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PN 16 43 02 14 

 a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Cercetări privind riscul de explozie generat de electricitatea statică în 
prezența atmosferelor explozive.   

CATEGORIA DE PROIECT  C-D 

CONTRACT DE FINANŢARE  
NR. 22N  
DATA 11.03.2016 

DURATA CONTRACT 9 LUNI ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 90.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 90.000 LEI 

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

1) DENUMIRE REZULTAT 
Elaborare ghid pentru evaluarea  echipamentelor tehnice şi a echipamentelor individuale de protecţie din punct de vedere al 
protecţiei împotriva electricităţii statice. 

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

Rezultat final 
Rezultate 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări ■ ■ Rezultatul final al proiectului îl reprezintă elaborarea unui ghid pentru evaluarea  
echipamentelor tehnice şi a echipamentelor individuale de protecţie din punct de vedere al 
protecţiei împotriva electricităţii statice 

Ghidul oferă liniile directoare necesare pentru evaluarea performanţelor de protecţie ale 
echipamentelor individuale de protecţie şi echipamentelor tehnice, respectiv la identificarea 
probabilităţii de a genera surse  de aprindere de natură electrostatică, în condiţii normale de 
funcţionare sau de defect  în scopul stabilirii măsurilor  necesare pentru asigurarea unui nivel 
de risc acceptabil, ţinând cont de caracteristicile substanţelor inflamabile care generează 
atmosfera explozivă şi de  probabilitatea apariţiei acesteia. 

Ghidul oferă proiectanţilor, utilizatorilor de echipamente din arii cu pericol de explozii, 
organismelor abilitate pentru asigurarea SSM, organismelor de supraveghere a pieţii, s.a 
îndrumări pentru evaluarea  performanţelor de protecţie ale echipamentelor individuale de 
protecţie şi echipamentelor tehnice, respectiv la identificarea probabilităţii de a genera surse  
de aprindere de natură electrostatică în condiţii normale de funcţionare, de defecte pervizibile 
sau în cazul rarelor defecte în scopul stabilirii măsurilor  necesare pentru asigurarea unui nivel 
de risc acceptabil, ţinand cont de caracteristicile substanţelor inflamabile care generează 
atmosfera explozivă şi de probabilitatea apariţiei acesteia 

Ghidul este util pentru selectarea echipamentelor tehnice şi a echipamentelor 
individuale de protecţie în vederea achiziţionării tipurilor adecvate domeniului de utilizare. 

Ghidul oferă posibilitatea evaluării corectă a riscului prezentat de  echipamentele 
tehnice şi echipamentele individuale de protecţie raportat la electricitatea statică şi aplicarea, 
după caz, a măsurilor adecvate pentru reducerea acestuia, ceea ce conduce la reducerea 
numărului de accidente în spaţiile industriale periclitate de prezenţa atmosferelor explozive.    

    

 

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 – implementare 
tehnologie și procedură de 
încercare 

■ 

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 

■ 

4.8 spaţiu şi securitate  
4.9 cercetări socio-economice şi 
umaniste 

 



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

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

Instrumente noi pentru evaluarea  echipamentelor tehnice şi a echipamentelor individuale de 
protecţie din punct de vedere al protecţiei împotriva electricităţii statice. 

6.2 produs modernizat  

6.3 tehnologie nouă  

6.4 tehnologie modernizată  

6.5 serviciu nou  

6.6 serviciu modernizat  
6.7 altele – implementare 
tehnologie și procedură de 
încercare 

■ 
 

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 
Elaborare ghid pentru evaluarea  echipamentelor tehnice şi a echipamentelor individuale de protecţie din 
punct de vedere al protecţiei împotriva electricităţii statice. 

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 

Furnizare de 
servicii 

NA NA 

INCD INSEMEX 
Petroşani şi 
producători de 
echipamente 
electrice 
protejate la 
explozie, 
echipamente 
individuale de 
protecție 
precum și 
utilizatorii 
acestora. 

Folosirea ghidului 
ce se va elabora în 
cadrul proiectului în 
activitatea de 
proiectare şi realizare 
a obiectivelor noi cât şi 
pentru  
dezvoltarea/moderniza
rea şi întreţinerea în 
condiţii de securitate a 
celor existente, oferă 
utilizatorilor 
oportunităţi de 
perfecţionare şi 
rezolvarea a 
problemelor de 
protecţie la explozii  la 
un nivel superior, ceea 
ce semnifică 
asigurarea unui risc 
minim de explozii. 

 

ing. EMILIA ERENŢ 
ec. MIHAELA DALEA 


