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ROMÂNIA 

 

 

TABEL EXPERTIZE INSEMEX 

 

NR. CRT DENUMIRE EXPERTIZĂ ANUL ÎNTOCMIRII EXPERTIZEI 

1.  Proces verbal de cercetare privind accidentul colectiv de muncă de la E.M. LUPENI sector 

IA, stratul 3, Blocul I, din data de 18.mai 1965„ 

1965 

2.  Proces-verbal de cercetare a avariei de la oriz. 610 LONEA III din data de 21.05.1966 

ora.13:15 

1966 

3.  Expertiza tehnică asupra avariei care a avut loc la E.M. LONEA galeria transversală nr. 66, 

orizont 500, zona I, raionul III, în data de 13.11.1969 

1969 

 

4.  Expertiza tehnică cu privire la cauzele aprinderii amestecului de metan-aer din galeria 

experimentală stratul 15 E.M. URICANI din data de 24.11.1969 

5.  Referat privind accidentul colectiv de la MINA ŞUIOR din data de 25.07.1970 1970 

 6.  Referat privind aprinderea de praf de cărbune de la E.M. VULCAN din data de 10.08.1970 

7.  Expertiză tehnică a aprindeii violente de metan de la MINA PAROŞENI – din data de 

10.01.1972 

1972 

 

8.  Expertiză tehnică asupra exploziei de metan care a avut loc la E.M. URICANI – str. 17-18, 

bl.III, orizont 500, în data de 02.11.1972 

9.  Referat asupra avariei produsă la MINA LONEA în suitorul nr.67, str.3, blocul VI orizont 

513-580, la data de 20.01.1976 

1976 

 

10.  Referat privind cercetarea efectuată la MINA CENTRALĂ LELESE pentru elucidarea 

cauzelor accidentului colectiv din data de 16.08.1976 

11.  Constatare tehnico-ştiinţifică cu privire la avarierea cablului de la staţia telegrizumetrică 

CTT63 din cadrul I.M. BĂRBĂTENI  

1978 

12.  Proces-verbal de cercetare a aprinderii de metan care s-a produs în data de 01.12.1979 

ora.9.30 în galeria magistrală de transport cu locomotive, oriz 400 din cadrul I.M. URICANI  

1979 

13.  Referat privind avaria care a avut loc în data de 16.01.1980 la galeria de cap a abatajului din 1980 

 



panoul B3 str.13 bl.I, oriz. +50 m sect.II M.PETRILA  

14.  Proces-verbal de cercetare a accidentului colectiv de muncă produs în data de 02.07.1983 ora 

0:30 la I.M. LUPENI – galeria de bază a abatajului frontal pan 4  (vechi) str.15 bl. IV sector 

VII 

1983 

15.  Referatul privind analiza cauzelor accidentului colectiv de muncă din data de 01.12.1987 de 

la MINA II BUŞTENARI 

1987 

16.  Referatul privind analiza factorilor care au condus la producerea evenimentului din data de 

06.01.1992 ora.21:15 în galeria transversală orizont 440 M str.3, bloc IV de la E.M. LUPENI  

1992 

17.  Expertiză tehnică a accidentului colectiv produs în data de 24.01.1994 la CENTRALA 

TERMICĂ GURABARZA 

1994 

 

18.  Expertiză tehnică privind aprinderea de metan produsă în data de 12.08.1994 E.M. CÂMPU 

LUI NEAG 

19.  Expertiză tehnică privind accidentul colectiv produs în data de 10.11.1995 la maşina 

tehnologică a FABRICII DE OXIGEN tip AKDS – 70 M de la  SUCURSALA ENERGO-

MONTAJ TURCENI 

1995 

20.  Expertiză tehnică privind explozia produsă în data de 09.01.1997 la rezervorul de lichid 

combustibil uşor tip III aparţinând ROMVITIS ODOBEŞTI VRANCEA 

 

1997 

1997 21.  Referat de specialitate privind cauzele posibile de iniţiere necomandată a încărcăturilor 

explozive de la sonda nr.162 LECHINŢA – Jud. MUREŞ, în data de 24.01.1997 

22.  Expertiză tehnică a avariei din data de 01.02.1997 de la S.C. APELLUM S.A. ZLATNA-

secţia aluminiu BCA 

23.  Expertiză tehnică privind accidentul tehnic produs în data de 12.02.1998 la F.E. PAROŞENI 1998 

 24.  Expertiză tehnică privind cercetarea evenimentul produs în data de 28.04.1998 la E.M. 

DÂLJA – abataj SCRI nr.331, str.3, bl.III sector III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

25.  Expertiză tehnică privind accidentul colectiv de muncă produs în subsolul blocului nr.9 din 

strada Grigore Moisil nr.8 BUCUREŞTI în data de 18.05.1998 

26.  Expertiză tehnică a rezervorului nr.37 din Depozitul Sud privind evenimentul produs în data 

de 20.09.1998 la S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANŢA 

27.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 13.02.1999 ora 14:10 la S.C. 

AMPELLUM S.A. ZLATNA-secţia uscare-condiţionare pulberi de aluminiu 

1999 

 

 

 

  

 

28.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 29.04.1999 la abatajul frontal panoul 

2, stratul 5, blocul 0 de la E.M. PAROŞENI 

29.  Expertiză tehnică a cauzelor de producere a evenimentului de la  S.C. SOVECORD INT S.A. 

SLATINA, faza uscare-omogenizare pastă de aluminiu, din data de 08.07.1999 



30.  Expertiză tehnică privind evenimentul care a condus la accidentarea şoferului Iancu Partenie 

de la G.P.S. MARGHITA ORADEA, produs în data de 15.07.1999  

 

31.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 05.08.1999 la furnalul nr.4 din 

cadrulU.A.F.- C.S. SIDEX S.A. GALAŢI  

32.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 17.11.1999 la sediu S.C. PANMED 

S.A. din strada Sibiului nr.72 Mediaş 

1999 

33.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 17.01.2000 la E.M. LUPENI-

suitorul de aeraj Szabo 

2000 

 

34.  Punct de vedere asupra accidentului colectiv produs la minaMINA IARA-BĂIŞOARA în 

data de 08.03.2000 

35.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 10.03.2000 la staţia monobloc de 

GPL auto din STAŢIA DE CARBURANŢI PECO Sibiu, nr.5 

36.  Referat de specialitate privind cauzele posibile de producere a accidentului colectiv de muncă 

din data de 08.05.2000, la S.C. MINDO S.A. DOROHOI, perimetrul Hudeşti, jud. Botoşani,  

37.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 01.06.2000 ora 10, la centrala 

termică a S.C. ALCORADU S.R.L. SIBIU 

38.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 06.07.2000 la S.C. A.Z. FOREST 

PROD S.R.L. Piatra Neamţ 

39.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 03.11.2000 la amestecătorul tip 

NAUTA nr.4 din secţia Ferodouri din cadrul S.C. FERMIT S.A. RÂMNICU-SĂRAT  

40.  Expertiză tehnică asupra cauzelor producerii incendiului din data de 05.12.2000 la E.M.S. 

ALBENI 

2001 

 

41.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 13.12.2000 ora. 7:27 la blocul nr.8 

sc.2 str. Tineretului nr.1 OŢELU ROŞU 

42.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs la S.C. CILDRO  

S.A. Drobeta Turnu Severin în data de 09.03.2001 

43.  Expertiză tehnică privind accidentul de muncă produs în data de 13.04.2001 în abatajul de 

front scurt nr.238 str.3 bl.II de la E.M. PETRILA  

44.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 05.06.2001, ora.13:15 în tancul 4C 

al navei Apolonis, aflată în ŞANTIERUL NAVAL S.A. CONSTANŢA 

2001 

 

45.  Expertiză tehnică privind cercetarea accidentului colectiv de muncă produs în data de 02. 

07.2001 la MINA SCHELA din cadrul E.M.S. FĂRCĂREŞTI 

46.  Constatare tehnico ştiinţifică a evenimentului produs la E.M. VULCAN abataj SCRI nr.1-4, 

str.3 bl.VIII, sector III, în data de 07.08.2001 



47.  Expertiză tehnică privind studierea cauzelor producerii accidentului din data de 15.05.2002 la 

metoda de exploatare SCRI nr.3, str.3, bloc VI, sector I de la E.M. VULCAN  

2002 

 

48.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în stavila nr.5 a barajului CENTRALEI 

HIDROELECTRICE IPOTEŞTI, în data de 10.07.2002, ora.11:45 

49.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs la S.C. ISPAT-SIDEX S.A. Galaţi – rezervorul 

de apă moniacală 3106/2 din cadrul Uzinei cocso-chimice 1, în daTA DE 01.11.2002 ORA 

13:10 

50.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în S.C. ISPAT-SIDEX S.A. Galaţi, la secţia 

pregătire cărbuni din cadrul Uzinei cocso-chimice, în data de 11.12.2002 ora 19:15 

51.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 22.12.2002 la E.M. LONEA abataj 

SCRI nr.74, stratul 3, bloc VII, subetaj I, sector II 

52.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 05.07.2003 la E.M. LONEA abataj 

frontal cu banc de cărbune subminat, nr.74, stratul 3, blocul VII subetaj I, sector II 

2003 

 

53.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 17.07.2003 ora 8 la depozitul Port al 

S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANŢA – rezervorul R20 

54.  Expertiză tehnică privind accidentul de muncă mortal produs la abatajul frontal nr.34, str.3, 

bl. III, de la E.M. LONEA, în data de 24.10.2003 

2004 

 

55.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 16.10.2003 la staţia de distribuţie 

carburanţi aparţinând S.C. PETROTYL S.R.L. din loc. CRISTIAN str. XIII, nr.41, jud. Sibiu 

56.  Expertiză tehnică a unui cablu electric fllexibil tip CMCCGCEf 3x6 + 3x6/3E prelevat din 

zona evenimentului produs în data de 18.12.2003 la E.M. LIVEZENI abatajul frontal, panoul 

2, str.13 orizontul 100 

57.  EXPERTIZĂ MATERII EXPLOZIVE 

58.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 24.03.2004 ora 12:30 la S.N.P. 

PETROM S.A. – SUCURSALA PETROMAR Constanţa, pe traseul conductei de transport 

gaze (DN 500), în zona localităţii Piatra 

59.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 18.04.2004 la E.M. PETRILA 

silozul nr.2 orizont 200 – 247  

60.  Expertiză tehnică şi fizico-chimică privind evenimentul produs pe raza comunei 

MIHĂILEŞTI din judeţul Buzău, în data de 24.05.2004 

61.  Expertiză tehnică asupra echipamentelor tehnice prelevate de la E.M. PETRILA în urma 

evenimentului din data de 07.05.2004  

62.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 22.05.2004 la abatajul frontal cu 

banc de cărbune subminat, panoul 5, strat 3, bl. III-N, orizont 300 la E.M. URICANI  



63.  EXPERTIZĂ TEHNICĂ MATERII EXPLOZIVE 

64.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs la imobilul din ALBA IULIA str. Traian nr.66, 

în data de 18.09.2004 ora 23:00 

65.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs la S.C. RAFO S.A. ONEŞTI vasul de apă V4 

din cadrul instalaţiei de distilare atmosferică şi în vid – reformare catalitică DAV – RC2, în 

data de 05.10.2004 ora 8:30 

2004 

66.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 28.09.2005 la S.C. U.M. SADU S.A. 2005 

67.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs la imobilul nr.100 de pe strada Nicolae 

Apostol, sector 2, București, în data de 17.06.2005 ora 7:10 – 7:15  

68.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs la MITTAL STEEL GALAŢI S.A. secţia UCC 

nr.1, turboexhaustorul nr.3, în data de 12.06.2005 ora.6:52 

69.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs la S.C. MECHEL TÂRGOVIŞTE S.A. în 

secţia oţelăria electrică nr.2 cuptorul nr.7 în data de 15.04.2005 ora 13:30 

70.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs la halda de zgură a S.C. SOMETRA S.A. 

COPŞA MICĂ, în data de 05.11.2004 

71.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 28.10.2004 ora 9:45, la barja nr.354 

aparţinând S.C. ROMNAV S.A. BRĂILA aflată în reparaţii la dana nr.41 în Portul Brăila 

72.  Expertiza tehnică a evenimentul produs la PT3, Cartier Lăpuş, în data de 26. 01. 2006, ora 

5:15. 

2006 

73.  Expertiza tehnică a evenimentelor produse la imobilele nr. 79 şi 81de pe strada Revoluţiei 

din Oţelu Roşu, jud. Caraş-Severin, în datele de 19 şi 21 februarie 2006. 

74.  Expertiza tehnică a evenimentului produs, în data de 19.02.2006, în  vestiarul Atelierului de 

Cromare – Corp B al Secţiei Oţelărie Electrica din cadrul S.C. DUCTIL STEEL S.A. – Punct 

de lucru Oţelu Roşu. 

75.  Expertiză tehnică în vederea stabilirii cauzelor care au dus la producerea evenimentului din 

data de 14.01.2006 la EM ANINA. 

76.  Expertiza tehnică a evenimentului produs la S.C. LAZĂR Tulcea, Str. Viticulturii nr. 2N, în 

data de 20.04.2006. 

77.  Expertiza tehnică a evenimentului produs, în data de 20.06.2006, la MITTAL STEEL Galaţi, 

la UPDES – Fabrica de oxigen nr. 2. 

78.  Expertiză fizico-chimică privind caracteristicile gazului petrolier lichefiat (gaz pentru 

aragaz). 

79.  Constatare tehnico-ştiinţifică privind amestecul simplu tip AM-1 PRILEXHAJNAL. 

80.  Expertiza tehnică a evenimentului produs la PETROM SERVICE S.A. Bucureşti – Sucursala 2007 



PETROM  SERVICE VEST, sector SUPLAC, sonda 22 ABRAM, în data de 06.07.2006  

81.  Expertiza tehnică a evenimentului produs la S.C. CILDRO S.A. Drobeta Turnu Severin în 

Secţia fabrica de furnire, în data de 20.01.2007, ora 6:40. 

82.  Expertiza tehnică a evenimentului produs la S.C. AZOMUREŞ S.A. Târgu Mureş, în data de 

30.01.2007. 

83.  Expertiza tehnică a evenimentului produs la S.C. CRIMBO GAS GIURGIU S.R.L. punct de 

lucru în Loc. Vladimirescu, Jud. Arad, în data de 08.06.2007. 

84.  Expertiza tehnică a evenimentului produs în data de 14.08.2007 la Instalaţia Polieteri din 

cadrul Secţiei Propenoxid din cadrul S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea. 

85.  Expertiza tehnică a evenimentului produs, în data de 

14.09.2007, ora 7:50, la blocul E 24, de pe strada Voievod Gelu din municipiul Zalău. 

86.  Expertiza tehnică a evenimentului produs la Secţia de pirotehnie, Atelierul 22 al S.C. Uzina 

Mecanică Mija S.A., în timpul procesului de delaborare muniţie, în data de 20.09.2007. 

87.  Efectuarea expertizei tehnice a evenimentului produs la SC SPAROMEX SRL Victoria în 

data de 26.05.2008. 

2008 

 

88.  Efectuarea expertizei tehnice a evenimentului produs la NITROPOROS Făgăraşi  în data de 

15.07.2010. 

89.  Efectuarea expertizei tehnice a evenimentului produs la SC INDUSTRY TRANSILVAN 

SRL în data de 26.07.2008. 

90.  Efectuarea expertizei tehnice a evenimentului produs la imobilul nr. 21 de pe strada M. 

Kogălniceanu din localitatea Roşiorii de Vede, în data de 20.02.2006 ora 352 

91.  Efectuarea expertizei tehnice privind evenimentul produs la rezervorul nr.12 din parcul 3 

Vultureanca – sector Vişina în data de 24.09.2010 ora 1800. 

92.  
Expertiză tehnică privind evenimentul produs, în data de 06.08.2007, la imobilul nr. 213 din 

localitatea Ţelna, jud. Alba. 
2009 

93.  
Expertiză tehnică privind analiza cauzelor care au condus la producerea accidentului de la 

abatajul cu banc subminat nr. 431, str. 3, bl II, oriz 250. 

94.  
Expertiza evenimentului produs la data de 14.01.2009 la imobilul situat în Odorheiul 

Secuiesc, str. Rozei nr.14. 
2009 

 

 

 

 

 

 

95.  
Expertizarea tehnică a evenimentului produs în data de 25.07.2008 la Secţia Aglomerare de 

la SOMETRA. 

96.  
Efectuarea expertizei tehnice privind incidentul periculos înregistrat în data de 09.02.2009 la 

EM Paroşeni, abataj frontal, panoul 2, str.3, bloc V. 

97.  Expertiza evenimentului produs la data de 20.03.2009 la imobilul situat în Caransebeş, str. 



Luţă Ioviţă, bl. 1, sc. A, ap.5.  

98.  
Efectuarea expertizei tehnice a evenimentului produs la SC PERSEVERENT SRL – Punct de 

lucru Vişeu de Sus, în data de 18.06.2009. 

99.  
Expertiză tehnică la sistemul de recuperare CO2 din cadrul ROMAQUA GROUP Borsec, 

suc. Borsec. 

100.  
Expertizarea tehnica a accidentului de muncă de la oţelăria electrică Oţelul Roşu din 

24.08.2009. 

101.  
Expertiză tehnică pentru elucidarea cauzelor care au generat incidental produs în data de 

07.12.2009, la instalaţia mecanică a SRS, str. Nicolae Grigorescu, nr. 2 din Sibiu. 

102.  Expertiză tehnică pentru elucidarea cauzelor care au generat incidentul produs în data de: 

25.03.2010, la instalaţia (conducta) de la Parc 3 Bilteni la Parc Mare Ticleni. 

2010 

103.  Expertiză tehnică privind cauzele care au condus la producerea exploziei într-un imobil din 

Sighetu Marmaţiei. 

104.  Expertiză tehnică privind cauzele care au condus la producerea evenimentului din data de 

16.08.2010 la Spitalul Clinic Obstretică Ginecologie „Profesor dr. Panait Sârbu”, str. Calea 

Giuleşti nr. 5, sector 6 Bucureşti. 

105.  Expertiză tehnică pentru elucidarea cauzelor care au generat incidentul produs în data de: 

25.03.2010, la instalaţia (conducta) de la Parc 3 Bilteni la Parc Mare Ticleni. 

106.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 31.01.2011 la atelierul de întreţinere 

şi reparaţii autovehicule din Oţelu Roşu, jud. Caraş-Severin, aparţinând S.C. A.R. CAMINA 

SERV S.R.L.. 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs  în data de 03.01.2005 la Teatrul Naţional de 

Operetă “ Ion Dacian“  

108.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs  în data de 11.02.2011 la S.C. U.M. SADU 

S.A. 

109.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs  în data de 10.05.2010  la imobilul nr.17 de pe 

strada Garofiţei, oraşul Chitila, Judeţul Ilfov 

110.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 21.02.2011 la cuptorul de tratament 

termic CTT3 aparţinând S.C. ALRO S.A. SLATINA 

111.  Expertiză tehnică privind cauzele şi împrejurările care au dus la producerea evenimentului 

din data de 28.06.2011 ora 21:30, la punctul de lucru absorberul nr.6 al instalaţiei de 

desulfurare gaze, Şantier Turceni, aparţinând de ACS-ANTICORROSION STRUCTURES, 

situat în localitatea Turceni, str. Uzinei, nr.1 Jud. Gorj 

112.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în noaptea de 7/8.12.2012 la locuinţa familiei 



Starpariu Mihai din comuna Zemeş, jud. Bacău  

113.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 26.10.2011 la rezervorul IPAS 1200 

aparţinând S.C. OMV PETROM S.A. Moreni, jud. Dâmboviţa 

114.  Expertiză tehnică privind evenimentele produse  în data de 05.02.2011 la Exploatarea 

Minieră Uricani. 

115.  Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 19.02.2012 în municipiul Sighetul 

Marmaţiei, jud. Maramureş 

2012 

 

116.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs  în data de 14.04.2012 la imobilul aparţinând 

S.C. I.C.R.T.I. S.A. situat în Iaşi, Bulevardul Poitiers, nr.14, jud. Iaşi   

117.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs  în data de 25.02.2012 la blocul H3 din satul 

Dancu, comuna Holboca, jud. Iaşi. 

118.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs  în data de 13.03.2012  la imobilul nr.97 situat 

în strada Iaşilor din municipiul Alba-Iulia, judeţul Alba 

119.  Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 24.12.2011 şi 08.01.2012 la 

centrala termică a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Localitatea Tg. Jiu, jud. Gorj 

120.  Expertiză tehnică privind cauzele şi împrejurările care au dus la producerea evenimentului 

din data de 16.02.2012, la punctul de lucru Parc nr.1 Independenţa, aparţinând S.C. OMV 

PETROM S.A. Asset 9, Moldova Sud, situat în comuna Schela, jud. Galaţi 

121.  Raport tehnic privind expertizarea conform standardelor în vigoare a materiilor explozive şi 

cablului de împuşcare implicate în evenimentul produs în 15.11.2011 la Mina Crucea-

Botuşana din cadrul CNU S.A. Bucureşti Sucursala Suceava 

122.  Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 14.05.2012, ce a afectat 

restaurantele AQUA Şi CASA DI DAVID situate în parcul Herăstrău, Şoseaua Nordului, 

nr.7-9, Sector 1 Bucureşti 

123.  Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 12.07.2012, la S.C. INSTANT 

GROUP S.R.L. din Şoseaua Virtuţii, nr.19 D, Sector 6 Bucureşti 

124.  Expertiză tehnică privind cauzele şi împrejurările producerii accidentului mortal a cărui 

victimă a fost CRĂCIUN IOAN, în data de 19.07.2012, în incinta S.C. CONTI TECH 

FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.RL., din mun. Carei, jud. Satu Mare 

125.  Expertiză tehnică solicitată de Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a Civilă de Contencios 

Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.30/1285/2010 

126.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 18.05.2006 la imobilul din str. 

Precupeţi Vechi, nr.49A, sector 2, Bucureşti 

127.  Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 23.10.2012, la imobilul situat în 2013 



Tg. Cărbuneşti, strada Minerilor, bloc B22, scara 1, etaj 1, apartament nr.6, Jud. Hunedoara  

 

 

 

2013 

128.  Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 16.11.2012, la blocul nr.12 de pe 

strada Muzeului din oraşul Bumbeşti Jiu, Jud. Gorj 

129.  Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 26.11.2012, la S.C. MECHEL 

Târgovişte S.A. 

130.  Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 30.01.2013, la Staţia de Reglare şi 

Măsurare Gaze Negreşti, jud. Vaslui. 

131.  Expertiză tehnică privind evenimentele produse în data de 01.09.2012, la apartamentul 20, 

sc.1, bloc 1de pe Aleea Gugu din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 

132.  Expertiză tehnică privind parametrii de inflamabilitate/explozivitate ai substanțelor lichide, 

solide şi gazoaze de pe nava MSC Flamina 

133.  Expertiză tehnică privind cauzele producerii evenimentului din data de 30.07.2013 la punctul 

de lucru Salina Praid, orizont +339 m, galeria nr.617, din localitatea Praid, str. Gării nr.44, 

jud. Harghita, aparţinând Societăţii Naţionale a Sării S.A. 

134.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 10.05.2013 la S.C. ACTIV METAL 

GAZ S.R.L. punct de lucru Braşov 

135.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 01.10.2013, în ap.7, sc.1, bl.1 de pe 

Aleea Vlădeasa, din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin 

136.  Expertiză tehnică privind evenimentul produs în data de 08.11.2013 pe traseul conductei de 

transport ţiţei 20 inch Bărăganu-Oneşti pe tronsonul Rugineşti-Cornăţel 

137.  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 

2014 

 
 


