
INCD INSEMEX PETROŞANI  
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 30 
PN 16 43 02 23 

 a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Dezvoltarea şi aplicarea unor metode de testare a aparatelor de protecţie a 
respiraţiei pe bază de aer comprimat / oxigen în vederea certificării acestora. 

CATEGORIA DE PROIECT  C - D 

CONTRACT DE FINANŢARE  
NR. 22 N  
DATA 11.03.2016 

DURATA CONTRACT 9 LUNI ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 610.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 610.000 LEI 

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

1) DENUMIRE REZULTAT 
Metode de testare a parametrilor aparatelor izolante de protecţie a respiraţiei pe bază de aer comprimat cu presiune 
pozitivă. 

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

Rezultat final 
Rezultate 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări  x 

Alinierea evaluării precise a 
caracteristicilor echipamentelor 
individuale de protecţie a 
respiraţiei la practica europeană 
în domeniu prin elaborarea, 
validarea şi implementarea unor 
metode  de testare care să fie în 
concordanţă cu principiile şi 
practicile internaţionale 
 
 
Creşterea nivelului de securitate 
şi sănătate în muncă, prin 
sporirea capacităţii de intervenţie 
în condiţii de siguranţă ridicată, 
în caz de avarii, accidente, 
dezastre, etc. 

 

 
 
 

2.2 planuri, scheme    

2.3 tehnologii   

2.4 procedee, metode x x 

       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: metode de testare a 
parametrilor aparatelor izolante de 
protecţie a respiraţiei  

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  
4.9 cercetări socio-economice şi 
umaniste 

 



5) DOMENII DE APLICABILITATE |_7_|_2_|;  |_7_|_1_|; |_7_|_4_| 

 
 
 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  Procedură specifică de evaluare precisă a caracteristicilor echipamentelor individuale de 
protecţie a respiraţiei în medii agresive toxic sau chimic – aparate izolante de protecţie a 
respiraţiei pe bază de aer comprimat cu presiune pozitiva utilizând testerul Drager Quaestor 
7000. 
Procedură specifică de utilizare a sistemului complex de intervenție și salvare cu monitorizarea 
personalului de la distanță. 
Procedură specifică de încărcare cu aer comprimat a recipientelor butelii utilizând compresorul 
Coltri MCH 13 dotat cu sistem de verificare a calității aerului din butelii. 
Procedură specifică de verificarea tehnică a recipientelor butelii utilizând standul de probe 
hidraulice.    

6.2 produs modernizat  

6.3 tehnologie nouă  
6.4 tehnologie modernizată x 

6.5 serviciu nou  

6.6 serviciu modernizat  

6.7 altele : metode de testare a 
parametrilor aparatelor izolante de 
protecţie a respiraţiei  

x 

 

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 
Metode de testare a parametrilor aparatelor izolante de protecţie a respiraţiei pe bază de aer comprimat 
cu presiune pozitivă. 

N
R

 

C
R

T
. VALOAREA 

 DE LA CARE 
ÎNCEPE 

NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL 
NR. / DATA 

MOD DE VALORIFICARE 

ACTUL 
 PRIN CARE  

S-A REALIZAT 
VALORIFICARE

A 

VALOAREA  
NEGOCIATĂ 

BENEFICIAR IMPACT 
PERSOANE 

AUTORIZATE 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 

1 NA 
PV al CA 

decembrie 
2017 

Furnizare servicii 
modernizate de instruire 
salvatori şi teste pentru 
certificarea aparatelor de 
protecţia respiraţiei. 

NA NA 

 
 
 

INCD  
INSEMEX 
Petroşani 

 
 

Implementarea în INCD 
INSEMEX – Laboratorul 
Riscuri Salvare  a  metodelor 
de testare a parametrilor 
aparatelor izolante de protecţie 
a respiraţiei pe bază de aer 
comprimat cu presiune 
pozitivă. 
 
Crearea, dezvoltarea şi 
implementare metodelor care 
să permită evaluarea precisă a 
caracteristicilor echipamentelor 
de protecţie a respiraţiei cu rol 
în siguranţa vieţii si protecţia 
sănătăţii personalului de 
interventie si salvare. 
 
 

Ing. Emilia Erent 
Ec. Mihaela Dalea 


