
INCD-INSEMEX PETROŞANI 
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 9 
 PN 16 43 01 12   

 a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Studiu privind pregătirea psihologică a personalului de intervenţie şi 
salvare în medii toxice /inflamabile /explozive. 

CATEGORIA DE PROIECT  C-D 

CONTRACT DE FINANŢARE  
NR. 22N  
DATA 11.03.2016 

DURATA CONTRACT 1 an 9 luni ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 220.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 220.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN INCD-INSEMEX Petroşani CONFORM  ART. 24 DIN CONTRACTUL NR. 22N/11.03.2016 

1) DENUMIRE REZULTAT Program de pregătire psihologică pentru pesronalul de intervenție și salvare în medii toxice /inflamabile /explozive. 

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

Rezultat final 
Rezultate 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări  ■ Programul de pregătire psihologică, alcătuit 
din cinci module, are ca obiectiv general 
asistarea personalului de intervenţie şi 
salvare în pregătirea pentru situaţiile care 
necesită intervenţie, pentru a-i ajuta să 
atenueze impactul stresului. 
a. Modulul I 
- obiectiv specific: aplicarea testelor 
psihologice şi familiarizarea cu obiectivele 
programului de pregătire psihologică 
- timp alocat: 120 min. 
b. Modulul II 
- obiectiv specific: înţelegerea şi 
recunoaşterea simptomelor stresului asociat 
cu intervenţia în situaţii periculoase 
- timp alocat: 30 – 45  min. 
c. Modulul III 
- obiectiv specific: familiarizarea cu 
metodele de prevenire a stresului general şi 
management al stresului traumatic 
- timp alocat: 30 - 45 min. 
d. Modulul IV 
- obiectiv specific: identificarea ideilor 
iraţionale şi modificarea modelelor negative 

 

Fig. 1 Teste psihologice modul I 

 
Fig. 2 Prezentări modul II 

 

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  

3.2model experimental / funcţional ■ 

3.3 prototip  

3.4 instalaţie pilot sau echivalent   
3.5 altele   

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1tehnologiile societăţii 
informaţionale 

 

4.2 energie  

4.3 mediu  

4.4 sănătate  
4.5agricultura, securitatea şi 
siguranţa alimentară 

 

4.6 biotehnologii  
4.7materiale, procese şi produse 
inovative 

 

4.8 spaţiu şi securitate  
4.9 cercetări socio-economice şi 
umaniste 

■ 



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

de gândire 
- timp alocat: 60 min. 
e. Modulul V 
- obiectiv specific: identificarea factorilor de 
personalitate cu rol în sanogeneză 
- timp alocat: 45 – 60 min. 
 

 
Fig. 3 Fundament modul IV 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  Pe plan naţional, activitatea anumitor categorii profesionale (de ex. cadre militare, sportivi, 
pompieri) beneficiază de pe urma programelor de pregătire psihologică prin faptul că aceste 
categorii de personal vor face mai bine faţă situaţiilor dificile la care vor fi expuse.  
În ceea ce priveşte activitatea de instruire / reinstruire a personalului de intervenţie şi salvare 
în medii toxice / inflamabile / explozive la momentul actual acesta este singurul program de 
pregătire psihologică cuprins în tematica de instruire. 

 

6.2 produs modernizat  

6.3 tehnologie nouă  

6.4 tehnologie modernizată  
6.5 serviciu nou ■ 

6.6 serviciu modernizat  

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 
Program de pregătire psihologică pentru pesronalul de intervenție și salvare în medii toxice /inflamabile 
/explozive. 

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/ 
dec.2017 

Implementarea 
rezultatelor în 
cadrul INCD 
INSEMEX, pentru  
asistarea 
personalului de 
intervenţie şi 
salvare în 
pregătirea pentru 
situaţiile care 
necesită 
intervenţie, pentru 
a-i ajuta să 
atenueze impactul 
stresului. 

NA NA 

Beneficiar 
direct: 
INCD INSEMEX 
Petroşani 
 
Beneficiari 
indirecţi : 
Agenţi 
economici care 
au personal de 
intervenţie şi 
salvare în 
atmosfere toxice 
/ explozive / 
inflamabile. 

Creşterea nivelului de 
securitate şi sănătate 
în muncă, prin 
utilizarea în procesul 
de autorizare – 
reautorizare a 
personalului de 
intervenţie şi salvare în 
medii toxice / 
explozive / inflamabile 
a unui program de 
pregătire psihologică 
adecvat acestui tip de 
activitate. 

ing. EMILIA ERENŢ  
ec. MIHAELA DALEA 


