
INCD-INSEMEX PETROŞANI  
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 20  
PN 16 43 02 08 

 a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Eficientizarea instalaţiilor de ventilaţie industrială din cadrul incintelor cu 
pericol de formare a atmosferelor explozive şi / sau toxice. 

CATEGORIA DE PROIECT  C-D 

CONTRACT DE FINANŢARE  
NR. 22 N 
DATA 14.03.2016 

DURATA CONTRACT 20 LUNI ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 367.500 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 367.500 LEI 

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

1) DENUMIRE REZULTAT 

Identificarea instalaţiilor de ventilaţie industrială din cadrul incintelor cu pericol de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice, 
în vederea asigurării unor nivele ridicate de securitate în exploatare și de protecție a mediului, detreminarea parametrilor de 
funcţionare şi optimizarea acestor instalaţii, în vederea stabilirii de soluţii noi pentru creşterea capacităţii de aerisire a acestor 
instalaţii. 

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 În vederea optimizării unei instalații de 
ventilație, prin proiect s-a optat pentru a 
se face analiza sistemului de ventilație 
prin metoda de echilibrare a pierderilor de 
presiune.  
Pentru ca dintr-un punct aerul să fie 
distribuit uniform pe două ramificații 
trebuie ca rezistențele opuse de aceste 
trasee la curgerea aerului să fie egale, în 
caz contrar aerul va curge cu un debit 
mai mare pe o ramificație cu o rezistență 
mai mică. 
Pentru evaluarea rețelei de ventilație 
industrială s-a avut în vedere faptul că 
pierderile totale de presiune în sistemul 
de ventilație trebuie să fie egală cu 
presiunea pe care ventilatorul instalației 
trebuie să o dezvolte pentru a asigura 
curgerea aerului.  
De asemenea dimensiunea conductei de 
ventilare aleasă să asigure o bună 
funcționale a instalației de ventilare cu 
consum redus de energie. 

 

 
 

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  
3.2 model experimental / 
funcţional 

 

3.3 prototip  

3.4 instalaţie pilot sau echivalent   
3.5 altele optimazarea instalații de 
ventilație 

x 

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_|_2_|;  |_7_|_1_|; |_7_|_4_| 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  
Abordarea complet nouă în vederea obținerii parametrilor care caracterizează instalațiile de 
ventilație industrială (rezistența aerodinamică unitară, coeficientul unitar al pierderilor de aer 
prin neetanșeitățile coloanelor de tuburi) și de rezolvare a sistemelor de ventilație industrială. 
Stabilire de soluții noi pentru creșterea capacității de aerisire a instalațiilor de ventilație 
industrială care funcționează și vehiculează medii cu pericol de formare a atmosferelor 
explozive și/sau toxice prin aplicarea metodei de echilibrare a pierderilor de presiune.  

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 Optimizarea instalațiilor de ventilație industrială și stabilirea de soluții noi de eficientizare a acestora.  

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   CA 

Decembrie 
2017 

Studiu NA NA 

- INCD-INSEMEX 
Petroșani 
- ME (Operatori 
economici în care 
funcționează 
instalațiile de 
ventilație 
industrială cu 
formare a 
atmosferelor 
explozive și/sau 
toxice) 

- Extinderea bazei 
ştiinţifice privind aplicarea 
de noi metode de 
optimizare a sistemelor 
de ventilare industrială 

 - Creşterea bazei 

ştiinţifice şi practice 
privind stabilirea optimă a 
debitelor de aer aferente 
ventilatoarelor industriale, 
în scopul prevenirii 
apariţiei unor evenimente 
tip explozie, în spaţii cu 
pericol de formare a 
atmosferelor explozive 
şi/sau toxice; 
- creşterea nivelului de 
securitate şi sănătate al 
factorului uman; 
-  Îmbunătățirea starii de 
sănătate a angajaţilor ca 
rezultat al unei mai bune 
calităţi a aerului din 
interior, prin utilizarea de 
aparatură performantă de 
măsurare și determinare 
a debitelor de aer 
respectiv a pierderilor de 
aer; 

 
Ing. Emilia Erenț 
Ec. Mihaela Dalea 
 


