternice de calculatoare instalate în alte institute de cercetare din 
România. Promovarea membrilor echipei într-o poziţie de cercetare mai mare este de asemenea 
recomandată, după finalizarea doctoratului. În ciuda succesului activităţii de cercetare-dezvoltare a 
echipei, sfaturile şi recomandările cercetătorilor mai în vârstă, cu mai multă experienţă, ar putea fi de 
ajutor în viitor. Activitatea acestei echipe indică în mod clar faptul că viitorul INSEMEX este promiţător. 
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ECHIPA E3 - Echipa de cercetare a Laboratorului pentru Riscuri - Salvare este o echipă relativ mică, 
dar extrem de pregătită, formată din 5 angajaţi, cu o varstă medie de 41,45 ani. Veniturile echipei în 
2013 sunt de 359 mii euro (13,1% din venitul total al Institutului), respectiv 51 mii euro/membru.  
Jumătate din activitatea echipei este activitatede cercetare aplicativă, cealaltă jumătate fiind de 
instruire/formare a echipelor de salvatori minieri şi în caz de incendii. În acest sens, pentru instruire a 
fost construit un centru în care poate fi investigată în mod individual pregătirea fizică a membrilor 
echipei de salvare. În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, se realizează în jur de 2 proiecte/an. 
Echipa participă la un proiect european care este în curs de desfăşurare.  
Cercetarea se desfăşoară pe două direcţii: Dezvoltarea unui sistem expert de simulare  a intervenţiilor, 
ca şi un instrument pentru organizarea optimă a operaţiunilor salvare în cazul tuturor tipurilor de 
evenimente şi pentru a stabili modul în care operaţiunile de salvare pot fi realizate cel mai bine, 
inclusive monitorizarea fiziologică. Aceasta din urmă cuprinde cuprinde de asemenea antrenamente în 
medii cu fum şi în condiţii de stres.  
De-a lungul perioadei analizate a fost scris un număr relativ mare de lucrări publicate în jurnale 
(aproape 2/membru al echipei) şi lucrări publicate în volumele conferinţelor (aproape 12/membru al 
echipei) şi 6 cărţi. Prin participarea la conferinţe internaţionale pe probleme de salvare minieră au avut 
loc schimburi de idei. 
Infrastructura variată de antrenament a fost examinată şi evaluată ca fiind excelentă. În 2007, a fost 
obţinută acreditarea pentru măsurarea zgomotului şi vibraţiilor.  
Personalul este calificat şi foarte motivat.  
În cadrul apelului "Crises and disaster resilience" din cadrul Horizon 2020 se caută parteneri pentru un 
proiect de dezvoltare a unui instrument care să crească capacitatea de rezilienţă printr-o cooperare 
regională între echipele de salvatori.  
 
ECHIPA E4 - Echipa de cercetare a Laboratorului de Protecţia Mediului este formată din 5 angajaţi, 
cercetători din diverse categorii (CSI - 0, CSII - 0, CSIII - 4, IDT - 1). Vârsta medie a echipei este de 41,2 
ani.  
Veniturile echipei de cercetare E4 în 2013 s-au ridicat la 106.52 miide euro, reprezentând 3,91% din 
venitul total al Institutului, respectiv  21.3 mii euro/membru. Balanţa (raportul) dintre proiectele de 
cercetare şi servicii este de 40/60.  
Echipa este prea mică pentru a dezvolta proiecte serioase de cercetare. Proiectele deţin interfeţe cu 
proiecte  ale Institutului pentru Securitatea şi Sănătatea Muncii - Bucureşti, prin urmare, o dată pe an 
are loc o întâlnire de coordonare.  
Această echipă a specificat în mod clar 4 direcţii de cercetare:  
Protecţia sănătăţii umane şi a mediului, prin instituirea unor măsuri de menţinere a calităţii aerului 
ambiental, pe baza evaluării nivelului de poluare a factorilor de mediu  
Cercetări în scopul stabilirii măsurilor de reabilitare şi reconstrucţie ecologică pentru zonele afectate 
de factori antropici.  
Cercetări privind impactul diferitelor activităţi industriale asupra mediului.  
Cercetări privind consultanţa şi consilierea psihologică a angajaţilor în scopul creşterii securităţii la 
locul de muncă.  
Activitatea acestei echipe se bazează pe aspecte miniere, cum ar fi toxicologia azbestului, particule şi 
dispersia gazului toxic. Abordarea experimentală a analizei azbestului  ar putea fi îmbunătăţită în mod 
semnificativ. Aceasta se referă la monitorizare, predicţia distanţei de efect a  emisiilor şi tehnici de 
reducere / lichidare a acestora.  
Echipa utilizează mai degrabă unităţi portabile pentru monitorizarea parametrilor aerului şi se 
concentrează pe acestea. Infrastructura este bine întreţinută şi adecvată scopului.  
Protecţia mediului ar trebui să ia în considerare nu numai parametrii aerului, ci şi cei de  apă şi sol, spre 
exemplu. Pentru monitorizarea acestor parametri este necesară analiza chimică, astfel că echipa E4 
cooperează pe plan intern cu echipa E2.  
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Echipa a realizat 10 proiecte de cercetare şi dezvoltare, dintre care 2 sunt în curs de desfăşurare. Unul 
dintre proiectele finalizate (2009-2011) este  "Modelarea pe calculator a dispersiei prafului şi gazelor la 
staţiile de ventilaţie de la unităţile miniere din Valea Jiului". Pentru analiza datelor au folosit software 
de dispersie pe baza modelului Gaussian, care este destul de simplu. Însă când problemele se 
aprofundează, este necesară achiziţionarea unui software mai sofisticat .Validarea se realizează prin 
intermediul mijloacelor experimentale.  
Ei au facut echipa cu Universitatea din Ferrara pentru un proiect în cadrul Horizon 2020, cu un total de 
24 de parteneri. Există de asemenea multe alte idei, dar acestea par a fi destul de ambiţioase.  
Au fost elaborate multe lucrări prezentate la simpozioane. 
 
ECHIPA E5 - Echipa de cercetare a Laboratorului pentru Echipamente Electrice Ex de Putere  
este formată din 8 angajaţi, cercetători din diverse categorii (CSI -1, CSII - 1, CS III -1, IDT - 5). Vârsta 
medie a echipei este de 42 ani.  
Veniturile echipei de cercetare E5, în 2013, s-au ridicat la 370.38 mii euro, reprezentând 13,6% din 
venitul total al Institutului, respectiv 21.3 mii euro/membru. Balanţa (raportul) dintre cercetarea 
aplicativă şi servicii este de 50/50, în efortul măsurat în unităţi de timp, dar 15/85 atunci când este 
măsurat în unităţi monetare de venit.  
Tema centrală este protecţia la explozie a electromotoarelor şi a altor echipamente de mare putere.  
În cea mai mare parte, activitatea se axează pe testarea echipamentelor electrice pentru diferiţi clienţi. 
Unele cercetări urmăresc să identifice cauzele accidentelor şi eventualele defecte ale echipamentelor 
electrice. Cercetarea se face mai mult pentru a stabili cauza şi dezvoltarea exactă a accidentelor cu 
echipamente în atmosfere explozive. Stabilirea poate fi destul de complexă datorită numeroaselor 
cursuri posibile pe care un eveniment le poate lua. Baza de anchetă experimentală se realizează în 
camere de explozie de 1 şi 3 m3 în care pot fi determinate diferenţele minime de explozie în condiţii de 
siguranţă pentru echipamente şi poate fi testată rezistenţa carcaselor antideflagrante. În ceea ce 
priveşte tehnologia de testare, există o colaborare destul de intensă cu PTB în Germania.  
Măsurile de prevenire în circuitele electrice sunt trecerea de la pasiv la activ prin absorbţia de energie 
la momentul potrivit. Au fost formulate o serie de direcţii viitoare de cercetare. Deşi cele mai multe 
îmbunătăţiri ale echipamentelor, pot fi efectuate fără cunoştinţe detaliate despre fenomenologia 
exploziilor de gaze, la timpul cuvenit astfel de cunoştinţe pot deveni foarte importante. Pentru viitor 
sunt necesare  metode de testare şi de calcul mai sofisticate.  
Cunoştinţele şi experienţa membrilor echipei E5 permit instruirea de către aceştia, a altor categorii de 
personal care lucrează cu echipamente  protejate  la explozie.  
Echipa a câştigat medalia de aur pentru o inovaţie în Nurenberg. S-au realizat trei brevete şi cereri de 
brevet naţionale. Există câte o publicaţie/membru într-un jurnal şi 4 publicaţii/membru în cadrul unor 
conferinţe/simpozioane internaţionale, în timp ce contribuţii au fost aduse şi la alte lucrări. 
În rolul de organism notificat au efectuat servicii pentru un număr mare de companii.  
Infrastructurile de testare au fost toate bine întreţinute şi acreditate. 
 
ECHIPA E6 - Echipa de cercetare a Laboratorului pentru Echipamente Electrice  Ex de Curenţi Slabi 
este formată din 8 angajaţi, cercetători foarte experimentaţi, dar fără un  nivel extrem de studii (CSI - 
O, CSII - 3, CS1II - 1, CS - 2, IDT - 1), un tânăr doctor. Vârsta medie a echipei este de 45,57 ani. Echipa de 
cercetare E6 a realizat în 2013 venituri de  436.96 mii euro, reprezentând  16,04% din venitul total al 
Institutului, respectiv 54.62 euro/membru. Acest rezultat reprezintă cea mai buna eficienţă în cadrul 
Institutului. Balanţa (raportul) dintre cercetarea aplicativă şi servicii este 50/50, în efortul măsurat în 
unităţi de timp, dar datorită numeroşilor clienţi raportul veniturilor este părtinitor faţă de servicii. De 
asemenea, parte din servicii este reprezentată de activitatea de instruire a personalului din industrie şi 
transferul tehnologic.  
Această echipă se concentrează pe probleme foarte dificile în alimentarea dispozitivelor electrice ce 
funcţionează în medii cu pericol de atmosferă explozivă. Activitatea acestei echipe se distinge în mod 
clar de cea a echipei E5 prin principiul prevenţiei. Aici prevenirea se realizează prin jinglarea cu 
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parametrii circuitului: capacitate, rezistenţă, inducţie în raport cu tensiunea, curentul şi temperaturile. 
Scânteile a căror energie şi putere pot varia nu trebuie să aprinda amestecul. 
Munca este foarte empirică, dar atrage  multe sarcini. Nu există o ambiţie de a intra în probleme 
fundamentale, deşi există un interes de a face uz de metode statistice sofisticate, de exemplu pentru a 
face o predicţie lmită de defecţiune de 1 la 1000.  
Echipa realizează multe investigaţii ale accidentelor şi pentru depistarea problemelor. Ei sunt celula de 
expertiză pentru industria ţării. Membrii echipei acţionează în calitate de Preşedinte şi Secretar al 
Comitetului Naţional CT 137.  
În ceea ce priveşte diseminarea rezultatelor, pe perioada analizată au fost scrise aproximativ 1 
carte/angajat, iar per membru al echipei puţin mai mult de 1 articol în jurnale indexate pe plan 
internaţional, un articol în publicaţii naţionale şi aproximativ 4 contribuţii la conferinţe. O medalie de 
bronz a fost acordată echipei pentru o inovaţie în cadrul EUREKA, Bruxelles, 2011.  
Echipa a finalizat un proiect de cercetare care a generat un brevet, în legătură cu instalaţiile de curenţi 
slabi utilizate în arii cu pericol de atmosferă explozivă. Echipa a dezvoltatt acest proiect de cercetare 
(înainte de 2007) împreună cu producătorul. Cercetătorii echipei E6 au obţinut un brevet naţional şi 
două cereri de brevet. Echipa a fost acreditată.  
Ca peste tot în cadrul Institutului, instalaţia de experimentare a fost configurată foarte în detaliu. 
 
ECHIPA E7 - Echipa de cercetare a Laboratorului pentru Echipamente Neelectrice Ex  
Această echipă este un grup foarte practic de testare. Media de vârstă a acestei echipe formată din 7 
membri este ceva mai mică decât a echipei  anterioare.  
Sarcinile rezultă din investigarea incidentelor şi stabilirea defecţiunilor, precum şi din modul de 
conformare cu directivele UE. Activitatea de cercetare aplicativa este de aproximativ 50% din 
capacitate, dar grupul are cel mai mare venit per membru din cadrul Institutului. 
Varietatea echipamentelor de testare este foarte mare şi clar inspirată din cauzeele car au generat 
accidente miniere în trecut, cum ar fi aprinderea de benzi transportoare prin fricţiune, fracturarea 
conductelor, deteriorarea izolăţiei cablurilor electrice, electrostatică, aprindere în atmosferă cu praf 
etc. Prin toate aceste teste sprijină alte echipe din cadrul Institutului. Cu toate acestea, privind în 
detaliu sistemele multi-parametru (fizici, fizico-chimici, precum şi materialele) echipa nu face în acest 
moment cercetare aplicativă. În acest caz, se recomandă pe viitor o abordare mai ştiinţifică prin care să 
se încerce izolarea parametrilor indivisduali ai fenomenului respectiv în ansamblu.  
Echipa participă pe plan international la teste round-robin, în cadrul programelor de calibrare şi a 
schemelor de testare inter-laboratoare.  
Recolta de articole şi cărţi este comparabilă cu cea a altor echipe: aproape 1 carte per membru al 
echipei, un articol publicat intr-o revistă indexată ISI, 7 lucrări la conferinţe şi simpozioane, iar echipa a 
primit 2 medalii de aur şi una de bronz. Au aplicat pntru 3 cereri de brevet şi deţin un brevet la nivel 
naţional.  
O propunere de proiect in cadrul Horizon 2020 a fost identificată ca fiind de interes. Activitatea de 
cercetare este planificată în continuare la acelaşi nivel ca şi până acum. 
 
ECHIPA E8 - Echipa de cercetare a Departamentului pentru Securitatea Explozivilor şi Articolelor 
Pirotehnice.  
Echipa are 8 membri, cu o medie de vârstă de 44 de ani. Venitul realizat este de 328 mii euro în 2013, 
reprezentând  12% din venitul total al Institutului. Per membru al echipei 41 mii euro.  
Se pune accentul pe următoarele: 
Testarea calităţii dispozitivelor explozive şi pirotehnice din punct de vedere al cerinţelor de funcţionare 
şi securitate cu privire la aprinderea  gazelor explozive sau a compoziţiei de praf din mine sau cu privire 
la distanţa de siguranţă în cazul căderilor sau fragmentărilor în alte medii. 
Determinarea daunelor nedorite elementelor structurale cauzate de operaţii de împuşcare.  
Testarea detonabilităţii îngrăşămintelor pe bază de azotat de amoniu-(CE-test), înainte şi după ciclare 
termică. 
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Şi în acest caz facilităţile de testare sunt modeste, dar bine întreţinute. Explicaţiile testului au fost bine 
făcute. A fost prezentat un proiect de cercetare pentru a dezvolta un nou test de determinare a 
performanţei detonatorilor.  
Echipa a participat la un proiect UE de testare a siguranţei materialelor pirotehnice, o evaluare a 
riscului de utilizare a explozivilor pentru demolarea structurilor privind efectele  secundare nedorite ce 
pot să apară din cauza vibraţiilor seismice.  
Au participat la mai multe forumuri internaţionale pentru organisme notificate, dar sugestia este de a 
căuta de asemenea, participarea la Grupul Internaţional Substanţe Instabile (IGUS), care este prezidat 
de BAM şi TNO. În special o colaborare cu Grupul de lucru 2: Explozivi, Propulsori şi Pirotehnice (PPE), 
va fi interesantă pentru a schimba idei la nivel de cercetare. IGUS formează grupul de sprijin ştiinţific / 
tehnic pentru Grupul de Experţi al ONU privind mărfurile periculoase care, la rândul său, asigură 
intrarea în Sistemul Global Armonizat de Clasificare şi Etichetare a substanţelor chimice. Acest lucru va 
extinde domeniul de competenţă al echipei.  
Echipa a obţinut un brevet naţional. Echipa a publicat în total6 cărţi, iar pe perioada de raportare au 
fost scrise aproximativ 6 articole/membru de echipă, dintre care doar 2 au fost publicate in reviste 
indexate ISI.  
Echipa este singura care indică dinamică în direcţia de cercetare: de la cercetarea aplicativa de testare 
prin intermediul infrastructurii tehnice şi ştiinţifice pentru a permite o evaluare a riscurilor, până la 
dezvoltarea unor instrumente de modelare grafico-analitice şi simulare computerizată. Au fost propuse 
câteva idei de proiecte UE Horizon 2020. 
 
Calificativul acordat este ”A”.  
 
Mai jos urmează argumentarea. 
 
1. Calitatea activităţilor CD şi rezultatele acestora 
 
Întreaga activitate de cercetare are caracter aplicativ. Chiar dacă se produc multe publicaţii, nivelul 
general al jurnalelor şi conferinţelor, în ciuda faptului că sunt internaţionale, acestea nu pot fi calificate 
ca fiind globale. Deci, în această privinţă rezultatele au fost mediocre. Cu toate acestea, acest lucru se 
face mai mult decât bine, dat fiind interesul covârşitor al industriei pentru solicitarea de consultanţă şi 
asistenţă dată de institut şi de interesul alor părţi plătitoare. Deşi în majoritatea echipelor raportul 
dintre proiectele de cercetare şi dezvoltare pură, testare, rezolvarea problemelor şi certificare este 1:1 
global vorbind în unităţi de timp, veniturile echipelor din cele două categorii de lucrări au un raport, de 
exemplu, de 0,3: 0,7. 
Un număr echitabil de brevete şi cereri de brevete naţionale este aplicat (de ordinul a trei per echipă), 
dar brevetele internaţionale nu sunt obţinute. Astfel, deşi acestea sunt absente, această contribuţie a 
fost ignorată datorită scopului şi sferei institutului, cu piaţa sa relativ mică, dar cu costuri mari pentru 
menţinerea unor astfel de brevete. Acelaşi lucru este valabil şi pentru startup-uri şi spinoff-uri. 
Partajarea rezultatelor se face foarte activ prin participarea la conferinţe, contacte cu universităţile şi 
cooperare internaţională cum este cooperarea cu BAM sau PTB din Germania. 
Punctul forte al institutului este munca foarte eficientă şi veniturile bune generate de lucrările 
efectuate pentru industrie; punctul slab este că faptul că diseminarea, prin urmare schimbul de 
informaţii, este relativ scăzută şi ar trebui crescută. Nota acordată este 4.  
  
2. Calitatea resursei umane 
 
Atmosfera în cadrul institutului este foarte deschisă şi agreabilă. Cultura este foarte bună; nu pare că 
este foarte multă rivalitate între liderii de echipe. Există o atitudine de întrajutorare şi întregul a lăsat o 
impresie de disciplină. Sistemul de a avea studenţi doctoranzi cu coordonator în cadrul universităţii 
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funcţionează bine. Pentru un anumit număr de echipe de cercetare, vârsta medie se apropie de 45 de 
ani, în ciuda numărului relativ mare de studenţi doctoranzi sau doctori sub 40 de ani. 
Raportul dintre personalul CD şi personalul de  sprijin pare corect. Administrarea proiectelor nu este 
suprasolicitantă (Pontajele se colectează lunar. Fiecare proiect este ghidat de asemenea de un 
reprezentant al contabilităţii.) Deci, s-a concluzionat calitatea ca fiind bună. 
Punctul tare este cultura excelentă; cel slab este reprezentat de faptul că există o tendinţă ca vârsta 
medie sa devină ridicată. De aceea, trebuie continuate eforturile de atragere a personalului tânăr.  
Nota acordată este 4. 
 
3. Calitatea infrastructurii şi rata de exploatare 
 
Infrastructura este foarte diversă, multe trebuie construite intern, în timp ce instalaţiile au un scop 
specific. În general, infrastructura de testare nu este extrem de sofisticată, dar există şi excepţii. De 
exemplu, echipamentele pentru testarea explozivilor au fost dezvoltate în urmă cu ceva ani, dar 
metodele sunt standardizate în întreaga lume, chiar dacă există şi metode mai fundamentale. Pe de 
altă parte, toate au părut adecvate scopului, foarte bine întreţinute şi în stare bună de funcţionare. 
Spaţiile de lucru au fost curate. Au menţionat că rata de exploatare este mare (80%). 
Punct tare este varietatea bună şi ordinea de lucru a echipamentelor pentru prezentele  cerinţe; un 
punct slab este faptul că în anumite echipe, pentru lucrul în profunzime, va fi nevoie de instrumentaţie 
mai sofisticată. Se recomandă a se include acest lucru în planurile de viitor. Nota acordată este 4. 
 
4. Eficienţa managementului şi calitatea mediului de cercetare 
 
Motivaţia personalului este mare. Liderii de echipe care sunt mai în vârstă, chiar dacă poate nu 
stăpânesc foarte bine limba engleză sau deţin calitatea de doctor, pare că sunt calificaţi pentru 
domeniul pe care trebuie să-l gestioneze. 
Procedurile administrative sunt eficiente şi relaxate. Echipele primesc sprijin fără birocraţie ce 
consumă timp. În cadrul proiectelor, echipele sunt ghidate de contabili pentru probleme financiare. 
Achiziţionarea instrumentelor se face rapid şi fluent. 
Nivelul de satisfacţie pare a fi foarte mare, dar bineînţeles că este de dorit  un buget de investiţii mai 
mare pentru a putea concura pe plan internaţional la un nivel mai mare.  
Echipele relativ mici formate din 5-8 persoane efectuează o mare varietate de lucrări şi participă in 
multe proiecte ale altor echipe, aparent fără foarte mare dificultate. Transparenţa deciziilor nu pare să 
fie o problemă. Nu au fost detectate plângeri, nici chiar la invitaţia explicită. În parte, aceasta se 
datorează un foarte mari stabilităţi a forţei de muncă. Comunicarea este bună şi personalul nu se simte 
exclus din procesul de luare a deciziilor. Etica şi comportamentul sunt bune. Nu s-a detectat nevoia de 
a concura pentru personalul de suport. Ca şi rezultat al multor certificări de metode de test în 
laborator şi a calităţii muncii (ISO 17025), implementarea normelor europene şi a celor mai bune 
practici este asigurată. Operaţiile de laborator, în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lucrătorilor, 
au fost descoperite ca fiind la nivelul celor mai bune practici.  
Punctul tare este dat de mediul şi atmosfera de lucru care sunt excelente; mici îmbunătăţiri sunt 
întotdeauna posibile. Toate acestea împreună fac ca acestui criteriu să i se acorde cea mai mare notă. 
Nota acordată este 5. 
 
5. Calitatea şi credibilitatea planului de dezvoltare instituţională 
 
Cu toate că planul de dezvoltare pe termen scurt este adecvat, după cum am menţionat, o viziune pe 
termen lung trebuie dezvoltată pentru a aduce institutul la un nivel mai ridicat de sofisticare cu privire 
la instrumentaţia pentru măsurări rafinate şi la mijloacele computaţionale (dinamica computerizată a 
fluidelor, elemente finite, software pentru statistică). Limita abordării empirice se apropie. Stimularea 
noilor idei nu este peste tot suficient de dezvoltată şi conducerea echipelor pare că nu le sesizează 
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suficient. Politica de recrutare cu atragerea studenţilor doctoranzi este excelentă. Parteneriatele 
naţionale locale sunt bine dezvoltate; pe plan internaţional există spaţiu de dezvoltare. Aceasta se 
poate face prin participarea în grupuri de experţi ex. IGUS (Grupul Internaţional pentru Substanţe 
Instabile) şi prin dezvoltarea de proiecte în cadrul ORIZONT 2020 pentru care chiar au fost iniţiate 
câteva propuneri ce caută stimulare. ”Masa” echipelor este într-adevăr ”critică” sau pe aproape. Nu a  
fost descoperită redundanţă. 
Punctul tare al institutului este munca sa aplicativă solidă; slăbiciunea este nivelul de conţinut ştiinţific. 
Diverse grupuri de cercetare de renume, de exemplu pentru explozii de praf şi electricitate statică,  nu 
au fost cunoscute în echipele ce lucrează în acest domeniu. De aceea, se face o recomandare specifică 
de a dezvolta o viziune şi o perspectiva pe un termen mai lung pentru ariile de cercetare relevante. 
Astfel, acolo un problemele mai uşoare din practica securităţii miniere şi ariile asociate au fost complet 
sau parţial rezolvate, cele remanente şi mai complexe pot fi abordate la un nivel ştiinţific mai ridicat. 
Nota acordată este 4. 
 
Formarea şi perfecţionarea resurselor umane - crearea masei critice de cercetători 
 

Îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a resurselor umane angrenate în activitatea directă de 
CDI, auxiliară sau administrativa a institutului 

- perfecţionarea prin cursuri de instruire specifice domeniilor de activitate în care activează 
categoriile de personal; 

- autoperfecţionarea personalului cu studii superioare prin urmare de cursuri doctorale, master, 
postdoctorale, etc.; 

- continuarea unei politici de asigurare a continuităţii activităţii prin ,, ştafeta,, predată tinerilor 
angajaţi de către cercetătorii cu experienţă, aflaţi în pragul pensionării. 

 
La nivelul managementului INCD INSEMEX au fost adoptate şi implementate o serie de măsuri 

pentru politica de personal, astfel: 
- Descentralizare în luarea deciziilor tehnice; 
- Organizarea departamentelor de cercetare pe  laboratoare cu domenii specifice de activitate ; 
- Flexibilitate şi libertate în crearea colectivelor de lucru; 
- Flexibilitatea personalului în abordarea problemelor în funcţie de cerinţele pieţei; 
- Stabilitatea personalului; 
- Cadru adecvat pentru pregătirea personalului; 
- Disponibilitate şi mobilitate ridicată a personalului; 
- Comunicarea cu uşurinţă cu parteneri străini pentru cei mai multi dintre 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. 

Asigurarea dezvoltarii personale şi profesionale armonioase,  integrarii 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. 

Asigurarea 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. 

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

Cercetătorii 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 Insemex-ul. 

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 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.   

Aplicarea unei politici 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. 

Promovarea activitatii de colaborare şi parteneriat în cercetare, atragerea temporară de 
personal şi cercetători în vederea realizări unor proiecte specifice, complexe şi diversificate.  

Asigurarea unor bune condiţii de muncă în spaţii amenajate modern, acces la Internet şi 
materiale documentare, echipamente şi aparatură performantă pentru desfăşurarea activităţilor. De 
asemenea, corelarea asigurată securitatii sociale 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.  
 
Creşterea capacităţii de cercetare - Infrastructura de CDI, Transfer tehnologic şi Valorificarea 
rezultatelor cercetării 
 

Pentru activităţile de inovare şi transfer tehnologic, managementul INCD INSEMEX a aplicat 
următoarele măsuri şi strategii: 

- Asigurarea competitivitatii economice a beneficiarilor; 
- Imbunatatirea cooperarii intre institut si industrie, mai ales prin dezvoltarea de parteneriate 

public private, prin: 
- crearea conditiilor materiale si de dotare in scopul satisfacerii prompte a solicitarilor 

beneficiarilor din industrie; 
- diversificarea ofertei de servicii; 
- cresterea numarului de tehnologii si produse transferate in industrie; 
- menţinerea acreditării sistemului de asigurare a calităţii; 
- participarea la targuri si expozitii cu exponate, afise, cataloage pentru promovarea ofertei 

INSEMEX; 
- participarea la licitatiile interne pentru livrarea de servicii specifice institutului, atat singur cat si 

in parteneriate cu alte unitati. 
 
Prioritizarea obiectivelor Planului de investiţii şi achiziţii în vederea corelării infrastructurii de 

cercetare la nivel european şi susţinerea realizări obiectivelor  ştiinţifice şi de dezvoltare. 
Dotarea laboratoarelor cu aparatură şi echipamente de înaltă performanţă, în limita  fondurilor 
disponibile şi atrase  prin reinvestirea profitului obţinut din activitatea derulată şi fonduri bugetare 
atrase prin competiţia de proiecte.  
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Asigurarea mentenanţei pentru echipamentele şi instalaţiile de cercetare şi a spaţiilor de lucru, 
laboratoare, poligon de încercări, poligon de instruire a salvatorilor. 
  Achiziţii  directe de echipamente şi aparatură  de cercetare - dezvoltare, birotică şi obiecte de 
inventar  pentru dezvoltarea şi realizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare. 

Asigurarea unei dezvoltări durabile economică şi tehnică a institutului, creşterea productivităţii 
muncii şi a calităţii lucrărilor executate. 
 

Transferul tehnologic s-a realizat prin: 
- servicii ştiinţifice si tehnologice prestate către terţi prin implementarea în sistemul de calitate al GLI 

din cadrul INCD-INSEMEX Petroşani, încercări in regim acreditat RENAR utilizate la evaluarea 
conformităţii produselor pentru directivele europene pentru care INSEMEX-OEC este notificat la 
Bruxelles cu nr. NB 1809; 

- servicii ştiinţifice si tehnologice prestate către terţi, prin intermediul INSEMEX – GAS – GRUPUL DE 
AUTORIZARE SALVARE;   

- servicii ştiinţifice si tehnologice prestate către terţi prin intermediul INSEMEX – GVIV –GRUP 
VERIFICARE INSTALATII DE VENTILATIE; 

- servicii ştiinţifice si tehnologice pentru elaborarea expertizelor tehnice a evenimentelor generate de 
explozii/incendii. 

 
Managementul economic si financiar 
 

Optimizarea rezultatelor financiare: 
- aplicarea unor politici eficiente de atragere contractuală prin oferta de servicii CDI INSEMEX a 

partenerilor de afaceri din mediul economic; 
- diminuarea creanţelor; 
- reducerea cheltuielilor administrative acolo unde este posibil, fără a afecta însă buna 

funcţionare a institutului; 
- maximizarea eficienţei realizărilor din activitatea CDI, fără însă a afecta calitatea lucrărilor. 

Creşterea raportului dintre fondurile de finanţare provenite din surse extrabugetare şi cele 
provenite de la bugetul de stat: 

Luând în considerare politicile de CDI la nivel european şi naţional, prin care se urmăreşte ca 
1/3 să fie fonduri bugetare şi 2/3 să fie fonduri atrase din economie, politica de ofertare a serviciilor 
specifice aflate în panoplia institutului a fost permanent orientată către agenţii economici. Astfel, 
institutul va depune aceleaşi eforturi de a fi în strâns contact cu operatorii economici, cărora să le 
poată oferi în continuare servicii de CDI la un înalt nivel de cunoaştere pe baze contractuale. 
 

La data de 31.12.2014, INCD INSEMEX a avut următoarele rezultate financiare: 
   Venituri totale:     12.862.381 lei 
      din care: 
   − venituri din exploatare   12.623.593 lei 
   − venituri financiare                           238.788 lei 
   Cheltuieli totale              10.556.226 lei 
       din care: 
   − cheltuieli de exploatare                 10.540.673 lei 
   − cheltuieli financiare                          15.553 lei 
   Rezultatul curent (Profit)        2.306.155 lei 
   Impozit pe profit                         147.427 lei  
   Rezultatul net         2.158.728 lei 
  

În ceea ce priveşte încadrarea în indicatorii planificaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2014, INSEMEX a depăşit indicatorii aprobaţi, astfel: 
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 La capitolul venituri totale s-a realizat o valoare de 12.862 mii lei, comparativ cu 12.600 mii lei 
planificată, cu 2.1  %  mai mult fata de planificat. 
 La capitolul cheltuieli totale, indicatorul realizat a fost de 10.556 mii lei, fără a se depăşi 
indicatorul aprobat în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli .   
 Profitul brut realizat a fost de 2.306 mii lei, comparativ cu cel planificat de 2.044 mii lei, 
rezultând o creştere de 12.8  %. Profitul din exploatare a fost de 2.082 mii lei, diferenţa de 224 mii lei o 
reprezintă profitul financiar rezultat din dobânzile primite la depozitele bancare constituite în cursul 
anului 2014 si din diferenţele pozitive de curs valutar . 
 Câştigul mediu lunar pe salariat realizat a fost de 3.248 lei / persoană, mai mare cu 1.8% decât 
cel planificat de 3191 lei/persoana. 
 Rentabilitatea  realizată a fost  de 21.85 % ,mai mare cu 12.6 % decât cea planificată (19,4%). 
 Rata rentabilităţii financiare realizată a fost de 10,52 % faţă de 9.1 % cât a fost planificată. 
 Productivitatea muncii a crescut fata de cea programata cu 3.6% fiind de 111 mii lei/persoană, 
acesta în condiţiile reducerii numărului mediu de personal de la 118 persoane la 116 persoane. 
 La finele anului 2014 INSEMEX nu a înregistrat obligaţii restante către bugetul consolidat al 
statului şi către furnizori. 
 La capitolul creanţe, institutul avea la 31.12.2014 de încasat suma de 2.890 mii lei, din care 
creanţe restante 1.965 mii lei.   
 În cursul anului 2014, institutul a realizat investiţii în valoare de 996 mii lei, constând în 
aparatură, tehnică de calcul, programe informatice, etc. necesare activităţii de cercetare. Din valoarea 
totală a investiţiilor, 558 mii lei s-au realizat din surse proprii şi 438 mii lei alte surse, respectiv 
programele naţionale de cercetare. 
 Capitalurile proprii la data de 31.12.2014 au fost de 20.515.515 lei, compunându-se din: 
  − patrimoniul INCD:                    556.552 lei; 
  − rezerve:   17.800.235 lei; 
  − profit:     2.158.728 lei; 
   
 Profitul net realizat la 31.12.2014 în sumă de 2.158.728 lei ,va fi repartizat conform art. 25, alin. 
(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57 / 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324 / 2003, astfel: 
  −      431.746 lei - fond pentru cointeresarea personalului; 
  −   1.295.237 lei - fond pentru finanţarea dezvoltării institutului; 
  −      431.745 lei - fond nerepartizat, rămas la dispoziţia institutului. 
  
CAPITOLUL IV - CONTROLUL CURŢII DE CONTURI - măsuri şi modalitatea acestora de rezolvare. 
 In perioada 03.11.2004-12.12.2014 Curtea de Conturi a efectuat o actiune de control cu 
tema ”controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, 
precum şi legalitatea realizării veniturilor şi efectuării cheltuielilor “. În urma controlului prin decizia nr. 
1/2015 s-au dispus urmatoarele măsuri: 

- întocmirea corecta si completa a documentelor legale privind utilizarea autovehiculelor din 
dotare(foi de parcurs si FAZ-uri), determinarea consumurilor efective de carburati potrivit 
normelor legale si inregistrarea in contabilitate a consumului de carburanti rezultat din FAZ-uri. 

- elaborarea, aprobarea si implementarea unei proceduri operationale privind cheltuielile de 
protocol. 

- inventarierea terenurilor aflate in patrimoniul INCD INSEMEX cu respectarea in totalitate a 
Ordinului nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 

- stabilirea exactă a valorii cheltuielilor de protocol efectuate in perioada 2010-2014 in vederea 
recalificarii cheltuielilor care nu se incadreaza in aceasta categorie ca nefiind cheltuieli de 
protocol si reincadrarea acestora din punct de vedere contabil in vederea recalcularii si virarii 
impozitului pe profit. 
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  Potrivit celor dispuse prin decizia nr. 1/2015, INCD INSEMEX Petroşani a depus toate 
diligenţele necesare remedierii aspectelor constatate astfel: 
 
I. a) A fost completată procedura operaţională P04, conform normelor în vigoare, privind utilizarea şi 
întreţinere autoturismelor INSEMEX cu determinarea consumului de carburant. În acest sens, prin 
decizia nr. 240 din data de 10.12.2014 , directorul general a numit comisia de stabilire a consumurilor 
normate pentru parcul auto INSEMEX. În urma raportului comisiei, procedura operaţională P04 a fost 
completată cu aceste consumuri normate şi finalizată. 
Totodată, la nivelul institutului se întocmesc corect fişele de activitate zilnice precum şi foile de parcurs 
în vederea înregistrării în contabilitate a consumului real de carburant. 
b) A fost elaborată şi finalizată procedura privind cheltuielile de protocol la nivelul institutului, 
procedură care cuprinde: categoriile de cheltuieli de protocol, documentele necesare angajării acestor 
tipuri de cheltuieli, categoriile de personal îndrituite să efectueze astfel de cheltuieli precum şi limitele 
valorice fiind numită o persoană responsabilă cu monitorizarea, întocmirea şi verificarea acestora. 
c) A fost finalizată inventarierea de natura activelor, datoriilor şi capitalurile proprii aflate în 
patrimoniul INSEMEX, incluzând şi terenurile. 
 
II. Prin decizia directorului general nr. 23 din data de 22.01.2015 a fost numită comisia de analiză a 
măsurilor dispuse de Camera de conturi a judeţului Hunedoara.  
În acest sens, comisia a analizat valoarea cheltuielilor de protocol din perioada 2010 – 2014, în vederea 
stabilirii şi încadrării acestora din punct de vedere contabil, constatând efectuarea de cheltuieli de 
cazare şi masă pentru care nu există întocmite referate de necesitate, în sumă de 9.027,68 lei. 
Ca urmare, această sumă se constituie cheltuială nedeductibilă la nivelul anului 2014,  calculându-se  
impozitul pe profit aferent urmând a fi virat pe destinaţiile legale. 
Aşadar, INCD INSEMEX a luat act de toate măsurile stabilite de auditorii Camerei de Conturi a judeţului 
Hunedoara şi a înlăturat în totalitate deficienţele constatate. 
 
CAPITOLUL V - PERSPECTIVE PENTRU ANUL 2015 
 
Managementul calităţii infrastructurii de cercetare   
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare constituie un obiectiv prioritar al strategiei 
managerului institutului, premisă necesară realizării unui nivel european competitiv în spaţiul european 
al cercetării după aderarea României la Uniunea Europeană. 

În acest sens se urmăresc următoarele: 
- întreţinerea şi modernizarea instalaţiilor C-D-I de importanţă naţională, respectiv cele care 

servesc domeniilor strategice şi pe care INSEMEX le deţine- Instalaţia de Interes Naţional –IIN-
PCDIEx; 

- dotarea laboratoarelor de cercetare cu aparatură şi echipamente de cercetare de înaltă 
performanţă. 

Sistemul de management al calităţii 
În contextul european actual, impus de economia de piaţă aflată într-un continuu proces de 

dezvoltare şi maturizare, credibilitatea pe piaţă a unui produs sau serviciu, a furnizorului acestuia 
împreună cu sistemul calităţii implementat de către acesta, a căpătat o importanţă deosebită. Astfel, 
cu cât credibilitatea unui produs sau serviciu este mai ridicată pe piaţă, cu atât mai uşor acesta va 
circula pe piaţa comunitară şi se va vinde mai bine. Dacă însă la rândul său furnizorul sau producătorul 
beneficiază de o credibilitate adecvată, se poate asigura creşterea competivităţii şi a profitului 
acestuia. 

Printre soluţiile practicate  în prezent, tot mai frecvent,  în scopul creşterii credibilităţii pe piaţă 
sunt (în ordine crescătoare a costurilor şi dificultăţilor implicate): 

- îmbunătăţirea continuă; 
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- testările comparative de produse/ servicii (cu publicarea rezultatelor acestora si a 
clasamentelor astfel obţinute); 

- certificarea produselor / serviciilor si/sau a sistemelor calităţii, acreditarea. 
 Preocupările continue ale INCD INSEMEX în domeniul implementării şi promovării sistemului 
calităţii pe plan naţional şi internaţional pot fi sintetizate sumar pe trei direcţii: evaluarea produselor 
din domeniul de competenţă în scopul certificării şi punerii în siguranţă pe piaţă, certificarea 
personalului pentru activităţi în domeniile ce implică lucrul în atmosferă potenţial explozivă, cu 
substanţe explozive şi pentru industria extractivă, precum şi participarea activă în calitate de membru 
fondator al ASRO la dezvoltarea de standarde şi norme naţionale şi la preluarea şi adaptarea 
standardelor europene din domeniul echipamentelor electrice utilizate în medii cu pericol de explozie. 
 
Obiective prioritare CDI ale INCD INSEMEX: 
 Menţinerea şi chiar creşterea volumului de activitate CDI: 

- atingerea unui raport optim între volumul de activitate de cercetare dezvoltare cu rezultate 
pozitive şi numărul de cercetători atestaţi; 

- publicarea de articole publicate în reviste de specialitate, de preferat cu cotaţie ISI sau indexate 
în baze de date internaţionale ; 

- diseminarea şi prezentarea rezultatelor lucrărilor de cercetare. 
Stabilirea priorităţilor de dezvoltare: 

În baza analizelor economice şi a strategiilor naţionale de dezvoltare pe domeniile de activitate 
în care se regăseşte activitatea INCD INSEMEX, se vor stabili priorităţile de dezvoltare atât în ceea ce 
priveşte programul de investiţii, cât şi în planul resurselor umane. 

Se vor corela, pe cât posibil, eforturile financiare în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare 
propuse, fiind utilizate toate mecanismele disponibile, respectiv derularea de proiecte din fonduri de la 
buget sau reinvestirea profitului obţinut din activitatea derulată în anii precedenţi. De asemenea, se 
vor avea în vedere şi  beneficiile care pot rezulta în urma aplicării planului de dezvoltare sub cele doua 
aspecte: beneficiile societăţii româneşti (care are în INCD INSEMEX un institut competent în asigurarea 
securităţii miniere şi protecţiei la explozie) şi beneficiile economice directe ale institutului. 
 
Îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa internă şi externă: 

- angrenarea în proiecte cu arii tematice specifice activităţii desfăşurate de INCD INSEMEX, 
pentru care există experienţă şi calificarea necesară; 

- participarea în consorţii şi parteneriate directe, atunci când este abordată o problematică mai 
complexă şi se impune abordarea multidisciplinară a obiectivelor proiectelor sau contractelor; 

- obţinerea de rezultate conform clauzelor contractuale. 
Creşterea vizibilităţii a rezultatelor activităţii CDI: 

- participarea la realizarea priorităţilor naţionale (stabilite de guvern, ministere, agenţii 
naţionale); 

- transferul rezultatelor cercetării în mediul socio-economic (documentaţii, studii, certificate, 
rapoarte, proiecte, tehnologii, servicii); 

- activităţi de brevetare ( depuneri de cereri, menţinere etc.); 
- diseminarea informaţiilor asupra rezultatelor activităţii CDI a institutului (organizare de 

seminarii, conferinţe şi sesiuni ştiinţifice); 
- prelucrarea rezultatelor cercetărilor efectuate de cercetătorii institutului (articole publicate în 

reviste de specialitate, de preferat cu cotaţie ISI sau indexate în baze de date internaţionale, 
volumele de lucrări ale simpozioanelor, cărţi  etc.); 

- Implicarea structurilor responsabile cu relaţiile internaţionale, prin colaborare cu 
departamentele profesionale, în identificarea partenerilor potenţiali. 

- 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. 
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- 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. 
 
CAPITOLUL VI - ALTE INFORMAŢII  
 

Indicatorii de performanţă, realizaţi pe anul 2014, sunt prezentaţi în anexa la prezentul raport.  
 
 
 

DIRECTOR GENERAL - INCD INSEMEX 
  DR. ING. GEORGE ARTUR GĂMAN 
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        Anexa la Raportul privind activitatea directorului general al INCD INSEMEX  
 

 

 
 

 

 
 

Anul 2014

I1 Venituri din activitatea de bază  (mii lei) 3414

I2 Venituri din activităţi conexe activităţii de CD (mii lei) 8932

I3 Venituri financiare (mii lei) 238
I4 Alte venituri (mii lei) 278
I5 Total venituri (I1+I2+I3+I4) (mii lei) 12862
I6 Cheltuieli cu bunuri şi servicii (mii lei) 1831
I7 Cheltuieli cu personalul (mii lei) 6741
I8 Cheltuieli financiare (mii lei) 16
I9 Alte cheltuieli (mii lei) 1968
I10 Total cheltuieli (I6+I7+I8+I9+I10) (mii lei) 10556

I11 Rezultatul brut al exerciţiului (I5-I10) (mii lei) 2306

I12 Profit net 1937

I13 Pierderi contabile 0

I14 Rentabilitatea (I11/I5) (%) 17.93

I15 Rata rentabilităţii financiare 10

I16 Corelarea între venituri şi cheltuieli (%) - principiul contab. de angajamente 100

I17 Productivitatea muncii (mii lei/pers.) 110.8

I18 Plăţi restante (mii lei) 0

I19 Creanţe (mii lei) 2890

I20
Valoarea alocărilor financiare pentru investiţii din surse proprii şi credite bancare (mii lei) 558

I21 Valoarea alocărilor financiare pentru investiţii de la bugetul de stat (mii lei) 438

I22 Câştigul mediu lunar pentru personalul de CD (lei) 3386

I23 Numărul mediu de personal de CD pe total INCD 76

I24 Ponderea CS I şi CS II în total personal CD (%) 14

I25 Ponderea IDT I şi IDT II în total personal CD 0

I26 Ponderea personalului implicat în procese de formare doctorală şi de masterat în total pers. de CD(%) 23

I28 Ponderea operatorilor economici în total parteneri (%) 85

I30 Ponderea articolelor publicate în reviste ISI în total articole sau alte baze de date internaţionale (%) 30

I31
Număr de participări la elaborarea studiilor strategice sau prospective furnizate autorităţii coordonatoare a 

domeniului de activitate a INCD
0

I32 Număr de comunicări la conferinţe sau congrese internaţionale 50

I33 Ponderea produselor, tehnologiilor şi serviciilor în total rezultate de CD obţinute (%) 90

I34 Numărul de cereri de brevet/brevete în total rezultate CD obţinute 7

I35 Ponderea invenţiilor aplicate în total de invenţii (%) 80

I36 Ponderea rezultatelor care sunt la baza creării de start-up şi spin-off în total rezultate (%) 0

Gestionarea sistemului relaţional

Gestionarea resursei umane si motivarea 
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I29 Ponderea contractelor economice în total contracte (%) 70

I27 Ponderea cercetătorilor tineri în totalul cercetătorilor(%) 18
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ANEXA 2  

 

Venituri totale: 12.862.381 lei, din care:                                                                                           

Venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri publice (repartizat pe 

surse naţionale şi internaţionale): 3.415.422 lei. 

 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 

2.496.457 

1. PN 07450123 
Dezvoltarea capacităţii de încercare a laboratorului prin 

implementarea tehnologiei de încercare la şoc termic şi de 
încercare la răsucire pentru traversări. 

75.000 

2. PN 07450124 

Cresterea fiabilitatii in exploatare si imbunatatirea 
mentenantei actionarilor electrice cu motoare in constructie 

antiexploziva destinate utilizarii in atmosfere potential 
explozive. 

40.000 

3. PN 07450127 
Tehnologii privind determinarea rezistenţei, permeaţiei şi 

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

95.000 

4. PN 07450128 
Evaluarea riscului la demolarea obiectivelor industriale/civile 

cu ajutorul explozivilor de uz civil, în vederea prevenirii 
efectelor nedorite induse. 

150.000 

5. PN 07450129 
Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de 

toxicologie privind determinările de radiaţii electromagnetice 
la locurile de muncă. 

120.000 

6. PN 07450130 
Studiul influenţei umidităţii amestecului de încercare asupra 

sensibilităţii eclatorului. 
50.000 

7. PN 07450131 
Managementul riscului specific articolelor pirotehnice de 

divertisment, categoria 4. 
163.470 

8. PN 07450132 

Dezvoltarea capacităţii de testare a laboratorului de încercări 
în atmosfere explozive prin elaborarea tehnologiei de 
verificare a fuzibilelor şi diodelor semiconductoare la 

impulsuri de curent. 

 
85.000 

9. PN 07450234 
Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de 

mediu privind determinările de compuşi organici volatili din 
emisii. 

130.000 

10. PN 07450235 
Modelarea numerică a reţelelor de aeraj minier, utilizând 
analiza CFD prin intermediul pachetului software ANSYS 

Multipysics. 

40.000 

11. PN 07450236 
Tehnologie inovativă pentru testarea parametrilor de 

tracţiune, compresiune şi absorbţie şoc ai echipamentelor 
tehnice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 

150.000 
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12. PN 07450237 
Dezvoltarea capacităţii de testare a combustibililor solizi prin 

utilizarea metodei calorimetrice. 
180.000 

13. PN 07450241 
Elaborarea şi implementarea procedurilor de prelevare, 

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

79.757 

14. PN 07450242 
Utilizarea CFD (Computational Fluid Dynamics) pentru 

clasificarea precisă a ariilor periculoase Ex generate de gaze 
inflamabile. 

100.000 

15. PN 07450243 

Extinderea activităţii laboratorului prin implementarea 
tehnologiei ultrasonice de verificare tehnică a recipientelor 
butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub 

presiune. 

80.000 

16. PN 07450245 
Metodologie de stabilire a modificărilor mediului de lucru în 
subteran după producerea unei explozii în scopul protejării 

lucrătorilor. 
135.000 

17. PN 07450246 
Optimizarea simulării computerizate a exploziilor 

amestecurilor aer-metan prin intermediul aplicaţiilor ANSYS 
CFX şi FLUENT. 

110.000 

18. PN 07450247 
Tehnologie inovativă pentru testarea performanţelor specifice 

echipamentelor pentru protecţia mâinii. 
65.000 

19. PN 07450248 

Armonizarea procedurilor de intervenţie în medii toxice 
/explozive/inflamabile cu cele existente pe plan mondial prin 
includerea de metode moderne de localizare a persoanelor 

accidentate prin utilizarea tehnicii de termoviziune. 

85.000 

20. PN 07450250 
Studiul performanţelor de securitate şi dezvoltarea unei 
tehnologii inovative pentru testarea cablurilor electrice 

miniere şi accesoriile acestora – PSDCEA. 
130.000 

21. PN 07450319 
Optimizarea activităţilor de cercetare a evenimentelor 
generate de explozii prin elaborarea de instrumente 

procedurate. 
114.120 

22. PN 07450320 

Studierea exploziilor amestecurilor hibride din punct de 
vedere al parametrilor de explozivitate specifici, în scopul 

creşterii nivelului de performanţă în laboratoarele de 
cercetare INSEMEX. 

124.110 

23. PN 07450321 
Completarea bazei de date cu parametrii de explozivitate 

obţinuţi în urma modernizării standului experimental „tub de 
şoc” pentru amestecuri explozive gazoase. 

155.000 

24. PN 07450322 
Tehnologie privind verificarea rezistenţei la presiune 

hidrostatică a capselor detonante. 
40.000 

25. 

Parteneriate în 
domeniile 
prioritare 

Contract 55/2012 

Conceptia structurala si proiectarea pe baza mecanismului de 
cedare a structurilor multietajate supuse la actiuni 

accidentale. 

 

61.601 

26. IIN - PCDIEx 

Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări materii 
explozive, substanţe inflamabile / toxice, echipamente 

antiexplozive şi instruirea personalului de intervenţie pentru 
medii toxice / explozive 

499.998 

27. 
RFCR- 

CT-2012-00004 
AVENTO 

ADVENCE TOOLS FOR VENTILATION AND METHANE 
EMMISION CONTROL. 

349.892 
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Venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri private:  

8.931.361 lei . Peste  750  de contracte înregistrate, dintre cele mai relevante, amintim: 

 

Nr. 

crt. 

Număr 

contract 
Denumire beneficiar/contract 

Valoare 

-lei- 

1. 6946/9.01.2014 

S.C. ELECTROPUTERE FAB. MER. Craiova 
Examinarea documentaţiei tehnice, evaluarea conformităţii, 
încercări de tip specific şşi emitere Certificat EC de Tip pentru 

motoarele electrice 
tip MIB 450 110-4; 515 kw; 10 kw; 1500 rpm; IC 411; IP 55; Sp. 

27393, în constructive antiexplozivă antideflagrantă Ex d II B T4 
Gb şi rescriere certificate pentru firma Helmke & Co. Germania. 

5.000 

2. 6948/10.01.2014 

S.C. ELECTROMAX S.R.L. Petroşani 
Evaluarea conformităţii produsului “Corp de iluminat industrial 
tip APLOLO Ex “ şi încercări de laborator în vederea certificării 

prin examinare EC de tip. 

8.200 

3. 6954/15.01.2014 

MAXAM ANADOLU Turcia 
Evaluarea Conformităţii cu tipul, Modulul C, a explozivilului de uz 

civil KAR – ANFO, produs fabricat de MAXAM ANADOLU, cu 
caracteristicile precizate în certificatul de examinare EC de tip. 

14.820 

4. 6955/16.01.2014 
S.C. POLYSTART IMPEX Craiova 

Analiza şi determinarea naturii gazului erupt în urma execuţiei 
unui foraj pentru apă. 

3.472 

5. 6956/16.01.2014 

S.C. ENERGY CONGENERATION GROUP Zimnicea 
Evaluare echipamente/instalaţii tehnice din cadrul obiectivului 

“Instalaţie pentru producerea energiei termice şi electrice în 
cogenerare, centrală termoelectrică cu cogenerare “ sectorizată 
pe ansamblurile de proces : centrală termoelectrică şi staţia de 

compresoare gaze naturale, aparţ. S.C. ENERGY COGENERATION 
GROUP în vederea atestării conf. Nex 01-06 şi eliberare  raport de 

protecţie. 

6.895 

6. 6957/16.01.2014 

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 42 
staţii distribuţie carburanţi şi examinare documentaţie de 

protecţie la explozie/elaborare raport privind protecţia la explozie 
pentru 25 staţii de distribuţie carburanţi. 

86.445 

7. 6958/16.01.2014 
S.C. ELBA S.A. Timişoara 

Evaluarea documentaţiei, verificarea şi certificarea echip.:”Dulie 
E27 Ex de II C şi Corp deiluminat tip LMS – 7. ” 

16.807 

8. 6960/17.01.2014 

S.C. SIP Petrila 
Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi rapoartelor de 

protecţie la explozie pentru staţiile de distribuţie GPL tip SKID (10 
buc.) apart. ROMPETROL GAS Bucureşti. 

17.000 

9. 6965/21.01.2014 
S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploieşti 

Seminarizare personal pentru lucrul cu echipamente ce funcţ. în 
medii cu pericol de atmosfere potential explozive.  

15.120 

10. 6966/21.01.2014 

S.C. EMERSON S.R.L. Cluj Napoca 
Seminarizare personal pentru lucrul cu echipamente ce funcţ. în 

medii cu pericol de atmosfere potential explozive.  
 

16.380 
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11. 6967/22.01.2014 

S.C. ELECTROPUTERE S.A. Fab. MER Craiova 
Examinarea documentaţiei tehnice, evaluarea conformităţii şi 

emitere Certificat EC de TIP pentru motoare electrice tip MIB 400 
80 – 2, IC 411, IP 55, 3000 rpm, 500 V, 500 kw, Sp. 22265, în 

constructive antiexplozivă Ex d II B T4 Gb, pt. OMV Petrol. 

5.000 

12. 6968/22.01.2014 

S.C. SIP S.A. Petrila 
Evaluarea conformităţii echipamentelor tehnice în vederea 
reatestării conf. NEx 01-06 şi emitere Raport de protecţie la 

explozie, din staţia de ţiţei Mislea – CONPET S.A. 

1.700 

13. 6969/24.01.2014 

S.C. PROTMED IMPEX S.R.L. Bucureşti (Dărmăneşti) 
Evaluare în vederea eliberării atestatului depozitul şi staţia 

buteliide încărcare butelii  GPL aparţ. DENISSON ENERGY LPG Rm. 
Vâlcea. 

1.500 

14. 6972/27.01.2014 

S.C. KREMSMUELLER ROMÂNIA S.R.L. Ploieşti 
Examinare personal pentru lucrul cu echipamente ce 

funcţionează în mediu cu pericol de atmosfere potential explozive 
(19 pers). 

7.980 

15. 6982/29.01.2014 
ARTEGO Tg. Jiu 

Încercări de laborator pentru bandă minieră, conform SR EN 
14973 +A1:2008. 

2.196 

16. 6984/31.01.2014 

S.C. LINEX WOLF S.R.L. Craiova 
Notificarea sistemului de asigurare a calităţii produsului, în 

conformitate cu cerinţele din HG 752/2004, cu supraveghere 
anuală. 

4.700 
 

17. 6991/7.02.2014 

S.C. DANFOSS DISTRICT HEATING S.R.L. Popeşti – Leordeni 
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilare din cadrul S.C. 

DANFOSS DISTRICT HEATING Popeşti Leordeni, privind 
conformitatea cu Normativul NVIV 01-06. 

4.500 

18. 6997/11.02.2014 
S.C. GEO – STING S.R.L. Târgovişte 

Instruirea şi autorizarea ca salvatori  a 35 angajaţi ai S.C. GEO 
STING Târgovişte. 

31.500 

19. 6998/11.02.2014 

S.C. FIREPROOF TEAM S.R.L. Ploieşti 
Instruirea /autorizarea ca salvatori a 4 

angajaţi,reinstruirea/reautorizarea ca salvatori a 39 angajaţi din 
cadrul FIREPROOF TEAM Ploieşti. 

35.120 

20. 7007/12.02.2014 

S.C. MARSAT S.A. Roman 
Examinarea documentaţiei tehnice şi evaluarea echipamentelor 

din silozul deposit cereale şi staţia de distribuţie carburanţi 
internă, în vederea atestării şi emitere Raport de protecţie la 

explozie. 

7.250 

21. 7013/14.02.2014 

S.C. TOTAL GAZ INDUSTRIE S.R.L. Păcurari 
a)Evaluarea  conformităţii în vederea certificării produselor 
Regulator de presiune tip RTG; Încălzitor electric de gaz tip 

VTG;Amendament Dispozitiv de blocare SB. 
b)Notificarea sistemului calităţii de produs, în conformitate cu 

Anexa 7 din H.G. 752/2004. 
c) Supravegherea postcertificare a produselor precizate la lit.(a). 

10.750 
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22. 7034/25.02.2014 

S.C BAMT GRUP S.R.L. Sălişte 
Evaluare în vederea reatestării şi elib. rap.de protecţie la explozie 

pt. staţiile de distribuţie carburanţi situate în Timişoara str. 
Mureş, nr.128, Timişoara str. T. Vladimirescu, nr.21, Timişoara, 

str. Petofi Şandor, nr. 21, Cişnădie, jud. Sibiu, loc.Agnita jud. Sibiu. 

4.250 

23. 7035/25.02.2014 

S.C. ARH POINT S.R.L. Braşov 
Examinarea documentaţiei în vederea certificării conformităţii 

produsului cu cerinţele specifice pentru utilizare în medii cu 
atmosfere potenţial explozive – uşi pentru încăperi cu atmosferă 

potenţial explozivă. 

3.500 

24. 7036/25.02.2014 

S.C. CONPET S.A. Ploieşti 
Seminarizare şi examinare personal pentru lucrul cu echipamente 

ce funcţionează în mediu cu pericol de atmosphere potential 
explozive (seminarizare – 13 pers., examinare - 10 pers.) 

12.390 

25. 7040/27.02.2014 

S.C. TIAB S.A. Bucureşti 
Seminarizare personal pentru lucrul cu echipamente ce 

funcţionează în mediu cu pericol de atmosfere potenţial explozive 
(19 pers.) 

11.970 

26. 7041/27.02.2014 

S.C. ROMCONFORT S.A. Ploieşti 
Verificarea documentaţiei şi examinarea „în situ„ a 

echipamentelor/instalaţiilor tehnice din cadrul secţiei de 
producer 

a obiectelor casnice din aluminiu, apart. BIALETTI STAINLESS 
STELL, Plopeni în vederea atestării conf. cu cerinţele NEx 01-06 şi 

eliberare raport privind protecţia la explozie. 

5.150 

27. 7046/28.02.2014 
S.N.I.M.V.J. – MINA PETRILA 

Verificare periodică anuală pentru patru aparate de diagnosticat 
reţele de împuşcare tip ADRI – 04 Ex. 

2.599 

28. 7048/28.02.2014 

S.C. FAMI ELECTRONIC S.R.L. Braşov 
Înregistrare dosare tehnice pentru echipamentele „ Traductor de 

volum tip TV FE 03 şi TV FE 04„ în registrul echipamentelor 
tehnice supuse autocertificării. 

3.400 

29. 7054/4.03.2014 

S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION Slobozia 
Teste privind detonabilitatea azotatului de amoniu îngrăşământ 

(testarea a 2 loturi/an ) produs de CHEMGAS HOLDING 
CORPORATION. 

20.700 

30. 7065/10.03.2014 

E.M. LUPENI 
Determinarea indicilor de foc la abataj frontal cu subminare 
panou 10, str.3, bl.IV; Măsurători cantitative şi calitative aer 

mina la E.M. Lupeni. 

3.592 

31. 7070/13.03.2014 

PETROTECT PROJECT Bucureşti 
Verificarea documentaţiei şi examinarea „în situ„ a instalaţiilor în 

vederea reatestării conformităţii cu cerinţele NEx 01-06 la 142 
staţii de distribuţie carburanţi şi examinare documentaţie de 

protecţie la explozie/elaborare raport privind protecţia la explozie 
pt. 67 staţii de distribuţie carburanţi. 

268.515 

32. 7072/14.03.2014 
           NITROMAK DNX KIMYA SANAYI Turcia 
Test pentru detectarea şi măsurarea gazelor toxice la explozivul 

Powermite MAX în conformitate  cu standardul SREN 13631 – 16. 
2.560 
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33. 7074/17.03.2014 
SAVIN LEON – NELU Petrila 

 Formare profesională, pentru ocupaţia de artificier mină. 
1.830 

34. 7094/17.03.2014 

MINA PETRILA 
Determinarea tendinţei de autoaprindere a cărbunilor şi şisturilor 

bituminoase, clasificarea stratelor de cărbuni d.p.d.v. al 
predispoziţiei la autoaprindere, de la Mina Petrila. 

5.247 

35. 7095/18.03.2014 
S.C. ELECTROFAMAR S.R.L. Braşov 

Evaluare în vederea certificării staţiilor de distribuţie carburanţi 
tip SMDC – EF -01, SMDC – EF -02, SMDC – EF -03, SMDC – EF -04. 

6.050 

36 7102/18.03.2014 
SIEMENS S.R.L. pct. de lucru Brazi 

Examinare personal pt. lucrul cu echipamente ce funcţ. în mediu 
cu pericol de atmosphere potential explozive (22 pers.). 

12.600 

37. 7105/20.03.2014 
SOC. NAŢ. DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI S.A. Petroşani 

Analiza şi avizarea proiectelor tehnice de închidere şi ecologizare 
pentru sucursalele Petrila, Paroşeni şi Uricani. 

11.475 

38. 7113/21.03.2014 
ROLAB (Asociaţia Laboratoarelor din România) Bucureşti 

Prestare activităţi de încercări de competenţă. 
1.500 

39. 7114/24.03.2014 
SNS Bucureşti – SALINA Praid 

Măsurători de aeraj, gaze, praf şi zgomot în subteran şi la 
suprafaţă – anul 2014. 

19.400 

40. 7145/14.04.2014 

ASRO BUCUREŞTI 
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică 
produse, procese şi servicii conform: SR EN ISO/CEI 17065:2013, 

SR EN ISO/CEI 17067:2014, SR GHID ISO/CEI 28:2007. 

8.780 

41. 7149/16.04.2014 

AUTOLIV TRO Lugoj 
Încercări de laborator în vederea determinării următorilor 

parametrii de explozivitate pentru un tip de praf (praf rezultat în 
instalaţiile de debitare cu laser a materialelor textile acoperite cu 

silicon);presiunea maxima la explozie – Pmax; rata maxima de 
creştere a presiunii de explozie – dp/dt max; indicele de 

explozivitate Kst; limita inferioara de explozie – LEL;estimarea 
energiei minime de aprindere –MIE;aprindere a stratului de praf. 

6.027 

42. 7165/22.04.2014 

S.C. TEST LINE S.R.L. Bucureşti 
„Analizor portabil de cmpuşi organici volatili (COV) având 

principiul de măsurare, detector cu ionizare în flacără (FID/ şi 
accesorii; servicii de etalonare pentru echipamentul de măsură 

cât şi pentru sonda de aspiraţie gaz  precum şi servicii de service 
pe toată perioada de garanţie a produselor. 

80.000 

43. 7167/22.04.2014 
SALINA Praid 

Studiul regimului emanaţiilor de gaze în vederea verificării 
clasificării Salinei Praid. 

25.000 

44. 7168/23.04.2014 
S.C. LABORATOR DINAMIC S.R.L. Bucureşti 

Maşină universală de testare pentru tracţiune, compresiune, 
întindere de interfaţă serial PC, soft prelucrare date şi accesorii. 

114.900 
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45. 7187/8.05.2014 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI – 
MINA URICANI 

Asistenţă tehnică privind stabilirea soluţiilor tehnice de aeraj şi de 
tratare preventive a spaţiului exploatat în zone cu probleme 

special create de focuri endogene. 

5.748 

46. 7192/12.05.2014 

S.C. POLYSTART IMPEX S.R.L. Craiova 
Determinerea în laborator a prezenţei gazului metan în probele 

de apă,prelevate din forajele executate în cadrul proiectului CL B 
Segarcea, Dolj (11 probe). 

4.950 

47. 7201/13.05.2014 

S.C. MIRSAND S.R.L. Braşov 
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilare aferente 

atelierului de vopsitorie, din cadrul S.C. MIRSAND S.R.L., punct de 
lucru Făgăraş, privind conformitatea cu Normativul NVIV 01-06. 

9.000 

48. 7214/16.05.2014 

S.C. FĂURAR TÂRGOVIŞTE S.R.L. 
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie din cadrul OMV 
Petrom – Rafinăria Arpechim Piteşti, privind conf. cu Normativul 

NVIV 01-06. 

22.000 

49. 7225/21.05.2014 

S.C. PROMTEH S.R.L. Bucureşti 
EXPERTIZĂ privind explozia produsă în data de în data de 12-

13.05.2014 la obiectivul AFI COTROCENI 2, Bulevard Vasile Milea, 
nr.4, sect. BUCUREŞTI. 

45.562 

50. 7229/22.05.2014 
SERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ HUNEDOARA – DEVA 

Livrarea, respectiv  achiziţionarea oxigenului medicinal 
îmbuteliat. 

22.120 

51. 7230/22.05.2014 

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. Ploieşti 
Reinstruirea – reautorizarea ca salvatori a 39 angajaţi din cadrul 

S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. Ploieşti la sediul beneficiarului 
(Anexa 1). 

39.000 

52 7265/5.06.2014 

ALRO S.A. Slatina 
EXPERTIZĂ privind explozia produsă în data de 21.05.2014 la 
instalaţia de periere table din aluminiu de la secţia Laminare 

Benzi la Cald din ALRO Al  Prelucrate, situate pe str. Milcov, nr.1, 
Slatina, jud. Olt. 

31.400 

53. 7266/6.06.2014 

S.C. GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. BOTOŞANI 
Evaluarea documentaţiei, verificarea, încercarea şi certificarea 

echipamentului Cutie de trecere la motor 120 mm2, Ex – cod 7048 
A. 

8.478 

54. 7286/18.06.2014 

MAXAM EUROPE S.A. SPANIA 
Evaluarea conformităţii cu tipul, Modulul C, a explozivilului de uz 
civil ANFOVEX/RIOXAM LP, fabricat de MAXAM HELLAS în Cherso 
of Kilkis, Grecia cu tipul descries în certificatul de examinare EC de 

tip. 

1.900 

55. 7331/9.07.2014 
MINA URICANI -Determinarea parametrilor funcţionali şi 

ridicarea curbelor caracteristice ale ventilatoarelor de la staţia 
principal de ventilaţie Puţ de aeraj Est, de la Mina Uricani. 

11.879 

56. 7332/10.07.2014 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII S.A., SUCURSALA 
EXPLOATAREA MINIERĂ Rm. Vâlcea 

Evaluarea efectului seismic în Salina Ocnele Mari din cadrul 
Sucursalei E.M. Râmnicu Vâlcea, pentru certificarea tehnologiei 

de împuşcare care să asigure seismoprotecţia pilierilor 
intercamerali şi planşeelor dintre etaje. 

14.400 
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57. 7363/29.07.2014 

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A Bucureşti 
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie care vehiculează 

sau funcţionează în medii potenţial explozive sau toxice din 
cadrul centralelor termoelectrice şi Uzina de Reparaţii component 

ale S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A., în conformitate cu NVIV 
01-06 în vederea realizării parametrilor declaraţi şi a funcţionării 

în condiţii de securitate şi sănătate a lucrătorilor. 

156.975 

58. 7364/29.07.2014 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII  REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE Bucureşti 
Servicii de expertizare pentru evaluarea impactului de mediu. 

29.500 

59. 7384/6.08.2014 

S.C. DELTA GAS S.R.L. GIURGIU 
Verificarea documentaţiei şi examinarea „ în situ „ a instalaţiilor 

în vederea reatestării cu cerinţele NEx 01-06 şi examinare 
documentaţie de protecţie la explozie/eliberare rapoarte de 

protecţie la explozie pentru 6 staţii de îmbuteliere GPL. 

15.300 

60. 7385/6.08.2014 

SNGN ROMGAZ S.A. TG. MUREŞ 
Verificarea documentaţiei şi examinarea „ în situ „ a instalaţiilor 

în vederea atestării iniţiale (10 obiective), a reatestării (21 
obiective) conformităţii cu cerinţele NEx 01-06 şi examinare 

documentaţie de protecţie la explozie/eliberare raport privind 
protecţia la explozie pentru 31 obiective conform anexei. 

134.850 

61. 7386/6.08.2014 

MINA PAROŞENI 
Indici de foc din spatele digurilor DRZ 5,DRZ 

36,DRZ11,DRZ21,DRZ65,DRZ17,DRZ66.Analiza chimică din 
spatele digurilor 

DRZ5,DRZ36,DRZ11,DRZ20,DRZ21,DRZ64,DRZ65,DRZ17,DRZ18 şi 
DRZ66. 

21.240 

62. 7402/14.08.2014 
S.C. CARBONIFERA S.A. Câmpulung 
Prestări servicii de salvare minieră. 

5.000 

63. 7416/29.08.2014 

SNS S.A. Sucursala Salina Ocna Dej 
Stabilirea curbelor caracteristice şi a parametrilor funcţionali 

aferenţi ventilatoarelor principali şi întocmirea schemei de aeraj 
la Salina Ocna Dej. 

10.000 

64. 7426/5.09.2014 

MINA PETRILA 
Monitorizare post-închidere pentru lucrări de izolare: 

-indici de foc DIZ 2,DRB 13; 
-analiză chimică DIZ 2, DIZ 6, DRB 11, DRB 13. 

8.488 

65. 7427/5.09.2014 

MINA PETRILA 
Asistenţă tehnică pentru stabilirea soluţiilor tehnice de aeraj şi de 
tratare preventive a spaţiului  în zonele cu problem special create 

de focuri endogene. 

19.926 

66. 7438/15.09.2014 

S.C. GREEN DOWNSTREAM S.R.L. BUCUREŞTI 
Schimbarea numelui şi adresei titularului de atestat emis pt. 

staţia Rompetrol Expres din com. CLINCENI, jud. ILFOV pe S.C. 
GREEN DOWNSTREAM S.R.L. BUCUREŞTI. 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 
Denumire beneficiar/contract 

Valoare 

-lei- 

67. 7446/17.09.2014 

S.C. CHIMTECH SUPORT S.R.L. BUCUREŞTI 
Clasificarea substanţă conform Legii 126/1995, Normelor tehnice 

la Legea 126/1995 şi  Acordului European Restructurat (ADR), 
importată,Azotat de stronţiu puritate 99,9%, cantitate 500 kg, 

furnizor şi producător UZ KIMYA – KIMYEVI MADDE PAZARLAMA 
SANAVI TIC LTD. STI.,126/26 Sak. N084. Sanayi PK 3050 

BORNOVA/IZMIR, TURCIA. 

732 

68. 7469/17.09.2014 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA TG.JIU 
Verificare şi reparare 2 buc. explozoare VOPIL M 514în termenele 
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. 

2.276 

69. 7470/17.09.2014 
E.M. VULCAN 

Verificarea periodică anuală pt. trei aparate de diagnosticat 
reţele de împuşcare tip ADRI – 04 EX.. 

1.949 

70. 
7504/ 

02.10.2014 

ALFANAR TECHNICAL SERVICES JUBAIL,ARABIA SAUDITĂ 
Evaluarea sistemului de Asigurare a Calitaţii şi supraveghere 

anuală pentru activităţi de service,mentenanţă,revizii şi reparaţii 
motoare electrice în construcţie antiexplozive (Exd,Exc.Exp ,ExnA). 

16.402 

71. 
7559 / 

28.10.2014 

DARECO SERV PLOIEŞTI 
Evaluare in vederea eliberării atestatului şi a raportului privind 

protecţia la explozie pentru 90 obiective din cadrul OMV PETROM 
conf. Anexei 1 , la Formularul de cerere cu nr. 594/15.09.2014 

137.700 

72. 
7560/ 

28.10.2014 

S.C. FĂURAR S.R.L. TÂRGOVIŞTE  
Evaluare in vederea eliberării atestatului şi a raportului privind 
protecţia la explozie pentru echipamente tehnice din cadrul . 

Anexei 1 , la Formularul de cerere cu nr. 1439/07.10.2014 

13.600 

   
  Venituri realizate din activităţi economice:  451.788 lei.  
  Venituri din subvenţii pentru investiţii:    63.810 lei. 
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ANEXA 3  

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE / TEHNICE PUBLICATE ÎN REVISTE  
DE SPECIALITATE COTATE ISI 

 
 

Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

1.  

Symbiosis of environmental 
protection and occupational 
safety in toxic, explosive and 
flammable atmospheres: 
current knowledge and 
advances. 

Environmental Engineering and 

Management Journal 

June 2014 Vol.13 No.6 
pp.1327-1328 

ISSN 1582 – 9596 

George Artur Gaman 

2.  

Analiysis of transitory 
phenomena generated by 
underground explosions upon 
the ventilation networks. 

Environmental Engineering and 

Management Journal 

June 2014 Vol.13 No.6 
pp.1401-1408 

ISSN 1582 – 9596 

Doru Cioclea,  
Ion Toth, 

 Ion Gherghe,  
Cristian Tomescu, 

 Marius Cornel Suvar, Vlad 
Mihai Pasculescu 

3.  

Correlation of  explosion  
parameters of explosion-type  
events for preventing 
enviironmental pollution. 

Environmental Engineering and 
Management Journal 

June 2014 Vol.13 No.6 
pp.1409-1414 

ISSN 1582 – 9596 

Maria Prodan  
Emilian Ghicioi  

INCD INSEMEX Petroşani 
Dumitru Oancea  Professor. 

PhD.Chem. 
University of Bucharest, 

Faculty of Chemistry 

4.  

Application of termo-vision 
systems during intervention 
and rescue activities in toxic, 
flammable and explosive 
environments. 

Environmental Engineering and 

Management Journal 

June 2014 Vol.13 No.6 
pp.1415-1420 

ISSN 1582 – 9596 

Artur Gaman,  
Daniel Pupazan,  

Cosmin Ilie 

5.  

Best management practices 
applied to prevent and reduce 
concentrations of dust and 
gases released from power 
plants. 

Environmental Engineering and 

Management Journal 

pp.1421-1426  
June 2014 Vol.13 No.6 

ISSN 1582 – 9596 

Marius Kovacs,  
Lorand Toth,  

Gheorghe Ghetie,  
Angela Draghici,  

Traian Vasiu,  
Gheorghe Laurentiu 

6.  

Quality assurance for testing 
the protective performances of 
materials – an essential 
prerequisite in substantiating 
laboratory competency . 

Environmental Engineering and 

Management Journal 

June 2014 Vol.13 No.6 
pp.1427-1432 

ISSN 1582 – 9596 

Mihaela Paraian, 
Florin Tiberiu-Ridzi, Emilian 

Ghicioi,  
Florin Paun,  

Niculina Vatavu, 
 Leonard Lupu 
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Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

7.  
Analysis of explosivity 
parameters and environmental 
safety for combustible dusts. 

Environmental Engineering and 

Management Journal 

June 2014 Vol.13 No.6 
pp.1433-1438 

ISSN 1582 – 9596 

Adrian Jurca,  
Constantin Lupu,  
Mihaela Paraian, 
Niculina Vatavu,  

Florin Tiberiu Iacob-Ridzi 

8.  
Environmental soundness of 
virtual simulations for coal bed 
degassing processes. 

Environmental Engineering and 

Management Journal 

June 2014 Vol.13 No.6 
pp.1439-1444 

ISSN 1582 – 9596 

Nicolae-Ioan Vlasin, 
Constantin Lupu, 
Emilian Ghicioi, 
Emeric Chiuzan, 

Cristian Tomescu 

9.  

Computerized simulation of 
mine ventilation networks for 
sustaoinable decision making 
process. 

Environmental Engineering and 

Management Journal 

June 2014 Vol.13 No.6 
pp.1445-1452 

ISSN 1582 – 9596 

Marius Cornel Suvar, 
Constantin Lupu, 

Victor Arad, 
Doru Cioclea, 

Vlad Mihai Pasculescu, Nelu 
Mija 

10.  

Risk assessment of whole-body 
vibrations generated by 
industrial activities with 
environmental impact. 

Environmental Engineering and 

Management Journal 

June 2014 Vol.13 No.6 
pp.1453-1458 

ISSN 1582 – 9596 

Gabriel Dragoş Vasilescu, 
Emilian Ghicioi,  

Angelica Drăghici, 
 Nelu Mija 

11.  
Procedure for metal cutting 
using explosives, with low 
environmental impact. 

Environmental Engineering and 

Management Journal 

June 2014 Vol.13 No.6 
pp.1459-1462 

ISSN 1582 – 9596 

Ilie Ciprian Jitea, Constantin 
Lupu, 

Marius Suvar, 
Dana Rus 

12.  
Ensuring security and 
environmental safety at 
blasting workplaces. 

Environmental Engineering and 

Management Journal 

June 2014 Vol.13 No.6 
pp.1517-1522 

ISSN 1582 – 9596 

Leonard Lupu,  
Emilian Ghicioi, 
 Adrian Jurca,  
Florin Păun 

13.  
Equipment service, professional 
noise exposure reduction 
factor. 

24th INTERNATIONAL 
CONFERENCE NOISE AND 

VIBRATION 
pp.181 – 184 

29 – 31 Octombrie 2014 
Nis, Serbia 

ISBN 978-86-6093-062-2 

Simion Sorin, 
Artur George Găman,  

Pupăzan Daniel, 
Angelica Călămar  
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Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

14.  

Study on the particular 
conditions of the mining 
ventilation by using numerical 
methods. 

14th GeoConference on 
SCIENCE AND TECHNOLOGIES 
IN GEOLOGY, EXPLORATION 

AND MINING 
Volume III 

pp. 575-582 
Albena, Bulgaria 2014 

ISBN 978-619-7105-09-4 
ISSN 1314-2704 

Marius Suvar,  
George Artur Găman, 

Constantin Lupu, 
Emilian Ghicioi,  
Doru Cioclea, 

 Nicolae Vlasin, 
 Victor Arad  

15.  

Verifications of the electric 
safety parameters of blasting 
machines used at blasting 
works in underground mines. 

14th GeoConference on SCIENCE 
AND TECHNOLOGIES IN 

GEOLOGY, EXPLORATION AND 
MINING 

Volume III 
pp. 769-775 

Albena, Bulgaria 2014 
ISBN 978-619-7105-09-4 

ISSN 1314-2704 

Leonard Lupu, 
Adrian Jurca,  

Emilian Ghicioi,  
Sorin Burian  

16.  

Influence of volatile organic 
compound emissions on the 
environment and aspects 
regarding the legislation in the 
field. 

14th GeoConference on 
ECOLOGY, ECONOMICS, 

EDUCATION AND LEGISLATION 
Volume II 

pp. 375-382 
Albena, Bulgaeia 2014 

ISBN 978-619-7105-18-6 
ISSN 1314-2704 

George Artur Găman, Angelica 
Călămar,  

Gheorghe Gheţie,  
Marius Kovacs, 

 Lorand Toth  

17.  

Research on technical 
inspection of cylinders filled 
with compressed gases, 
liquefied or dissolved under 
pressure using ultrasonic 
technology. 

14th GeoConference on NANO, 
BIO AND GREEN - 

TECHNOLOGIES FOR A 
SUSTEINABLE FUTURE 

Volume I 
pp. 165-171 

Albena, Bulgaria 2014 
ISBN 978-619-7105-20-9 

ISSN 1314-2704 

Cosmin Ilie, 
 George Artur Gaman,  

 Daniel Pupazan,  
 Angelica Călămar,  

Sorin Simion, 
Alin Irimia  

18.  
Simulation of a fire occurred 
upon the ventilation network of 
praid salt mine. 

14th GeoConference on 
SCIENCE AND TECHNOLOGIES 
IN GEOLOGY, EXPLORATION 

AND MINING 
Volume III 

pp.537-544 
Albena, Bulgaria 2014 

ISBN 978-619-7105-09-4 
ISSN 1314-2704 

Doru Cioclea, 
 Ion Gherghe,  

Constantin Lupu, 
 Marius Suvar, 

Corneliu Boanta,  
Florin Radoi,  

Cristian Tomescu, 
 Vlad Pasculescu  
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Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

19.  

  Laboratory methods for 
determining explosion 
parameters for underground   
dangerous mixtures. 

14th GeoConference on 
SCIENCE AND TECHNOLOGIES 
IN GEOLOGY, EXPLORATION 

AND MINING 
Volume III 

pp. 329-336 
Albena, Bulgaria 2014 

ISBN 978-619-7105-09-4 
ISSN 1314-2704 

Maria Prodan, 
 Constantin Lupu,  
Emilian Ghicioi, 
Doru Cioclea,  

Andrei Szollosi,  
 Irina Nalboc  

20.  

Influence of environmental 
conditions on test mixtures 
used to test equipment with 
type of protection intrinsic 
safety. 

14th GeoConference on SCIENCE 
AND TECHNOLOGIES IN 

GEOLOGY, EXPLORATION AND 
MINING 
Volume I 

pp.719-725 
Albena, Bulgaria 2014 

ISBN 978-619-7105-07-0 
ISSN 1314-2704 

Sorin Burian, 
Jeana Ionescu,  
Emilian Ghicioi, 
 Marius Darie,  

Lucian Moldovan,  
Tiberiu Csaszar  

21.  

Considerations regarding the 
improvement of maintenance 
of explosion proof electric 
motors in order to enhance the 
reliability in exploitation. 

14th GeoConference on SCIENCE 
AND TECHNOLOGIES IN 

GEOLOGY, EXPLORATION AND 
MINING 
Volume I 

pp. 687-694 
Albena, Bulgaria 2014 

ISBN 978-619-7105-07-0 
ISSN 1314-2704 

Mihai Magyari,  
Sorin Burian, 

  Martin Friedmann, 
  Lucian Moldovan,  

Dragos Fotau,  
Cosmin Colda  

22.  
Ventmex – portable software 
for mine ventilation 
characteristic curves. 

14th GeoConference on 
SCIENCE AND TECHNOLOGIES 
IN GEOLOGY, EXPLORATION 

AND MINING 
Volume III 

pp.761-768 
Albena, Bulgaria 2014 

ISBN 978-619-7105-09-4 
ISSN 1314-2704 

Nicolae-Ioan Vlasin, 
 George Artur Gaman, 

  Constantin Lupu, 
 Emilian Ghicioi,  

Eugen Cozma 

23.  
Computational study in the civil 
use explosives area. 

14th GeoConference on 
SCIENCE AND TECHNOLOGIES 
IN GEOLOGY, EXPLORATION 

AND MINING 
Volume III 

pp. 139-145 
Albena, Bulgaria 2014 

ISBN 978-619-7105-09-4 
ISSN 1314-2704 

 
Emilian Ghicioi, 

 Ilie-Ciprian Jitea,  
 Nicolae-Ioan Vlasin,  

 Attila Kovacs,  
Gabriel Vasilescu,  

Edward Gheorghiosu, Maria 
Prodan  
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ANEXA 4  

 

BREVETE DE INVENȚIE (SOLICITATE /ACORDATE) 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

 
SOLICITATE 

 

1. 

Stand pentru condiţionarea 
capselor detonante 
electrice/neelectrice la presiune 
hidrostatică şi temperatură. 

Drd. ing. Edward Jan Gheorghiosu 
Dr. ing. Emilian Ghicioi 

Dr. ing. Dragoş Vasilescu 
Dr. ing. Attila Kovacs 

Ing. Ilici Ştrefan 
Drd. ing. Ilie – Ciprian Jitea 

a 2014 00735 

2. 

Metodă de determinare a 
structurii unei reţele de ventilaţie 
afectate de un fenomen de 
explozie.  

dr. ing. Doru Cioclea  
dr. ing. George Artur Găman 

dr. ing. Constantin Lupu 
dr. ing. Emilian Ghicioi 

ing. Ion Gherghe 
drd. ing. Florin Rădoi 
ing. Corneliu Boantă 

drd. ing. Marius Şuvar 

a 2014 00841  

3. 

Metodă de determinare a 
parametrilor funcţionali la nivelul 
staţiei principale de aeraj după 
producerea unui fenomen de 
explozie. 

dr. ing. Doru Cioclea  
dr. ing. George Artur Găman 

dr. ing. Constantin Lupu 
dr. ing. Emilian Ghicioi 

ing. Ion Gherghe 
dr. ing. Nicolae Ianc 

ing. Adrian Matei 
drd. ing. Nicolae Vlasin 

a 2014 00842  

4. 

Sursă de impulsuri scurte 
dreptunghiulare programabile de 
curent pentru încercarea 
componentelor barierelor de 
securitate din cadrul instalaţiilor 
de curenţi slabi din spaţiile cu 
pericol de atmosferă explozivă. 
 

dr. ing. Darie Marius,  
dr. ing. Sorin Constantin Burian,  

dr. ing. Jeana Ionescu,  
dr. ing. Tiberiu Csaszar,  

dr. ing. Lucian Moldovan 
dr. ing.Ioan Cosmin Colda 

ing. Adriana Andriş 
ing. Daniela Botar 

a 2014 00943 
 

5. 

Metodă de determinare a 
dispersiei gazelor la nivelul 
abatajelor după producerea unui 
fenomen de explozie.  

dr. ing. Doru Cioclea  
dr. ing. George Artur Găman 

dr. ing. Constantin Lupu 
dr. ing. Emilian Ghicioi 

ing. Ion Gherghe 
ing. Corneliu Boantă 
ing. Emeric Chiuzan 

ing. Dorel Tamas 

a 2014 00952  
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6. 
Metodă de rezolvare apriori a 
unei reţele de aeraj afectată de un 
fenomen de explozie. 

dr. ing. Doru Cioclea  
dr. ing. George Artur Găman 

dr. ing. Constantin Lupu 
dr. ing. Emilian Ghicioi 

ing. Ion Gherghe 
drd. ing. Florin Rădoi 

drd. ing. Cristian Tomescu 
ing. Vlad Păsculecu 

drd. ing. Marius Morar 

a 2014 00953  
 

7 Ultrafast gallery insulation device. 

Dr. ing. Emilian Ghicioi 
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 

EP 141867.4 
27.09.2014 

 

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 
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Nr. 
crt. 

Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data 

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 

9 
Aparat de şoc mecanic pentru 
condiţionarea articolelor pirotehnice. 

Drd. ing. Edward 
Gheorghiosu, 

Dr. ing. Attila Kovacs, 
Ing. Daniela Carmen Rus, 
Drd. ing. Cristian Cioară, 

Ing. Ilici Ştefan 

 
128161/ 

29.11.2013 
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ANEXA 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.  Modelarea computerizată a 
parametrilor specifici aerajului 
minier, respectiv a efectelor 
dinamice produse de explozia 
amestecului metan –aer asupra 
sistemului de aeraj. 

Simulările computerizate cu 
ajutorul pachetului ANSYS 
constituie o contribuţie 
importantă la dezvoltarea 
metodelor de proiectare şi 
control a aerajului, a metodelor 
de prevenire a apariţiei şi 
combatere a riscurilor de 
explozie, prin simularea unor 
situaţii tehnic posibile, asupra 
cărora informaţiile empirice nu 
sunt suficiente. 
 

Industria extractivă a 
zăcământului de 

cărbune. 

2.  Tehnologie privind verificarea 
rezistenţei la presiune 
hidrostatică a capselor 
detonante.  

Tehnologia elaborată poate fi 
aplicată pentru verificarea  
capselor detonante în vederea 
evaluării conformităţii cu 
cerinţele esenţiale de securitate 
în ceea ce priveşte rezistenţa la 
presiune hidrostatică. 
S-a realizat standul de încercare, 
conform standardului SR EN 
13763 – 12 şi  procedura de 
încercare. 
Standul de încercare menţine 
apa la presiune de 0,3 MPa şi 
temperatură egală cu 

temperatura de încercare  2 
oC, în care sunt introduse 
capsele detonante în vederea 
condiţionării. 

Cercetări aplicative, 
servicii ştiinţifice şi 
tehnologice pentru 

verificarea rezistenţei la 
presiune hidrostatică a 

capselor detonante. 

3.  Instrumente necesare pentru 
realizarea încercării la şoc termic 
şi încercării la răsucire pentru 
traversările echipamentelor în 
construcţie antiexplozivă. 

Metodologie de încercare la 
răsucire pentru traversări, 
aplicabilă echipamentelor 
electrice destinate utilizării în 
atmosfere explozive. Pentru 
realizarea încercării sunt 
utilizate chei dinamometrice 
digitale pentru domeniul 2 ÷ 200 
Nm, cu accesorii 
corespunzătoare (capete de 
prindere). 
Metodologie de încercare la şoc 

Cercetări aplicative, 
servicii ştiinţifice şi 
tehnologice pentru 

realizarea încercării la 
şoc termic şi încercării 

la răsucire pentru 
traversările 

echipamentelor în 
construcţie 

antiexplozivă. 
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Nr. 
crt. 

Produse / servicii / tehnologii Date tehnice Domenii de utilizare 

termic, aplicabilă 
echipamentelor electrice 
destinate utilizării în atmosfere 
explozive. Pentru realizarea 
încercării a fost realizat un stand 
de încercare prin intermediul 
căruia, asupra eşantionului de 
încercat este proiectat un jet de 
apă (prin intermediul unei duze 
cu diametrul de 1 mm) aflat la 
temperatura de 10 ± 5 °C. 

4.  Tehnologii privind determinarea 
rezistenţei, permeaţiei şi 
degradării echipamentelor 
individuale de protecţie 
împotriva agenţilor chimici în 
vederea evaluării conformităţii 
acestora. 

Echipamentul de protecţie 
trebuie să respecte cerinţele 
esenţiale de securitate şi 
sănătate, confirmate prin 
încercări de laborator, pentru a 
asigura sănătatea şi securitatea 
lucrătorilor în timpul folosirii 
acestuia.  
Pentru aceste cerinţe au fost 
realizate tehnologiile pentru 
determinarea, la încercările de 
rezistenţă, permeaţiei şi 
degradare, permiţând o creştere 
a gradului de siguranţă a 
lucrătorilor care utilizează 
produsele chimice.  

Cercetări aplicative, 
servicii ştiinţifice şi 
tehnologice pentru 

verificarea rezistenţei,  
la acţiunea agenţilor 

chimici, a  
echipamentelor 
individuale de 

protecţie. 

5.  Tehnologie de determinare a 
câmpurilor electromagnetice la 
locurile de muncă. 

Tehnologia elaborată permite 
extinderea domeniului de 
competenţă a Laboratorului de 
toxicologie privind determinările 
de radiaţii electromagnetice la 
locurile de muncă. 

Cercetări aplicative, 
servicii ştiinţifice şi 
tehnologice pentru 

determinarea 
câmpurilor 

electromagnetice la 
locurile de muncă. 

6.  Tehnologie pentru efectuarea 
încercărilor de articole 
pirotehnice categoria 4. 

Tehnologia permite 
determinarea cu acurateţe a 
unor parametri funcţionali 
specifici articolelor pirotehnice 
categoria 4, respectiv: înălţimea 
ascensională, devierea 
traiectoriei faţă de cea 
prestabilită, împrăştierea 
resturilor arzânde sau inerte 
într-un anumit areal.  
De asemenea, se verifică: nivelul 
de zgomot şi generarea de fum, 
gaze toxice care trebuie să fie 
limitate la zona de siguranţă. 
 

Cercetări aplicative, 
servicii ştiinţifice şi 
tehnologice pentru  
articole pirotehnice 

categoria 4. 
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7.  Procedură de lucru pentru 
determinarea concentraţiei 
efluenţilor gazoşi prin 
măsurători în grilă. 

Creşterea gradului de precizie 
prin implementarea tehnologiei 
(procedură, metodă) de 
măsurare a concentraţiilor de 
compuşi organici volatili 
rezultaţi din circuitul de 
evacuare al instalaţiilor în 
Laboratorul de Protecţia 
Mediului. 

Servicii de monitorizare 
a nivelului de poluare a 

aerului cu compusi 
organici volatili. 

8.  Tehnologie inovativă pentru 
testarea parametrilor de 
tracţiune, compresiune şi 
absorbţie şoc ai echipamentelor 
tehnice destinate utilizării în 
atmosfere potenţial explozive. 

Tehnologie inovativă pentru 
testarea parametrilor de 
tracţiune, compresiune este 
compusa din maşina universală 
de încecrcări mecanice şi 
aplicaţia software intitulată 
MaxTest.exe (WinWdw.exe). 
  

Cercetări aplicative, 
servicii ştiinţifice şi 
tehnologice pentru 

echipamentele tehnice 
destinate utilizării în 
atmosfere potenţial 

explozive. 

9.  Metodologie de prelevare, 
determinare şi evaluare a 
componenţilor de mediu apă, sol 
conform cerinţelor europene. 

Metodologia permite 
determinarea şi evaluarea 
componenţilor de mediu apă, 
sol în vederea stabilirii 
impactului antropic asupra 
mediului conform prevederile 
legislaţiei naţionale şi europene 
în domeniu.  

Perfecţionarea 
tehnicilor de prelevare 
în teren a probelor de 

sol şi ape în 
conformitate cu 
standardele şi 

metodologiile aflate în 
vigoare. 

10.  Tehnologia  ultrasonică  de  
verificare tehnică a recipientelor 
butelii transportabile pentru 
gaze comprimate şi lichefiate. 

Tehnologia   ultrasonică   de   
verificare tehnică a recipientelor 
butelii transportabile pentru 
gaze comprimate şi lichefiate 
este o alternativă, rapidă şi 
precisă, la metoda clasică, mult 
mai laborioasă, care presupune 
un consum specific de muncă 
ridicat. 

Cercetări aplicative, 
servicii ştiinţifice şi 
tehnologice pentru 

recipientele buteliilor 
transportabile pentru 
gaze comprimate şi 

lichefiate. 

11.  Metodologie privind 
determinarea mediului subteran 
posteveniment, utilizând trei 
nivele de intensitate pentru 
explozii. 

Metodologia permite o 
abordarea complet nouă a 
efectelor fenomenelor de tip 
explozie asupra reţelelor de 
aeraj prin stabilirea dispersiei 
gazelor în subteran în condiţii 
normale de lucru, stabilirea 
metodei de determinare a 
concentraţiilor de gaze după 
eveniment, stabilirea structurii 
reţelei de aeraj afectate de 
explozie, determinarea apriori a 
parametrilor funcţionali ai 
ventilatorului activ după 
eveniment. 

Industria extractivă a 
zăcământului de 

cărbune. 
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12.  Metode de localizare a 
persoanelor accidentate prin 
utilizarea tehnicii de 
termoviziune. 

Metoda de localizare a 
persoanelor accidentate prin 
utilizarea tehnicii de 
termoviziune reprezintă o 
noutate pentru echipele de 
salvatori şi se constituie într-un 
instrument util şi eficient pentru 
salvarea cu rapiditate a 
victimelor surprinse în 
evenimente de tip 
explozie/accident de muncă în 
atmosfere toxice. 
 

Staţiile de salvare 
aferente unităţilor 

economice cu pericol 
potenţial de emisii de 

gaze toxice / explozive/ 
inflamabile. 

13.  Tehnologii de testare a 
parametrilor de securitate 
pentru cablurile electrice şi a 
accesoriilor  acestora destinate 
utilizării în lucrările miniere 
subterane (grizutoase şi 
negrizutoase). 

Soluţiile tehnice permit 
evaluarea precisă a 
caracteristicilor cablurilor 
miniere prin elaborarea 
metodelor şi procedurilor de 
încercare în concordanţă cu 
cerinţele esenţiale de securitate, 
prin dezvoltarea laboratorului 
de încercări în conformitate cu 
principiile şi cerinţele SR EN ISO 
17025.  
 

Industria minieră 
extractivă subterană. 

14.  Soluţii tehnice cu aplicare 
imediată pentru creşterea 
fiabilităţii în exploatare şi a 
mentenanţei acţionărilor cu 
motoare electrice în construcţie 
antiexplozivă, în vederea 
creşterii securităţii muncii în 
ariile clasificate Ex. 

Soluţiile tehnice permit 
stabilirea cerinţelor constructive 
şi funcţionale ale motoarelor 
electrice în construcţie 
antiexplozivă care influenţează 
asigurarea unei fiabilităţi 
corespunzătoare în ceea ce 
priveste asigurarea securitatii 
din punct de vedere al riscului 
de explozie pe toata de 
exploatare. 
 

Cercetări aplicative, 
servicii ştiinţifice şi 
tehnologice pentru 
motoare electrice în 

construcţie 
antiexplozivă. 

15.  Instrument metodologic inovativ 
de evaluare a riscului profesional 
/ tehnologic la demolarea 
obiectivelor industriale/civile cu 
ajutorul explozivilor de uz civil. 

Fundamentarea ştiinţifică a 
modului de apreciere obiectivă 
a riscului profesional/tehnologic 
la demolarea obiectivelor 
industriale/civile cu ajutorul 
explozivilor de uz civil. 

Servicii pentru agenţii 
economici cu activitate, 

atât în domeniul 
elaborării 

documentaţiilor de 
tehnice (proiectelor) de 

demolare, cât şi  în 
domeniul execuţiei 

lucrărilor de demolare a 
construcţiilor utilizând 

explozivi de uz civil. 
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16.  Metodologie de determinare  a 
puterii calorifice a 
combustibililor minerali solizi. 

Metodologia de determinare a 
puterii calorifice contribuie la  
buna practică de mediu  şi la 
controlul utilizării în mod 
eficient a combustibililor solizi în 
ce priveşte emisiile de bioxid de 
carbon-gaz cu potenţial efect de 
seră. 

Servicii pentru agenţii 
economici care produc 

sau utilizează 
combustibili solizi. 

17.  Procedură specifică privind 
efectuarea expertizelor tehnice  
ale evenimentelor de tip 
explozie/incendiu - PSEETEV-01-
2014. 

Optimizarea activităţilor de 
cercetare a evenimentelor 
generate de explozii prin 
elaborarea de instrumente 
procedurate. 

Servicii de expertizare 
tehnică a 

evenimentelor 
generate de explozii şi / 

sau incendii. 
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LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE / TEHNICE ÎN REVISTE  
DE SPECIALITATE FĂRĂ COTAŢIE ISI  

 
 

Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

1.  

Assessment the impact against the 
enviroment of the toxic gases 
generated by detonatinng of 
explosives. 

Conference Proceedings from 
the International Conference 

BLASTING TECHNIQUES 
Stará Lesná, SLOVACIA 22 - 23 

May , 2014 
ISBN 978-80-970265-6-1 

Drăghici Angelica - 
 PhD. Eng.,  

Găman George Artur - PhD. 
Eng.,  

Kovacs Attila - PhD. Eng.,  
Kovacs Marius - 

 PhD. Eng.,  
Simion Sorin - PhD. Eng. 

2.  

Rate determination burning 
pyrotechnic composition used to 
manufacture fireworks in accordance 
with harmonized standards. 

Conference Proceedings from 
the International Conference 

BLASTING TECHNIQUES 
Stará Lesná, SLOVACIA 22 - 23 

May , 2014 
ISBN 978-80-970265-6-1 

Edward Gheorghiosu -  
PhD. Eng.,  

 Emilian Ghicioi - 
 PhD. Eng.,  

Attila Kovacs - PhD. Eng.,   
Gabriel Vasilescu -  

PhD. Eng.,  
 Ciprian Jitea -  
Stud. PhD. Eng 

3.  

Specific risk assessment at 
demolition activity of industrial / civil 
objectives with the help of 
explosives. 

Conference Proceedings from 
the International Conference 

BLASTING TECHNIQUES 
Stará Lesná, SLOVACIA 22 - 23 

May , 2014 
ISBN 978-80-970265-6-1 

Gabriel Vasilescu -  
PhD. Eng.,  

Emilian Ghicioi -  
PhD. Eng., 

 Attila Kovacs - PhD. Eng., 
Edward Gheorghiosu -  

Stud. PhD. Eng,  
Daniela Rus - Stud. PhD. Eng 

4.  

Assembly of equipments for research 
and prevention of explosion 
phenomena in industrial spaces 
specific to operations with explosives 
for civil uses/pyrotechnical 
compositions. 

Conference Proceedings from 
the International Conference 

BLASTING TECHNIQUES 
Stará Lesná, SLOVACIA 22 - 23 

May, 2014 
ISBN 978-80-970265-6-1 

Attila Kovacs- PhD. Eng.  
Emilian Ghicioi -  

PhD. Eng., 
Gabriel Vasilescu -  

PhD. Eng., 
 Edward Gheorghiosu - Stud. 

PhD. Eng.,  
Ilie-Ciprian Jitea - Stud. PhD. 

Eng. 

5.  

Cercetări privind identificarea de noi 
indici de foc utilizabili în condiţiile 
aplicării tehnologiei de inertizare cu 
azot. 

16th Mining, Metallurgy and 
Geology Conference 
Odorheiu Secuiesc, 

3 - 6 April, 2014 
Jud. HARGHITA  
ISSN 1842-9440 

Cristian Tomescu - Stud. PhD. 
Eng., 

 Ion Toth - PhD. Eng., 
Doru Cioclea - PhD. Eng.,  

Szollosi Andrei - Stud. PhD. 
Eng. Chem. 
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6.  
Aspects of the risk of explosion in 
biofuel production. 

Proceedings 
XXII INTERNATIONAL 

CONFERENCE ECOLOGICAL 
TRUTH 

EcoIst′14 
Bor Lake, Bor, SERBIA, 

10 - 13 June, 2014 
ISBN 978-86-6305-021-1 

Florin Adrian Păun -  
PhD. Eng.,  

Mihaela Părăian -  
PhD. Eng., 

  Emilian Ghicioi -  
PhD. Eng., 

 Adrian Jurca - PhD. Eng. 

7.  
Research on the changes of the 
rescuers heart rate during training. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Daniel Pupăzan -  
PhD. Eng., 

 George Artur Găman -  PhD. 
Eng., 

  Cosmin Ilie -  - Stud. PhD. 
Eng., 

Alin Irimia - Stud. PhD. Eng. 

8.  
Aspects regarding monitoring 
emissions of air pollutants. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Călămar Angelica -   
PhD. Eng.,  

George Artur Găman - PhD. 
Eng.,   

Kovacs Marius -  
PhD. Eng.,  

Toth Lorand - PhD. Eng. 

9.  

Develop and implement the 
procedures for sampling, assessment 
and evaluation of the environmental 
component of water, soil to 
determine the impact on the 
environment. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Kovacs Marius - 
 PhD. Eng.,  

Gheţie Gheorghe - Eng., Toth 
Lorand - PhD. Eng., Călămar 

Angelica -  
PhD. Eng. 

10.  
The use of robots in underground 
rescue actions. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Alin Irimia - Stud.  
PhD. Eng., 

 George Artur Găman - PhD. 
Eng.,  

Daniel Pupăzan -   
PhD. Eng., 

 Cosmin Ilie - Stud. PhD. Eng. 



INCD INSEMEX 

 

Pag. 158 

Nr. 
crt. 

Titlul Revista Autorii 

11.  
Influence of gas generated by 
detonation of explosives for civil 
uses, on the work environment. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Attila Kovacs - PhD. Eng., 
Cristian Raul Cioară -  Eng.,  

Gabriel Vasilescu -   
PhD. Eng.,  

Emilian Ghicioi -   
PhD. Eng.,  

Edward Gheorghiosu - Stud. 
PhD. Eng.,  

Daniela-Carmen Rus - Stud. 
PhD. Eng.,  

Ilie – Ciprian Jitea - Stud. PhD. 
Eng. 

12.  

Increasing the security on 
performing blasting in open-cast 
mining, with the ensurance of 
seismic protection to the industrial / 
civil objectives situates in their 
vicinity. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Gabriel Vasilescu -  
PhD. Eng., 

 Emilian Ghicioi - 
 PhD. Eng.,  

Attila Kovacs - PhD. Eng., 
Edward Gheorghiosu - Stud. 

PhD. Eng., 
 Ştefan Ilici - Eng.,  

 Ilie – Ciprian Jitea - Stud. PhD. 
Eng., 

Sorin Bordoş - Eng. 

13.  

Experimental results for internal 
resistance variability of testing 
apparatus for low current circuits in 
explosive atmospheres. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Marius Darie -  PhD. Eng., 
Sorin Burian - PhD. Eng., Jeana 

Ionescu -  
PhD. Eng., 

 Tiberiu Csaszar -   
PhD. Eng.,  

Lucian Moldovan - 
 PhD. Eng.,  

Adriana Andriş - Eng.   

14.  

Prior establishment of working 
environment characteristics in case 
of a low intensity explosion 
occurrence in the underground. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Cioclea Doru - Phd. Eng., Lupu 
Constantin -  
PhD.  Eng.,  

Gherghe Ion - Eng.,  
Rădoi Florin - Eng.,  

Boantă Corneliu -  Eng., 
 Şuvar Marius - Stud. PhD. 

Eng., 
Vlasin Nicolae -  Stud. PhD. 

Eng., 
 Tomescu Cristian -  Stud. PhD. 

Eng., 
Păsculescu Vlad - Stud. PhD. 

Eng. 
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15.  

Testing the resistance of the 
protective clothing against chemical 
agents in order to assess their 
conformity. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Nălboc Irina - Stud.  
PhD. Eng., 

Lupu Constantin -  
PhD. Eng., 

Prodan Maria - Stud.  
PhD. Chem., 

 Szolloşi  Moţa Andrei - Stud. 
PhD. Chem.  

16.  
Necessity to verify the ventilation 
systems operating in potentially 
explosive and/or toxic environments. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Florin Rădoi -  Eng., 
 Doru Cioclea - Phd. Eng., Lupu 

Constantin -  
PhD.  Eng., 

 Ion Gherghe - Eng., Corneliu 
Boantă -  Eng., 

 Emeric Chiuzan - Eng. 

17.  
Analysis of aerodynamic parameters 
specify a main local stations. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Marius Simion Morar -  Stud. 
PhD. Eng., 

Doru Cioclea - PhD. Eng., 
  Ion Gherghe - Eng., Adrian 

Matei - Eng. 

18.  
Plotting the characteristic curves for 
mine ventilation fans using the 
„VENTMEX” Software. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Corneliu Boantă - Eng., Lupu 
Constantin -   
PhD. Eng., 

 Nicolae-Ioan Vlasin -  Stud. 
PhD. Eng., 

Doru Cioclea -  PhD. Eng., 
Ion Gherghe - Eng. 

19.  

Considerations regarding the torque 
test for bushings and thermal shock 
test, applicable to electrical 
equipment designed for use in 
explosive atmospheres. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Moldovan Lucian -  
 PhD. Eng.,  

Burian Sorin -  PhD. Eng., 
Friedmann Martin, -  

PhD. Eng., 
 Magyari Mihai -  

PhD. Eng., 
 Fotău Dragoş - Stud. PhD. 

Eng., 
Colda Cosmin -  

PhD. Eng. 
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20.  

Analysis of faults in explosion 
proof electric drives and concerns 
for modernizing the maintenance 
and repairs of motors operating in 
explosive atmospheres. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Magyari Mihai - PhD. Eng. 
Burian Sorin -  PhD. Eng. 

Friedmann Martin -  
 PhD. Eng. 

 Moldovan Lucian -   
PhD. Eng. 

Fotău Dragoş - Stud. 
PhD. Eng. 

Colda Cosmin - PhD. Eng. 

21.  
Emotional intelligence and job 
performance. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 

SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Izabella Eisler - Psih. 

22.  
Aspects regarding risks generated by 
workers exposure to 
electromagnetic fields. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Sorin Simion - PhD. Eng., 
George Artur Găman - PhD. 

Eng.,   
Lorand Toth - PhD. Eng.,  

Marius Kovacs -  
PhD. Eng.,  

 Izabella Eisler - Psih. 

23.  
Noise as a risk factor in the 
preparation of coal industry. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Alin Irimia - Stud. 
PhD. Eng., 

George Artur Găman -  PhD. 
Eng.  

Daniel Pupazan Phd. Eng., 
 Andrei Gireadă - Eng. 

24.  

Model assessment of professional 
risk associated to human error 
(risk@human-error), specific for        
demolition of industrial 
objectives/civil with explosives. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Ciprian Jitea - Stud. 
PhD. Eng., 

 Izabella Eisler - Psih., Gabriel 
Vasilescu - 
 PhD. Eng.,  

Emilian Ghicioi -  
PhD. Eng., 

Sorin Bordoş - Eng. 

25.  
Increasing the level of the 
occupational safety to use of 
pyrotechnic articles category 4. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Ştefan Ilici - Eng., 
 Gabriel Vasilescu - 

 PhD. Eng., 
 Emilian Ghicioi - 

 PhD. Eng., 
 Attila Kovacs - PhD. Eng., 

Daniela Rus - Stud. 
PhD. Eng. 
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26.  

Testing the permeation of the 
protective footwear against chemical 
agents in order to assess their 
conformity. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Irina Nălboc - Stud. PhD., 
 Maria Prodan - Stud. PhD. 

Chem., 
Andrei Szolloşi Moţa - Stud. 

PhD. Chem. 

27.  

Aspects regarding mechanical 
strenght  of technical equipment 
intended use in explosive 
atmospheres. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Leonard Lupu - PhD. Eng.  
Adrian Jurca - PhD. Eng.,  
Florin Păun - PhD. Eng.,  

Florina Muntean – Berzan - 
Eng. 

28.  

Increasing the occupational health 
and safety level by monitoring the 
coal faces with the help of fire 
indexes. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Adrian Matei - Eng., 
 Lupu Constantin - 

 PhD Eng., 
 Doru Cioclea - PhD. Eng., Ion 

Gherghe - Eng. 
 Marius Simion Morar - Stud. 

PhD. Eng., 
  Cristian Tomescu - Stud. PhD. 

Eng. 

29.  

Integration of CFD simulation 
techniques into the process for 
classification of hazardous Ex areas 
generated by flammable gases. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Vlad - Mihai Păsculescu - Stud. 
PhD. Eng., 

Nicolae Ioan Vlasin - Stud. 
PhD. Eng,. 

Marius Cornel Şuvar - Stud. 
PhD. Eng. 

30.  

Specific requiments regarding the 
torque test for bushing and thermal 
shock test, used to assess electrical 
equipments to operate in explosive 
atmospheres. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Moldovan Lucian - 
 PhD. Eng.,  

Burian Sorin - PhD. Eng. 
Friedmann Martin - PhD. Eng., 

 Magyari Mihai - PhD.Eng.  
Fotău Dragoş - Stud. PhD. Eng. 

31.  

Realization of a performant stand for 
determining equivalent initiation 
capability for detonators with 
modern electronic measuring 
facilities. 

Smart Electronic design 
Alba Iulia, România,  
16-18 October, 2014 

ISBN: 978-606-613-087-5 

Daniela Carmen Rus - Stud. 
PhD. Eng., 

Attila Kovacs - PhD. Eng., 
Emilian Ghicioi -  

PhD. Eng. 
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32.  

The importance of non-transmission 
test of an internal ignition for 
electrical motors with type of 
protection flameprooff 
enclosure ,,d”. 

Smart Electronic design 
Alba Iulia, România,  
16-18 October, 2014 

ISBN: 978-606-613-087-5 

Dragoş Fotău - Stud. PhD. 
Eng., 

 Sorin Burian - PhD. Eng. 
Martin Friedmann - 

 PhD.  Eng., 
 Mihai Magyari - PhD. Eng. 

Lucian Moldovan -  
PhD. Eng.,  

Daniel Rad - Eng. 

33.  

Considerations regarding the 
evaluation of documentation and 
testing of low current equipment 
intended for use in explosive 
atmospheres. 

Smart Electronic design 
Alba Iulia, România,  
16-18 October, 2014 

ISBN: 978-606-613-087-5 

 Colda Cosmin -  
PhD. Eng.,  

Burian Sorin - PhD. Eng., 
Ionescu Jeana -  

PhD. Eng.,   
Darie Marius - PhD. Eng., 

Csaszar Tiberiu - PhD. Eng. 

34.  

Development of the testing methods 
for specific mechanical parameters 
of electric mining cables and 
accessories. 

Smart Electronic design 
Alba Iulia, România,  
16-18 October, 2014 

ISBN: 978-606-613-087-5 

Niculina Vătavu -  
PhD. Eng.,  

Mihaela Părăian - 
 PhD. Eng., 

 Adrian Jurca - PhD. Eng. 
Florin Adrian Păun -  

PhD. Eng.  
Leonard Lupu - PhD. Eng. 
Florina Muntean Berzan -   

Eng., 
 Dan Gabor - Eng. 

35.  

Researches regarding the influence 
of mining waste deposits on the 
degree of pollution of mures river 
aquifers and related biological 
environments from hunedoara 
county due to drainage of the mining 
waters. 

Simpozionul international 
„PRIOCHEM” 

Bucureşti, România, 
30-31 October, 2014 

ISSN 2285 – 8334 
ISSN-L 2285 – 8334 

Andrei Szollosi Mota - Stud. 
PhD. Chem., 

 Irina Nălboc - Stud. PhD., 
 Maria Prodan - Stud. PhD. 

Chem. 
 

36.  

Researching the underground 
atmosphere of the closed mining 
works for ensuring the adequate 
security level. 

Simpozionul international 
„PRIOCHEM” 

Bucureşti, România, 
30-31 October, 2014 

ISSN 2285 – 8334 
ISSN-L 2285 – 8334 

Irina Nalboc - Stud. PhD., 
 Andrei Szollosi-Mota - Stud. 

PhD. Chem., 
 Maria Prodan - Stud. PhD. 

Chem., 
 Emeric Chiuzan - Eng., 

Tomescu Cristian - Stud. PhD. 
Eng., 

  Adrian Matei - Eng. 

37.  
Value normalisation for pollutants 
concentration in gaseous effluents. 

Simpozionul international 
„PRIOCHEM” 

Bucureşti, România, 
30-31 October, 2014 

ISSN 2285 – 8334 
ISSN-L 2285 – 8334 

Toth Lorand -  PhD. Eng. 
Kovacs Marius - 

 PhD. Eng. 
 Călămar Angela -  

PhD. Eng.    
Simion Sorin - PhD. Eng. 
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38.  
The contribution of the volatile 
organic compounds emissions to the 
environmental impact. 

Simpozionul international 
„PRIOCHEM” 

Bucureşti, România, 
30-31 October, 2014 

ISSN 2285 – 8334 
ISSN-L 2285 – 8334 

Călămar Angelica -  
PhD. Eng.  

 Kovacs Marius -  
PhD. Eng.  

 Toth Lorand - PhD. Eng. 

39.  
Inteligenţa emoţională şi stresul 
ocupaţional. 

Managementul stresului 
pentru locuri de muncă 

sănătoase 
-Colecţie de studii şi cercetări 

ştiinţifice- 
Arad, România,  

15 – 17 October 2014, 
ISBN 978-973-752-704-2 

Izabella Eisler - Psih., 
George Artur Găman - Phd. 

Eng., 
 Daniel Pupăzan -   

Phd. Eng., 
Cosmin Ilie - Stud. Phd. Eng. 

40.  

Managementul factorilor 
psihosociali, ca instrument de 
reducere a efectelor negative pentru 
sistemele de muncă complexe. 

Managementul stresului 
pentru locuri de muncă 

sănătoase 
-Colecţie de studii şi cercetări 

ştiinţifice- 
Arad, România,  

15 – 17 October 2014, 
ISBN 978-973-752-704-2 

Daniela Carmen Rus - Stud. 
Phd. Eng.,  

Izabella Eisler - Psih. Emilian 
Ghicioi -  

Phd. Eng., 
 Gabriel Vasilescu -  

Phd. Eng., 
 Attila Kovacs - Phd. Eng.,  

Edward Gheorghiosu - Stud. 
Phd. Eng., 
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COMUNICARI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONFERINŢE  
INTERNAŢIONALE  

 
 

Nr. 
crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

1.  

Assessment the impact 
against the enviroment of 
the toxic gases generated by 
detonatinng of explosives. 

TRHACIA TECHNIKA 2014 
BLASTING TECHNIQUES 2014, 22 - 

23 May 
Kongresové centrum ACADEMIA, 

Stará Lesná, SLOVACIA 

Drăghici Angelica - 
 PhD. Eng.,  

Găman George Artur - PhD. 
Eng.,  

Kovacs Attila - PhD. Eng.,  
Kovacs Marius - 

 PhD. Eng.,  
Simion Sorin - PhD. Eng. 

2.  

Rate determination burning 
pyrotechnic composition 
used to manufacture 
fireworks in accordance with 
harmonized standards. 

TRHACIA TECHNIKA 2014 
BLASTING TECHNIQUES 2014, 22 - 

23 May 
Kongresové centrum ACADEMIA, 

Stará Lesná, SLOVACIA 

Edward Gheorghiosu -  
PhD. Eng.,  

 Emilian Ghicioi - 
 PhD. Eng.,  

Attila Kovacs - PhD. Eng.,   
Gabriel Vasilescu -  

PhD. Eng.,  
 Ciprian Jitea -  
Stud. PhD. Eng 

3.  

Specific risk assessment at 
demolition activity of 
industrial / civil objectives 
with the help of explosives. 

TRHACIA TECHNIKA 2014 
BLASTING TECHNIQUES 2014, 22 - 

23 May 
Kongresové centrum ACADEMIA, 

Stará Lesná, SLOVACIA 

Gabriel Vasilescu -  
PhD. Eng.,  

Emilian Ghicioi -  
PhD. Eng., 

 Attila Kovacs - PhD. Eng., 
Edward Gheorghiosu -  

Stud. PhD. Eng,  
Daniela Rus - Stud. PhD. Eng 

4.  

Assembly of equipments for 
research and prevention of 
explosion phenomena in 
industrial spaces specific to 
operations with explosives 
for civil uses/pyrotechnical 
compositions. 

TRHACIA TECHNIKA 2014 
BLASTING TECHNIQUES 2014, 22 - 

23 May 
Kongresové centrum ACADEMIA, 

Stará Lesná, SLOVACIA 

Attila Kovacs- PhD. Eng.  Emilian 
Ghicioi -  

PhD. Eng., 
Gabriel Vasilescu -  

PhD. Eng., 
 Edward Gheorghiosu - Stud. 

PhD. Eng.,  
Ilie-Ciprian Jitea - Stud. PhD. 

Eng. 
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5.  
Aspects of the risk of 
explosion in biofuel 
production. 

XXII INTERNATIONAL 
CONFERENCE "ECOLOGICAL 

TRUTH„ ECO-IST′14 
10 - 13 June 

Hotel Jezero, Bor Lake, Bor Serbia 

Florin Adrian Păun -  
PhD. Eng.,  

Mihaela Părăian -  
PhD. Eng., 

  Emilian Ghicioi -  
PhD. Eng., 

 Adrian Jurca - PhD. Eng. 

6.  

Study on the particular 
conditions of the mining 
ventilation by using 
numerical methods. 

14th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 

2014 
17 – 26 Iunie 

Albena, Bulgaria 

Marius Suvar - Stud. PhD.Eng.,  
George Artur Găman - PhD.Eng., 

Constantin Lupu -  PhD.Eng., 
Emilian Ghicioi - PhD.Eng. Doru 

Cioclea - PhD.Eng. Nicolae Vlasin 
- Stud.  

Phd. Eng., 
 Victor Arad - Univ. Prof. 

7.  

Verifications of the electric 
safety parameters of blasting 
machines used at blasting 
works in underground mines. 

14th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 

2014 
17 – 26 Iunie 

Albena, Bulgaria 

Leonard Lupu - PhD.Eng., Adrian 
Jurca - PhD.Eng., Emilian Ghicioi 

- PhD.Eng., Sorin Burian - 
PhD.Eng. 

8.  

Influence of volatile organic 
compound emissions on the 
environment and aspects 
regarding the legislation in 
the field. 

14th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 

2014 
17 – 26 Iunie 

Albena, Bulgaria 

George Artur Găman - PhD.Eng., 
Angelica Călămar -  

Phd. Eng.  
Gheorghe Gheţie - Eng., Marius 
Kovacs - PhD.Eng., Lorand Toth - 

PhD.Eng. 

9.  

Research on technical 
inspection of cylinders filled 
with compressed gases, 
liquefied or dissolved under 
pressure using ultrasonic 
technology. 

14th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 

2014 
17 – 26 Iunie 

Albena, Bulgaria 

Cosmin Ilie - Stud. PhD.Eng., 
 George Artur Gaman - 

PhD.Eng.,  
 Daniel Pupazan - PhD.Eng. 

Angelica Călămar - PhD.Eng.,  
Sorin Simion - PhD. Eng.,  Alin 

Irimia - Stud. PhD.Eng. 

10.  
Simulation of a fire occurred 
upon the ventilation network 
of praid salt mine. 

14th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 

2014 
17 – 26 Iunie 

Albena, Bulgaria 

Doru Cioclea - Phd. Eng., Ion 
Gherghe - Eng., Constantin Lupu 

-  PhD.Eng., 
 Marius Suvar - Stud.  

Phd. Eng.  
Corneliu Boanta -  Eng., Florin 

Radoi - Stud.  
PhD. Eng.,  

Cristian Tomescu - Stud. 
PhD.Eng., 

 Vlad Pasculescu - Stud. 
PhD.Eng. 
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11.  

 Laboratory methods for 
determining explosion 
parameters for underground   
dangerous mixtures. 

14th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 

2014 
17 – 26 Iunie 

Albena, Bulgaria 

Maria Prodan - Stud. PhD. 
Chem., 

 Constantin Lupu - PhD.Eng.,  
Emilian Ghicioi -PhD.Eng., 

Doru Cioclea - PhD.Eng., Andrei 
Szollosi - Stud. PhD.Chem., 
 Irina Nalboc - Stud. PhD. 

12.  

Influence of environmental 
conditions on test mixtures 
used to test equipment with 
type of protection intrinsic 
safety. 

14th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 

2014 
17 – 26 Iunie 

Albena, Bulgaria 

Sorin Burian - PhD.Eng. Jeana 
Ionescu - PhD.Eng. Emilian 

Ghicioi - PhD.Eng. Marius Darie - 
PhD.Eng. Lucian Moldovan - 

PhD.Eng.  
Tiberiu Csaszar - PhD.Eng. 

13.  

Considerations regarding the 
improvement of 
maintenance of explosion 
proof electric motors in 
order to enhance the 
reliability in exploitation. 

14th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 

2014 
17 – 26 Iunie 

Albena, Bulgaria 

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. 

14.  
Ventmex – portable software 
for mine ventilation 
characteristic curves. 

14th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 

2014 
17 – 26 Iunie 

Albena, Bulgaria 

Nicolae-Ioan Vlasin - Stud. 
PhD.Eng., 

 George Artur Gaman - 
PhD.Eng., 

  Constantin Lupu - PhD.Eng., 
 Emilian Ghicioi - PhD. Eng., 

Eugen Cozma - Univ.Prof.PhD. 

15.  
Computational study in the 
civil use explosives area. 

14th 
INTERNATIONAL MULTIDISCIPLI-

NARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 

2014 
17 – 26 Iunie 

Albena, Bulgaria 

 
Emilian Ghicioi - PhD.Eng. Ilie-
Ciprian Jitea - Stud. PhD.Eng., 

 Nicolae-Ioan Vlasin - Stud. 
PhD.Eng., 

 Attila Kovacs - PhD.Eng. Gabriel 
Vasilescu -  
PhD. Eng.  

Edward Gheorghiosu - Stud. 
PhD. Eng.  

Maria Prodan - Stud. PhD. 
Chem. 

16.  
Equipment service, 
professional noise exposure 
reduction factor. 

24th INTERNATIONAL 
CONFERENCE NOISE AND 

VIBRATION 
AVMS-2014 

29 – 31 Octombrie 
Nis, Serbia 

Simion Sorin - PhD. Eng., 
Artur G. Găman - PhD. Eng.   
Pupăzan Daniel - PhD. Eng.   

Angelica Călămar - PhD. Eng. 
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17.  

„Air humidity – a significant 
factor on ignition sensitivity 
of gaseous explosive 
atmospheres”. 

A X-a ediţie a CONFERINŢEI 
INTERNAŢIONALE ELSEDIMA 

18 - 19 Septembrie 
CLUJ-NAPOCA 

Marius Darie -  PhD. Eng. Sorin 
Burian -  PhD. Eng.  

Jeana Ionescu - PhD. Eng.  
Tiberiu Csaszar - PhD. Eng. 

Lucian Moldovan -  
PhD. Eng. 

Adriana Andriş -  Eng. 

18.  

C.O.V. Limiting and explosion 
protection in terminals and 
vehicle fuel distribution 
installations. 

A X-a ediţie a CONFERINŢEI 
INTERNAŢIONALE ELSEDIMA 

18 - 19 Septembrie 
CLUJ-NAPOCA 

Adrian Jurca - PhD. Eng. Mihaela 
Părăian - PhD. Eng. Emilian 
Ghicioi - PhD. Eng. Niculina 
Vătavu - PhD. Eng. Leonard 

Lupu - PhD. Eng. Florin Păun - 
PhD. Eng. 

19.  
Research on the changes of 
the rescuers heart rate 
during training. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Daniel Pupăzan -  
PhD. Eng., 

 George Artur Găman -  PhD. 
Eng., 

  Cosmin Ilie -  - Stud. PhD. Eng., 
Alin Irimia - Stud. PhD. Eng. 

20.  
Aspects regarding 
monitoring emissions of air 
pollutants. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Călămar Angelica -   
PhD. Eng.,  

George Artur Găman - PhD. 
Eng.,   

Kovacs Marius -  
PhD. Eng.,  

Toth Lorand - PhD. Eng. 

21.  

Develop and implement the 
procedures for sampling, 
assessment and evaluation 
of the environmental 
component of water, soil to 
determine the impact on the 
environment. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Kovacs Marius - 
 PhD. Eng.,  

Gheţie Gheorghe - Eng., Toth 
Lorand - PhD. Eng., Călămar 

Angelica -  
PhD. Eng. 

22.  
The use of robots in 
underground rescue actions.  

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Alin Irimia - Stud.  
PhD. Eng., 

 George Artur Găman - PhD. 
Eng.,  

Daniel Pupăzan -   
PhD. Eng., 

 Cosmin Ilie - Stud. PhD. Eng. 
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23.  

Influence of gas generated 
by detonation of explosives 
for civil uses, on the work 
environment. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Attila Kovacs - PhD. Eng., 
Cristian Raul Cioară -  Eng.,  

Gabriel Vasilescu -   
PhD. Eng.,  

Emilian Ghicioi -   
PhD. Eng.,  

Edward Gheorghiosu - Stud. 
PhD. Eng.,  

Daniela-Carmen Rus - Stud. PhD. 
Eng.,  

Ilie – Ciprian Jitea - Stud. PhD. 
Eng. 

24.  

Increasing the security on 
performing blasting in open-
cast mining, with the 
ensurance of seismic 
protection to the industrial / 
civil objectives situates in 
their vicinity. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Gabriel Vasilescu -  
PhD. Eng., 

 Emilian Ghicioi - 
 PhD. Eng.,  

Attila Kovacs - PhD. Eng., 
Edward Gheorghiosu - Stud. 

PhD. Eng., 
 Ştefan Ilici - Eng.,  

 Ilie – Ciprian Jitea - Stud. PhD. 
Eng., 

Sorin Bordoş - Eng. 

25.  

Experimental results for 
internal resistance variability 
of testing apparatus for low 
current circuits in explosive 
atmospheres. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Marius Darie -  PhD. Eng., Sorin 
Burian - PhD. Eng., Jeana 

Ionescu -  
PhD. Eng., 

 Tiberiu Csaszar -   
PhD. Eng.,  

Lucian Moldovan - 
 PhD. Eng.,  

Adriana Andriş - Eng.   

26.  

Prior establishment of 
working environment 
characteristics in case of a 
low intensity explosion 
occurrence in the 
underground. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Cioclea Doru - Phd. Eng., Lupu 
Constantin -  
PhD.  Eng.,  

Gherghe Ion - Eng.,  
Rădoi Florin - Eng.,  

Boantă Corneliu -  Eng., 
 Şuvar Marius - Stud. PhD. Eng., 
Vlasin Nicolae -  Stud. PhD. Eng., 
 Tomescu Cristian -  Stud. PhD. 

Eng., 
Păsculescu Vlad - Stud. PhD. 

Eng. 



INCD INSEMEX 

 

Pag. 169 

Nr. 
crt. 

Titlu Manifestare ştiinţifică 
 

Autori 
 

27.  

Testing the resistance of the 
protective clothing against 
chemical agents in order to 
assess their conformity. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Nălboc Irina - Stud.  
PhD. Eng., 

Lupu Constantin -  
PhD. Eng., 

Prodan Maria - Stud.  
PhD. Chem., 

 Szolloşi  Moţa Andrei - Stud. 
PhD. Chem.  

28.  

Necessity to verify the 
ventilation systems operating 
in potentially explosive 
and/or toxic environments. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Florin Rădoi -  Eng., 
 Doru Cioclea - Phd. Eng., Lupu 

Constantin -  
PhD.  Eng., 

 Ion Gherghe - Eng., Corneliu 
Boantă -  Eng., 

 Emeric Chiuzan - Eng. 

29.  
Analysis of aerodynamic 
parameters specify a main 
local stations. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Marius Simion Morar -  Stud. 
PhD. Eng., 

Doru Cioclea - PhD. Eng., 
  Ion Gherghe - Eng., Adrian 

Matei - Eng. 

30.  

Plotting the characteristic 
curves for mine ventilation 
fans using the „VENTMEX” 
Software. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Corneliu Boantă - Eng., Lupu 
Constantin -   
PhD. Eng., 

 Nicolae-Ioan Vlasin -  Stud. PhD. 
Eng., 

Doru Cioclea -  PhD. Eng., 
Ion Gherghe - Eng. 

31.  

Considerations regarding the 
torque test for bushings and 
thermal shock test, 
applicable to electrical 
equipment designed for use 
in explosive atmospheres. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Moldovan Lucian -  
 PhD. Eng.,  

Burian Sorin -  PhD. Eng., 
Friedmann Martin, -  

PhD. Eng., 
 Magyari Mihai -  

PhD. Eng., 
 Fotău Dragoş - Stud. PhD. Eng., 

Colda Cosmin -  
PhD. Eng. 
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32.  

Analysis of faults in 
explosion proof electric 
drives and concerns for 
modernizing the 
maintenance and repairs 
of motors operating in 
explosive atmospheres. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Magyari Mihai - PhD. Eng. 
Burian Sorin -  PhD. Eng. 

Friedmann Martin -  
 PhD. Eng. 

 Moldovan Lucian -   
PhD. Eng. 

Fotău Dragoş - Stud. 
PhD. Eng. 

Colda Cosmin - PhD. Eng. 

33.  
Emotional intelligence and 
job performance. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 

Petroşani, 
10-11 October,  2014 

ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Izabella Eisler - Psih. 

34.  

Researches regarding the 
influence of mining waste 
deposits on the degree of 
pollution of mures river 
aquifers and related 
biological environments from 
hunedoara county due to 
drainage of the mining 
waters. 

Simpozionul International 
„PRIOCHEM” 

Bucureşti, România, 
30-31 October, 2014 

ISSN 2285 – 8334 
ISSN-L 2285 – 8334 

Andrei Szollosi Mota - Stud. 
PhD. Chem., 

 Irina Nălboc - Stud. PhD., 
 Maria Prodan - Stud. PhD. 

Chem. 
 

35.  

Researching the 
underground atmosphere of 
the closed mining works for 
ensuring the adequate 
security level. 

Simpozionul International 
„PRIOCHEM” 

Bucureşti, România, 
30-31 October, 2014 

ISSN 2285 – 8334 
ISSN-L 2285 – 8334 

Irina Nalboc - Stud. PhD., 
 Andrei Szollosi-Mota - Stud. 

PhD. Chem., 
 Maria Prodan - Stud. PhD. 

Chem., 
 Emeric Chiuzan - Eng., Tomescu 

Cristian - Stud. PhD. Eng., 
  Adrian Matei - Eng. 

36.  
Value normalisation for 
pollutants concentration in 
gaseous effluents. 

Simpozionul International 
„PRIOCHEM” 

Bucureşti, România, 
30-31 October, 2014 

ISSN 2285 – 8334 
ISSN-L 2285 – 8334 

Toth Lorand -  PhD. Eng. 
Kovacs Marius - 

 PhD. Eng. 
 Călămar Angela -  

PhD. Eng.    
Simion Sorin - PhD. Eng. 

37.  

The contribution of the 
volatile organic compounds 
emissions to the 
environmental impact. 

Simpozionul International 
„PRIOCHEM” 

Bucureşti, România, 
30-31 October, 2014 

ISSN 2285 – 8334 
ISSN-L 2285 – 8334 

Călămar Angelica -  
PhD. Eng.  

 Kovacs Marius -  
PhD. Eng.  

 Toth Lorand - PhD. Eng. 
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Autori 
 

38.  

Aspects regarding risks 
generated by workers 
exposure to electromagnetic 
fields. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Sorin Simion - PhD. Eng., George 
Artur Găman - PhD. Eng.,   

Lorand Toth - PhD. Eng.,  Marius 
Kovacs -  

PhD. Eng.,  
 Izabella Eisler - Psih. 

39.  
Noise as a risk factor in the 
preparation of coal industry. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Alin Irimia - Stud. 
PhD. Eng., 

George Artur Găman -  PhD. 
Eng.  

Daniel Pupazan Phd. Eng., 
 Andrei Gireadă - Eng. 

40.  

Model assessment of 
professional risk associated 
to human error 
(risk@human-error), specific 
for        demolition of 
industrial objectives/civil 
with explosives. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Ciprian Jitea - Stud. 
PhD. Eng., 

 Izabella Eisler - Psih., Gabriel 
Vasilescu - 
 PhD. Eng.,  

Emilian Ghicioi -  
PhD. Eng., 

Sorin Bordoş - Eng. 

41.  

Increasing the level of the 
occupational safety to use of 
pyrotechnic articles category 
4. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Ştefan Ilici - Eng., 
 Gabriel Vasilescu - 

 PhD. Eng., 
 Emilian Ghicioi - 

 PhD. Eng., 
 Attila Kovacs - PhD. Eng., 

Daniela Rus - Stud. 
PhD. Eng. 

42.  

Testing the permeation of 
the protective footwear 
against chemical agents in 
order to assess their 
conformity. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Irina Nălboc - Stud. PhD., 
 Maria Prodan - Stud. PhD. 

Chem., 
Andrei Szolloşi Moţa - Stud. 

PhD. Chem. 

43.  

Aspects regarding 
mechanical strenght  of 
technical equipment 
intended use in explosive 
atmospheres. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Leonard Lupu - PhD. Eng.  
Adrian Jurca - PhD. Eng.,  Florin 

Păun - PhD. Eng.,  
Florina Muntean – Berzan - Eng. 
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44.  

Increasing the occupational 
health and safety level by 
monitoring the coal faces 
with the help of fire indexes. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Adrian Matei - Eng., 
 Lupu Constantin - 

 PhD Eng., 
 Doru Cioclea - PhD. Eng., Ion 

Gherghe - Eng. 
 Marius Simion Morar - Stud. 

PhD. Eng., 
  Cristian Tomescu - Stud. PhD. 

Eng. 

45.  

Integration of CFD simulation 
techniques into the process 
for classification of 
hazardous Ex areas 
generated by flammable 
gases. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Vlad - Mihai Păsculescu - Stud. 
PhD. Eng., 

Nicolae Ioan Vlasin - Stud. PhD. 
Eng., 

Marius Cornel Şuvar - Stud. PhD. 
Eng. 

46.  

Specific requiments 
regarding the torque test for 
bushing and thermal shock 
test, used to assess electrical 
equipments to operate in 
explosive atmospheres. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 

CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România, 

13 – 14 November, 2014 
ISSN 1843-6609 

Moldovan Lucian - 
 PhD. Eng.,  

Burian Sorin - PhD. Eng. 
Friedmann Martin - PhD. Eng., 

 Magyari Mihai - PhD.Eng.  
Fotău Dragoş - Stud. PhD. Eng. 

47.  

Realization of a performant 
stand for determining 
equivalent initiation 
capability for detonators 
with modern electronic 
measuring facilities. 

Smart Electronic design 
Alba Iulia, România,  
16-18 October, 2014 

ISBN: 978-606-613-087-5 

Daniela Carmen Rus - Stud. PhD. 
Eng., 

Attila Kovacs - PhD. Eng., 
Emilian Ghicioi -  

PhD. Eng. 

48.  

The importance of non-
transmission test of an 
internal ignition for electrical 
motors with type of 
protection flameprooff 
enclosure ,,d”. 

Smart Electronic design 
Alba Iulia, România,  
16-18 October, 2014 

ISBN: 978-606-613-087-5 

Dragoş Fotău - Stud. PhD. Eng., 
 Sorin Burian - PhD. Eng. Martin 

Friedmann - 
 PhD.  Eng., 

 Mihai Magyari - PhD. Eng. 
Lucian Moldovan -  

PhD. Eng.,  
Daniel Rad - Eng. 

49.  

Considerations regarding the 
evaluation of documentation 
and testing of low current 
equipment intended for use 
in explosive atmospheres. 

Smart Electronic design 
Alba Iulia, România,  
16-18 October, 2014 

ISBN: 978-606-613-087-5 

 Colda Cosmin -  
PhD. Eng.,  

Burian Sorin - PhD. Eng., Ionescu 
Jeana -  

PhD. Eng.,   
Darie Marius - PhD. Eng., 

Csaszar Tiberiu - PhD. Eng. 
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50.  

Development of the testing 
methods for specific 
mechanical parameters of 
electric mining cables and 
accessories. 

Smart Electronic design 
Alba Iulia, România,  
16-18 October, 2014 

ISBN: 978-606-613-087-5 

Niculina Vătavu -  
PhD. Eng.,  

Mihaela Părăian - 
 PhD. Eng., 

 Adrian Jurca - PhD. Eng. Florin 
Adrian Păun -  

PhD. Eng.  
Leonard Lupu - PhD. Eng. Florina 

Muntean Berzan -   Eng., 
 Dan Gabor - Eng. 
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ANEXA 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. 

Determinarea tendinţei la autoaprindere 
a cărbunilor şi a şisturilor bituminoase 
(din abatajele frontale cu banc subminat 
nr. 434, str.3, bl. II, subetaj III, suborizont 
-150 şi nr. 433, str.3, bl. II, subetaj I, 
suborizont -250), clasificarea stratelor de 
cărbuni din punct de vedere a 
predispoziţiei la autoaprindere de la 
Mina Petrila.  

Mina Petrila 
Comanda nr. 

117/05.03.2014 conform 
contract SNIMVJ Nr. 208 

APMD /20.11.2013 şi AAd. 
Nr. 1/20.12.2013 

Grafic nr. 7094/2014 

Ing. Adrian Matei 

2. 

Reactualizarea documentaţiei tehnice în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
gospodărire a apelor pentru S.C. 
GENERAL TRANS S.A. 

S.C. General Trans S.A. 
Petroşani 

Comanda nr. 281/2014 
Ing. Gheorghe Gheţie  

3. 

Determinarea tendinţei de 
autoaprindere a cărbunelui din abatajul 
frontal pan.2, str. 5, bl. II, orizontul 250, 
de la Mina Paroşeni. 

Mina Paroşeni 
Comanda nr. 

202/12.03.2014 conform 
contract SNÎMVJ N.r. 208 

APMD/ 20.11.2013 şi Add. 
Nr. 1/2013; Grafic de 

execuţie nr. 7100/2014 

Drd. ing. Cristian 
Tomescu 

Ing. Adrian Matei 

4. 
Raport de amplasament pentru SC 
MAXAM ROMANIA SRL – punct de lucru 
VICTORIA. 

S.C. MAXAM România 
S.R.L. 

Comanda nr. 3111/2014 

Dr. ing. Angelica 
Călămar 

5. 

Determinarea tendinţei de 
autoaprindere a cărbunelui la abatajul 
frontal cu banc subminat pan. 8, str. 3, 
bl. IV, da la Mina Uricani. 

Mina Uricani 
Comanda nr. 

102/10.04.2014 conform 
contract SNÎMVJ Nr. 208 

APMD /20.11.2013 şi Add. 
Nr.1/2013; Grafic de 

execuţie nr. 7155/2014 

Drd. ing. Cristian 
Tomescu 

6. 

Raport la bilanţul de mediu nivel I cu 
elemente de nivel II pentru S.C. 
FRAUENTHAL AUTOMOTIVE SIBIU S.R.L. 

SC Frauenthal Automotive 
Sibiu SRL 
Comanda nr. 
45053491/2014 

Dr. ing. Lorand Toth  

7. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor de la staţia principală de 
ventilaţie în funcţiune şi de rezervă din 
cadrul minei Monteoru. 

Petrom SA - ASSET IX 
Moldova Sud 
Comanda nr. 
8451691217/30.01.2014 

Dr. ing. Doru Cioclea 
Ing. Ion Gherghe 
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Operator economic 

Nr. Contract /Comandă 
Responsabil contract 

8. 
Evaluarea şi verificarea instalaţiei de 
aeraj de la Mina Soloţ în conformitate cu 
Normativul NVIV-01-06. 

OMV Petrom S.A., Zona de 
Producţie VIII Moldova 

Nord 
Contract nr. 7213/2014 

Ing.  Corneliu Boantă 
Ing. Florin Rădoi 

9. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatorului de la staţia principală de 
ventilaţie, din cadrul Salinei Praid. 

Salina Praid 
Contract nr. 7173/2014 

Dr. ing. Nicolae Ianc 

10. 

Determinarea parametrilor funcţionali şi 
ridicarea curbelor caracteristice ale 
ventilatoarelor de la staţia principală de 
ventilaţie Puţ aeraj Est, de la Mina 
Uricani. 

Societatea Naţională de 
Închideri Mine Valea Jiului 

S.A. - Mina Uricani 
Contract nr. 7331/2014 

Dr. ing. Nicolae Ianc 

11. 
Studiul regimului emanaţiilor de gaze în 
vederea clasificării Salinei Praid. 

Salina Praid 
Contract nr. 7167/2014 

Ing. Emeric Chiuzan 

12. 

Actualizarea, rezolvarea şi optimizarea 
schemei de aeraj a Minei Uricani cu 
ajutorul programului specializat 3D 
CANVENT în vederea stabilirii debitelor 
de aer la nivel de ramificaţie. 

Societatea Naţională de 
Închideri Mine Valea Jiului 

S.A. - Mina Uricani 
Grafic de execuţie nr. 

7346/2014  

Dr.ing. Doru Cioclea 
Ing. Ion Gherghe 

13. 

Documentaţie tehnică pentru obţinerea 
autorizaţiei de gospodărire a apelor de 
către punct de lucru Prepararea 
Cărbunelui Valea Jiului, Vulcan. 

EPCVJ 
Comandă 8134/ 23.09.2014 

Dr.ing. Marius Kovacs 

14. 
Verificarea clasificării Salinei Ocna Dej 
din punct de vedere al emanaţiilor de 
gaze. 

Salina Ocna Dej 
Contract nr. 7362/2014 

Ing. Emeric Chiuzan 

 
15. 

 

Determinarea parametrilor funcţionali şi 
ridicarea curbelor caracteristice ale 
ventilatoarelor de la staţiile principale de 
ventilaţie Suitor Central şi 1 Est. 

SC Complexul Energetic 
Hunedoara SA Sucursala 

Minieră Exploatarea 
Minieră Lupeni 

Grafic de execuţie nr. 
 7554/2014 

Dr. ing. Nicolae Ianc 
Ing. Adrian Matei 

16. 

Stabilirea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor principale şi întocmirea 
schemei de aeraj la Salina Ocna Dej. 

Salina Ocna Dej 
Contract nr. 7416/2014 

Dr. ing. Nicolae Ianc 
Ing. Adrian Matei 

17. 

Evaluare şi verificare pentru instalaţia de 
ventilare aferentă Minei Lişava - 
Ciudanoviţa, privind conformitatea cu 
Normativul NVIV - 01 - 06. 

Compania Naţională a 
Uraniului S.A. 

Contract nr. 7485/2014 

Ing. Corneliu Boantă 
Ing. Florin Rădoi 

18. 
Studiu privind estimarea presiunii de 
explozie generate de gazele rezultate din 
tuburi umplute cu spumă poliuretanică. 

S.C. DEN BRAVEN România 
Contract nr. 7633/2014 

Dr. ing. George Artur 
Găman 
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Nr. Contract /Comandă 
Responsabil contract 

19. 
Elaborarea proiectului anual de aeraj 
pentru anul 2015 al minei de petrol 
Sărata Monteoru. 

Petrom SA -ASSET IX 
Moldova Sud 
Comanda nr. 

8451750702/08.10.2014 

Dr. ing. Doru Cioclea 
Ing. Ion Gheorghe 

20. 

Evaluare şi verificare pentru instalaţia de 
ventilare aferentă Minei Crucea - 
Botusana, privind conformitatea cu 
Normativul NVIV-01-06. 

C.N.U. Bucureşti - 
Sucursala Suceava 

Contract nr. 7484/2014 

Ing. Corneliu Boantă 
Ing. Florin Rădoi 

21. 

Determinarea curbelor caracteristice şi a 
parametrilor funcţionali aferenţi staţiilor 
principale de ventilaţie Puţ aeraj nr.2 şi 
Puţ aeraj Est din cadrul E.M. Livezeni. 

Exploatarea Minieră 
Livezeni  

Grafic de execuţie nr.  
7563/2014 

Dr. ing. Ianc Nicolae 
Ing. Adrian Matei 

22. 

Studiu privind elaborarea de soluţii 
pentru creşterea fiabilităţii in exploatare 
si a mentenanţei acţionărilor cu motoare 
electrice Ex si diseminarea rezultatelor 
obţinute. 

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 01 24 

Dr. ing. Mihai Magyari 

23. 

Studiul privind conceperea şi realizarea 
unui instrument metodologic inovativ de 
evaluarea a riscului la demolarea 
obiectivelor industriale/civile cu ajutorul 
explozivilor de uz civil, în vederea 
prevenirii efectelor nedorite induse. 

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 01 28 

Dr. ing.Gabriel 
Vasilescu 

24. 

Studiul privind elaborarea tehnologiei de 
determinare a câmpurilor 
electromagnetice, la locurile de muncă 
în concordanţă cu cerinţele specifice din 
directiva 2004/40/CE (metodă, 
procedură, echipament măsură). 

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 01 29 

Dr. ing.Sorin Simion 

25. 
Studiul privind încercări de laborator cu 
eclatorul utilizând amestec de încercare 
cu umiditate controlată. 

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 01 30 

Dr. ing.Sorin Burian 

26. 

Studiul privind elaborarea sistemului de 
management al riscului specific 
articolelor pirotehnice de divertisment 
categoria 4.  

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 01 31 

Dr. ing.Attila Kovacs 
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27. 

Studiul privind realizarea procedurii şi 
standului de încercare pentru încercare a 
fuzibilelor şi diodelor semiconductoare 
la impulsuri de curent. 

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 01 32 

Dr. ing.Marius Darie 

28. 
Studiul privind elaborarea metodologiei 
de încercare prin metoda calorimetrică. 

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 02 37 

Drd. ing.Cristian 
Tomescu 

29. 

Studiul privind elaborarea procedurilor 
de prelevare, determinare şi evaluare a 
componenţilor de mediu apă, sol în 
vederea stabilirii impactului antropic 
asupra mediului conform prevederilor 
legislaţiei naţionale şi europene în 
domeniu. 

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 02 41 

Dr. ing.Marius Kovacs 

30. 

Studiul privind implementarea 
sistemului de verificare tehnică a 
recipientelor butelii transportabile pentru 
gaze comprimate şi lichefiate, utilizând 
tehnica de măsurare cu ultrasunete a 
pereţilor buteliei. 

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 02 43 

Ing.Cosmin Ilie 

31. 

Studiul privind elaborarea documentaţiei 
şi realizarea standului de încercare 
pentru determinarea rezistenţei la tăiere 
prin tranşare a echipamentelor de 
protecţie a mâinii. 

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 02 47 

Dr. ing.Florin Păun 

32. 

Studiul privind determinarea 
parametrilor de explozivitate la 
amestecuri hibride gaz/praf combustibil-
aer. 

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 03 20 

Drd. chim.Maria 
Prodan 

33. 

Studiul privind efectuarea de 
determinări a parametrilor de 
explozivitate specifici amestecurilor aer 
– gaz inflamabil.Completarea bazei de 
date. 

Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică 

şi Inovare 
Contract Nr. 45 N/2007 

PN 07 45 03 21 

Drd. chim. Andrei 
Szollosi 
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34. 
Expertizare pentru evaluarea factorului 
de mediu. 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Publice   
Contract 7374/2014 

Dr. ing. Angelica 
Călămar 

35. 

Expertiză tehnică privind cauzele care au 
generat producerea evenimentului din 
data de 11.12.2013 la S.C. BIALETTI 
STAINLESS STEEL S.R.L. Plopeni. 

ITM Prahova 
S.C. BIALETTI 

STAINLESS STEEL 
Contract 6935/2013 

Ing. Dorel Tamaş 

36. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 
produs în data de 25.12.2013 în blocul 
A38 situat pe strada Bucureşti nr.139 din 
mun. Călăraşi, jud. Călăraşi 
Ordonanta Parchetului de pe langa Trib. 
Călăraşi 883/P/2013 din 05.03.2014. 

Parchetului de pe langa 
Tribunalul Călăraşi 

Adresa 10214/27.12.2013 

Dr. ing. Constantin 
Lupu 

 

37. 

Expertiză tehnică privind explozia 
produsă în data de: 12-13.05.2014 la 
obiectiv AFI COTROCENI 2 , blv.V. MILEA 
nr.4 , sect. 6, Bucuresti. 

PROMTEH BUCURESTI 
Contract 7225/2014 

Dr. ing. Emilian Ghicioi 
 

38. 
Expertiza fizico – chimică pentru mostra 
pulbere şi fitil. 

PARCHETUL DE PE LANGA 
TRIBUNALUL MEHEDINŢI 

Ordonanta 
Com.4543/26.05.2014 

Dr. ing. Emilian Ghicioi 
 

39. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 
produs în data de 10.05.2014 la punctul 
de lucru cariera Pârâul Cailor aparţinând 
S.C. CALCARUL S.A. Pojorâta. 

ITM Suceava 
S.C. CALCARUL S.A. 
Contract 7293/2014 

 

Dr. ing. Emilian Ghicioi 
 

40. 

Expertiză tehnică privind privind 
explozia produsă în data de 21.05.2014 
la Instalaţia de periere table din aluminiu 
de la Secţia Laminare Benzi la Cald din 
cadrul ALRO Al Prelucrat, situată pe str. 
Milcov, nr. 1, Slatina, jud. Olt. 

 
ITM Olt 

S.C. ALRO S.A. Contract 
7265/2014 

 

Dr. ing. Constantin 
Lupu 
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41. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 
produs în data de 19.07.2014 în incinta 
halei din Piaţa Centrală Sf. Gheorghe din 
municipiul Piatra Neamţ,  
jud. Neamţ. 

IPJ Neamţ 
S.C. CMI URBAN S.A. 

Contract nr. 7390/2014 
Dr. ing. Emilian Ghicioi 

42. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 
produs în data de 09.07.2014 la 
rezervorul de stocare CaOH aparţinând 
Companiei Naţionale a Uraniului – 
Sucursala Feldioara, jud. Brasov. 

S.C. Rubberlining Expert 
S.R.L. Bucuresti 

Compania Nationala A 
Uraniului 

Contract 7419/2014 

Dr. ing. Constantin 
Lupu 

43. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 
produs în data de 05.04.2014 la imobilul 
situat pe Bulevardul Tomis nr.122 din 
municipiul Constanţa, jud. Constanţa. 

Institutul Naţional de 
Expertize Criminalistice 

Bucureşti 
Ctr. 7492/2014 

Ordonanţa  Parchetului 
de pe lângă ICCJ  din 

09.04.2014 

Dr. ing. Emilian Ghicioi 



ANEXA 9 








	c2. Raport activitate INSEMEX - 2014
	doc02431720150420065134



