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FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 7  
PN 16 43 01 10 

 a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Cercetări privind creşterea nivelului de seismoprotecţie a obiectivelor civile 
şi industriale prin stabilirea influenţei frecvenţei undelor seismice asupra 
amplitudinii mişcării particulelor solului. 

CATEGORIA DE PROIECT C - D 

CONTRACT DE FINANŢARE  
NR. 22N 
DATA 11.03.2016 

DURATA CONTRACT 20 LUNI ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 185.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 185.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN INCD INSEMEX PETROȘANI CONFORM  ART 24 DIN CONTRACTUL NR. 22N/2016 

1) DENUMIRE REZULTAT 
Stabilirea influenței parametrului de frecvență, ce caracterizează unda seismică, asupra efectelor generate în urma 
lucrărilor de împușcare în cariere.   

2) CATEGORIA REZULTATULUI 
      (conform art. 74, O.G. 57/2002) 

Rezultat final 
Rezultate 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări X X Evaluarea efectului seismic se poate 
realiza prin monitorizarea unor parametrii 
care caracterizează undele seismice 
produse de exploziile din cariere cum 
sunt: frecvenţa oscilaţiilor, amplitudinea 
deplasării, viteza oscilaţiilor particulelor 
solului, acceleraţia oscilaţiilor, durata de 
manifestare a acestora. 
Pentru stabilirea influenței parametrului 
de frecvență (specific undei seismice) 
asupra efectelor produse la nivelul 
obiectivelor din zona apropiată 
perimetrelor de exploatare în cadrul 
cărora se execută lucrări de împușcare, 
trebuie evaluat efectul seismic utilizând 
metode consacrate din literatura de 
specialitate și standardele 
europene/internaționale aplicabile în 
domeniu, în cadrul cărora sunt 
configurate raționamente matematice 
care au ca referință parametri ce 
caracterizează undele seismice. 
Metoda de evaluare a efectului seismic 
utilizată de INCD-INSEMEX Petroșani 
are ca parametru de evaluare „viteza de 

 
Figura 1, Graficul frecvență-amplitudine-viteză de 

oscilație în cariera Șicasău 

2.2 planuri, scheme    

2.3 tehnologii   

2.4 procedee, metode   

       2.5 produse informatice   

       2.6 reţete, formule   

       2.7 obiecte fizice / produse   

       2.8 brevet invenţie /altele asemenea   

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 

3.1 soluţie/ model conceptual X 
3.2 model experimental / 
funcţional 

 

3.3 prototip  

3.4 instalaţie pilot sau echivalent   

3.5 altele……..…………..  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1 tehnologiile societăţii 
informaţionale 

 

4.2 energie  

4.3 mediu  

4.4 sănătate  
4.5 agricultura, securitatea şi 
siguranţa alimentară 

 

4.6 biotehnologii  
4.7 materiale, procese şi produse 
inovative 

X 

4.8 spaţiu şi securitate X 
4.9 cercetări socio-economice şi 
umaniste 

 



5) DOMENII DE APLICABILITATE |7|1|;  |7|2|; |7|4| 

oscilație a particulelor solului”, nivelul 
acceptat fiind de maxim 0,5 cm/s pentru 
împușcări repetate.  

 
Figura 2, Graficul frecvență-amplitudine-viteză de 

oscilație în cariera Piatra Roșie-Cerna  

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

Aprecierea efectului seismic utilizând proceduri care să cuprindă toate etapele care trebuie 
parcurse în evaluare şi aspectele tehnice care trebuie abordate, asigură o amplă bază de 
date, pentru întocmirea măsurilor de protecţie a arealului din zona exploatărilor miniere la zi.  

6.2 produs modernizat  

6.3 tehnologie nouă  

6.4 tehnologie modernizată  

6.5 serviciu nou  

6.6 serviciu modernizat x 

6.7 altele……………………  

 

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

documentaţie tehnico-economică  

cerere înregistrare brevet de invenţie         nr. .............data ............... 

brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate       nr. .............data ................ 

modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare marcă înregistrată  nr. .............data ................ 

mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)   nr. .............data ................ 

cerere înregistrare copyright  nr. .............data ................ 

înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.  nr. .............data ................ 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

 
 
 

                                                                                                                                                                                       
 
 



 
 

                                                                                                                                                                   TABEL   NR. 2 

 

7) VALORIFICAREREA REZULTATELOR  CERCETĂRII 

8)    DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE 
Stabilirea influenței parametrului de frecvență, ce caracterizează unda seismică, asupra efectelor 
generate în urma lucrărilor de împușcare în cariere.   

N
R

 

C
R

T
. VALOAREA 

 DE LA CARE ÎNCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL 
NR. / DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE 

ACTUL 
 PRIN CARE S-A 

REALIZAT 
VALORIFICAREA 

VALOAREA  
NEGOCIATĂ 

BENEFICIAR IMPACT PERSOANE AUTORIZATE 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 

1 NA 
PV al CA 

Decembrie 
2017 

Furnizare de 
servicii 

NA NA 

- INCD 
INSEMEX 
Petroșani; 
-  operatori 
economici care 
efectuează 
lucrări de 
împuşcare în 
carieră 

Dezvoltarea logisticii 
de monitorizare 
seismică şi 
determinare a 
caracteristicilor 
explozivilor  pentru 
cunoaşterea şi 
aplicarea celor mai 
eficiente şi complete 
metode / criterii de 
evaluare a efectului 
seismic, care să 
conducă la 
posibilitatea stabilirii 
măsurilor tehnice care 
să reducă / diminueze 
acţiunea acestuia 

Ing Emilia Erenţ 
Ec. Mihaela Dalea 


