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1. Scopul programului 

Prin integrarea ţării noastre în spaţiul economic şi de cercetare european, este imperios necesar ca 

industria românească şi reglementările româneşti în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă să fie 

armonizate cu cerinţele europene şi să fie corect implementate. 

Programul nucleu are ca scop dezvoltarea durabilă a unei economii competitive româneşti, în 

condiţiile creşterii eficienţei securităţii şi sănătăţii în muncă, a satisfacerii cerinţelor esenţiale de securitate 

pentru echipamente şi materii explozive, a realizării protecţiei şi securităţii resurselor minerale şi a mediului, 

având la bază cercetările efectuate în scopul dezvoltării capacităţii naţionale de evaluare, prevenire şi 

diminuare a pericolelor şi evenimentelor soldate cu accidente tehnice şi umane. 

Activităţile industriale desfăşurate în atmosfere cu sau fără pericol de atmosfere explozive şi/sau 

toxice în subteran sau la suprafaţă, datorită riscurilor persistente generate de echipamente, de tehnologie 

de materiile manipulate (de ex. materiile explozive) sau de metodele de lucru, au un impact cu efecte 

negative în plan uman, material, social şi din punct de vedere al mediului. 

Creşterea competitivităţii economiei ca obiectiv general al strategiei româneşti implică şi 

dezvoltarea capacităţilor naţionale de evaluare şi prevenire a pericolelor menţionate, având în vedere: 

 Restructurarea activităţii industriale din economia naţională în condiţii de securitate; 

 Implementarea normelor şi practicilor europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a 

evaluărilor de securitate pentru echipamente şi materii explozive şi în domeniul instruirii personalului; 

 Implementarea legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător având la bază BAT-urile şi 

BREF-urile europene pentru procesele, tehnologiile şi calitatea produselor industriale. 
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Programul prezintă un grad ridicat de complexitate, caracterizat prin diversitatea şi importanţa 

factorilor implicaţi în starea de securitate şi sănătate prin activitatea industrială desfăşurată în medii cu sau 

fără pericol de explozie şi/sau toxicitate la suprafaţă sau în subteran oferind ministerului coordonator 

(MEF), precum şi altor ministere implicate (MMFES, MIRA), instrumentele necesare gestionării eficiente a 

situaţiilor potenţial periculoase şi pentru realizarea unei dezvoltări durabile a economiei. 

Un alt rol al acestui program nucleu este acela de a asigura soluţii optime privind calitatea şi 

capacitatea de regenerare a mediului afectat de activităţile extractive, precum şi soluţii pentru monitorizarea 

post-închidere în scopul prevenirii accidentelor de natură umană, materială, poluarea mediului. 

Obiectivele din proiect derivă din necesitatea actualizării, perfecţionării, modernizării procedurilor, 

tehnicilor, metodelor, standardelor aplicate în prezent în vederea alinierii acestora la cerinţele europene. 

 

2. Modul de derulare al programului 

Activitatea de cercetare din cadrul Programului Nucleu „Dezvoltarea capacităţii naţionale de 

evaluare, prevenire şi limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale desfăşurate în medii cu pericol 

de explozie şi /sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, protecţiei mediului, resurselor 

minerale şi materialelor / RISC MAJOR” s-a desfăşurat în conformitate cu obiectivele prevăzute, acestea 

fiind îndeplinite integral şi la termenele prevăzute.  

Monitorizarea lucrărilor s-a efectuat prin intermediul Directorului General, Directorului Ştiinţific care 

este şi Director al Programului Nucleu, Directorului Tehnic şi a compartimentelor specializate, iar 

supervizarea s-a realizat de monitorii Comisiei de specialitate nr. 8 - Ştiinţe Inginereşti. 

Lucrările derulate în cadrul programului au fost în număr de 128, structurate pe 3 obiective), astfel: 

- obiectivul I: 38 proiecte, 

- obiectivul II: 64 proiecte 

- obiectivul III: 26 proiecte.  

 Valoarea contractului, pentru întreaga perioadă de desfăşurare a Programului Nucleu RISC 

MAJOR (2007÷2015), a fost de: 22.683.189 lei. Prezentarea detaliată se regăsește în Anexa nr. 1. 

 

2.1.  Descrierea activităţilor 

Activităţile desfăşurate pe perioada 2007 - 2015 în cadrul Programului Nucleu: „Dezvoltarea 

capacităţii naţionale de evaluare, prevenire şi limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale 

desfăşurate în medii cu pericol de explozie şi / sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, 

protecţiei mediului, resurselor minerale şi materialelor / RISC MAJOR” Cod PN 07 45 au fost corelate cu 

obiectivele propuse, proiectele derulate, structurate pe obiective, sunt: 

Obiectivul 1: Dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de evaluare a riscurilor în activităţile 

industriale desfăşurate în medii cu pericol de explozie şi/sau toxicitate  
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 Elaborare bază de date privind parametrii de explozie pentru diferite compoziţii ale 

atmosferei din subteran, precum şi bază de date privind efectele exploziilor rezultate în 

urma încercărilor şi simulărilor în laborator; 

 Implementarea metodelor de evaluare şi încercare noi pentru aparatura electrică cu tip de 

protecţie securitate mărită în conformitate cu legislaţia în domeniu; 

 Elaborare de ghiduri de bună practică pentru securitate şi sănătate în muncă pentru 

unităţile economice care exploatează substanţe minerale utile (cărbune huilă, lignit, roci 

ornamentale, cariere de piatră); 

 Realizarea software pentru gestionarea înregistrărilor specifice stabilite prin metodologia 

de evaluare a riscurilor implicate de utilizarea echipamentului electric în atmosfere 

potenţial explozive, în conformitate cu noua legislaţie în domeniu; 

 Elaborare Manual de securitate şi sănătate pentru minele de huilă din Valea Jiului; 

 Realizare soft pentru sistem de management integrat al securităţii şi sănătăţii în muncă 

pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi în spaţii industriale cu pericol de 

atmosferă explozivă şi/sau toxică şi implementarea unui astfel de sistem în urma 

experimentării softului la INSEMEX Petroşani; 

 Realizare şi experimentare metodologie /software-ului de evaluarea a protecţiei la explozie 

a sistemelor de control şi monitorizare cu funcţionare continuă  în conformitate cu noua 

legislaţie în domeniu; 

 Realizare şi experimentare metodologie /software-ului de evaluarea a parametrilor ce 

caracterizează ariile periculoase datorate unei surse de degajare în conformitate cu noua 

legislaţie în domeniu; 

 Elaborare regulament de intervenţie a formaţiilor de salvare. 

 Documentare privind condiţiile de realizare a încercărilor cu eclatorul pentru circuitele cu 

tip de protecţie securitate intrinsecă şi efectuarea unui studiu de caz pentru un circuit 

alimentat de la o sursă în construcţie antiexplozivă, cu tip de protecţie securitate intrinsecă, 

prevăzut cu elemente de limitare a energiei. 

  Experimentarea, verificarea metodei de audit intern şi implementarea rezultatelor 

cercetării la un agent pilot din cadrul întreprinderilor de hidroconstrucţii. 

 Achiziţionarea şi experimentarea aparaturii necesare pentru studierea fenomenului 

transmiterii exploziei interne. Elaborare de soluţii constructive pentru motoarele de gabarite 

mici în vederea trecerii cu succes a încercării privind netransmiterea unei aprinderi interne. 

 Realizarea şi experimentarea metodologiei / software-ului  online destinat supervizării 

integrate a acţiunilor de inspecţie şi întreţinere în conformitate cu noua legislaţie în domeniu. 

Efectuare demonstraţii pe situaţii de caz. 
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 Elaborare broşură cu codurile specifice privind nivelul de zgomot şi vibraţii la extragerea 

substanţelor minerale utile atât în subteran cât şi la suprafaţa. 

  Analiza aplicării metodelor adecvate de degazare şi prevenire a combustiilor spontane la 

metodele de exploatare aplicate în minele de huilă din Valea Jiului. 

 Model generalizat de prognoză a riscului de expunere a lucrătorilor  la vibraţii profesionale, şi 

particularizarea acestuia pentru vibraţii transmise sistemului mână-braţ, precum şi asupra 

întregului corp. 

 Stabilirea cerinţelor pentru aparatura electrică protejată la explozie cu tip de protecţie 

capsulare antideflagrantă „d” şi a condiţiilor privitoare la încercările în amestecuri explozive.  

 Stabilirea condiţiilor de selectare, utilizare şi instrucţiuni de întreţinere pentru aparatura 

electrică de detecţie gaze combustibile din locuinţe. Realizare stand de încercare pentru 

stabilirea performanţelor aparaturii de detecţie gaze combustibile din locuinţe. 

 Elaborare Ghid pentru evaluarea instalaţiilor şi EIP privind  riscul de explozii în medii cu 

atmosfere potenţial explozive. 

 Elaborare tehnologie pentru determinarea sensibilităţii la şocul de explozie a bunurilor 

periculoase, clasa 1 potrivit clasificării din recomandările Naţiunilor Unite, în vederea 

expertizării sau încadrării, în conformitate cu acestea. 

 Evaluarea cerinţelor privitoare la încercarea la şoc termic şi încercarea la răsucire pentru 

traversări. 

 Evaluarea cerinţelor constructive şi de funcţionare privitoare la asigurarea unei fiabilităţi 

corespunzătoare în funcţionare a motoarelor electrice în construcţie antiexplozivă. 

 Evaluarea interdependenţei existente între asigurarea unei mentenanţe corespunzătoare 

acţionărilor cu motoare electrice Ex  şi securitatea la explozie în arii clasificate Ex. 

  Elaborare Procedură de evaluare a conformităţii pentru cabine ventilate 

mobile/semistaţionare, cu sau fără sursă internă de degajare de substanţe inflamabile, în 

vederea stabilirii cerinţelor constructive şi de integrare a securităţii la explozie. 

 Elaborare Procedură de determinare a parametrilor de mediu privind hidrocarburile 

aromatice polinucleare, cu ajutorul cromatografului de gaze cuplat la spectrometrul de masă. 

 Tehnologie privind determinarea rezistenţei îmbrăcămintei de protecţie la penetrarea de 

către lichide şi realizarea standului de încercări.Tehnologii privind determinarea rezistenţei, 

permeaţiei şi degradării echipamentelor individuale de protecţie împotriva agenţilor chimici în 

vederea evaluării conformităţii acestora. 

 Evaluarea riscului la demolarea obiectivelor industriale/civile cu ajutorul explozivilor de uz 

civil, în vederea prevenirii efectelor nedorite induse. 

 Extinderea domeniului de competenţă a laboratorului de toxicologie privind determinările de 

radiaţii electromagnetice la locurile de muncă. 
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 Studiul influenţei umidităţii amestecului de încercare asupra sensibilităţii eclatorului. 

 Managementul riscului specific articolelor pirotehnice de divertisment, categoria 4. 

 Dezvoltarea capacităţii de testare a laboratorului de încercări în atmosfere explozive prin 

elaborarea tehnologiei de verificare a fuzibilelor şi diodelor semiconductoare la impulsuri de 

curent. 

 Dezvoltarea laboratorului de protecţia mediului prin achiziţionarea unui echipament 

performant de măsurare şi analiză a SO2.  

 Stabilirea metodei de evaluare a echipamentelor presurizate utilizând gaz trasor.      

 Extinderea domeniului de evaluare a laboratorului prin trasarea hărţilor de dispersie a 

poluanţilor atmosferici. 

 Stabilirea metodelor utilizabile pentru determinarea tirajului natural şi influenţa acestuia 

asupra reţelelor de aeraj. 

 Tehnologie de monitorizare a concentraţiilor de gaze din mediul înconjurător. 

 Studiu privind soluţiile tehnice adoptate pentru reducerea efectului seimic generat de 

lucrările de împuşcare din cariere. 

 Studiul statistic al rezultatelor fals negative la încercarea cu eclatorul. 

 Tehnologie inovativă de determinare a debitelor gazelor vehiculate prin conducte. 

 

Obiectivul 2: Metode, soluţii, tehnici şi tehnologii de prevenire, diminuare şi limitare a 

acţiunii factorilor de risc major în activităţile industriale. 

 Implementarea metodei şi procedurii de încercare pentru determinarea precisă a 

rezistenţei  capselor la descărcările electrostatice; 

 Implementarea tehnologiilor de prevenire/combatere a combustiilor spontane/focuri 

endogene la minele de cărbune din Valea Jiului în scopul creşterii gradului de securitate în 

exploatare; 

 Realizarea computerizată a schemelor de aeraj şi stabilirea repartiţiei debitelor de aer 

pentru două exploatări miniere din Valea Jiului; 

 Implementarea metodelor şi procedurilor de încercare a conductelor nemetalice subterane 

pentru produse petroliere în concordanţă cu principiile şi practicile europene; 

 Elaborare instrumente de evaluare conform practicilor europene pentru echipamente 

neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive având la bază Directiva 

Europeană 94/9/EC ATEX preluate în România prin HG 752/2004; 

 Implementarea metodelor de testare a parametrilor aparatelor de protecţie a respiraţiei 

utilizate în intervenţiile de salvare în medii potenţial toxice şi/sau explozive; 
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 Stabilirea soluţiilor operative la schimbările intervenite în sistemul de ventilaţie pentru 

creşterea capacităţii de aerisire a instalaţiilor de ventilaţie auxiliare, pentru lucrările 

subterane hidrotehnice şi reducerea costurilor aferente vehiculării aerului; 

 Elaborarea soluţiilor cadru de ameliorare a condiţiilor de mediu de la locurile de muncă cu 

pericol de explozie şi/sau toxicitate din industria energetică de la SE Paroşeni din punct de 

vedere al noxelor profesionale PM 10 şi PM 25; 

 Stabilirea şi elaborarea criteriilor şi a soluţiilor cadru de depoluare la sursele de staţionare 

din industria energetică de la SE Paroşeni; 

 Raport de experimentare  a unor noi baterii de teste psihologice pe subiecţii care 

desfăşoară activităţi în medii explozive şi/sau toxice; 

 Elaborarea procedurii de evaluare şi a programului de teste pentru sistemele cu securitate 

intrinsecă destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 

 Dezvoltarea metodelor de evaluare şi încercare a transportoarelor cu benzi destinate 

utilizării în minele subterane grizutoase – echipament neelectric de grupa I, modernizarea 

standurilor de încercare la fricţiune pe tambur şi implementarea procedurilor. 

 Dezvoltarea metodelor de încercare pentru evaluarea performantelor de protecţie la 

electricitatea statică ale echipamentelor individuale de protecţie utilizate in industrie in locuri 

cu pericol de explozii. 

 Trasarea /elaborarea hărţilor de dispersie pentru emisiile şi imisiile de pulberi şi gaze pentru: 

Statia de ventilatoare nr. 18 a E.M. Paroseni şi Statia de ventilatoare Suitor Central a E.M. 

Lupeni şi Statia de ventilatoare Sud a E.M. Lupeni si Statia de ventilatoare Put Est a 

E.M.Uricani. 

 Selectarea ventilatoarelor utilizabile în condiţiile specifice reţelelor de aeraj existente şi de 

perspectivă, modelarea reţelelor de aeraj în condiţiile utilizării ventilatoarelor noi propuse şi 

alegerea tipodimensiunilor optime de ventilatoare utilizabile în condiţiile actuale şi de 

perspectivă ale reţelei de aeraj, în scopul asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate la 

locurile de muncă. 

 Realizarea standului de încercare a benzilor transportoare pentru determinarea 

inflamabilităţii si câmpului electrostatic generat de o bandă de transport în funcţionare. 

Implementarea noilor metode de încercare pentru determinarea precisă a performanţelor de 

securitate ale benzilor transportoare. 

 Identificarea metodelor de determinare a pierderilor de aer prin spaţiile închise şi modelarea 

reţelelor de ventilaţie în scopul identificării calitative a pierderilor de aer. Evaluarea 

cantitativă a pierderilor de aer prin zonele închise. 

 Elaborarea de proceduri şi regulament a formaţiilor de intervenţie şi salvare în medii toxice / 

explozive / inflamabile pentru industria petrochimică. 
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 Elaborarea / experimentarea metodelor de testare şi aplicarea criteriilor de evaluare în 

vederea stabilirii conformităţii sistemelor electrice de iniţiere integrate cu cerinţele esenţiale 

aplicabile şi elaborarea programului de verificare a parametrilor de securitate a sistemelor de 

iniţiere integrate în autospecialele de prospecţiuni seismice. 

 Monitorizarea evoluţiei combustiei spontane şi implementarea tehnologiilor de prevenire a 

acesteia la metoda de exploatare cu banc subminat. 

 Realizarea, validarea şi implementarea sistemului expert.    

 Studiul surselor de informaţii şi extragerea datelor relevante pentru activităţile de suprafaţă şi 

elaborarea bazei de date privind accidentele datorate atmosferelor explozive pentru activităţi 

de subteran. Extinderea bazei de date pentru evenimentele desfăşurate în subteran cu 

parametrii de explozivitate pentru amestecuri explozive „combustibil-aer” determinaţi cu 

ajutorul standului de laborator modernizat.   

 Studiu documentar şi achiziţionarea aplicaţiei informatice specializate pentru simularea 

computerizată a exploziilor din spaţii închise. Simularea computerizată a unei explozii de gaz 

într-un imobil cu ajutorul aplicaţiei ANSYS AUTODYN. 

 Stabilirea criteriilor şi a cerinţelor pentru proiectarea soluţiilor de depoluare pentru utilajele şi 

echipamentele din cadrul centralelor termoelectrice, conform practicilor europene în industria 

energetică. 

 Soluţii de depoluare pentru utilajele şi echipamentele din cadrul centralelor termoelectrice, 

conform practicilor europene în industria energetică.  

  Soluţii tehnice privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului de muncă cu 

azbest în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a lucrătorilor. 

 Obţinerea apriori a parametrilor funcţionali aferenţi ventilatoarelor, din cadrul Staţiei 

principale de ventilaţie la care acestea funcţionează, după producerea unui eveniment de tip 

explozie. 

 Modernizarea standului de încercare pentru explozoare. Metode noi de evaluare şi încercare 

pentru aparatele de iniţiere a circuitului de împuşcare (explozoare). 

 Optimizarea procesului de antrenament al personalului de intervenţie şi salvare în medii 

toxice / explozive / inflamabile. 

 Modelarea probei de cărbune pe standul experimental de încercări şi urmărirea fenomenului 

de combustie spontană prin intermediul indicilor de foc (Graham, Respiraţie, etilenă, 

acetilenă). Modelarea procesului de combustie spontană în condiţiile inertizării cu azot şi 

identificarea de noi indici de foc.  

  Metodologie de determinare a parametrilor care definesc o instalaţie de ventilaţie 

industrială. Proceduri de încercare pentru determinarea parametrilor de stare ai aerului 

(temperatură, presiune, umiditate, viteză), a parametrilor aerodinamici pentru conductele şi 
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căile de vehiculare a aerului respectiv a parametrilor electromecanici specifici instalaţiilor de 

ventilare principale şi instalaţiilor de ventilare industrială. 

 Elaborarea metodologiei de prelevare a compuşilor organici volatili din emisii, conform 

cerinţelor Directivei 2008/50/EC  privind calitatea aerului înconjurător. 

 Analiza fenomenelor şi parametrilor specifici sistemului de aeraj minier şi stabilirea zonei de 

interes. 

 Studiul efectelor unei explozii asupra construcţiilor de aeraj, la nivelul unui abataj. Realizarea 

geometriei, stabilirea parametrilor, proprietăţilor fizice şi tehnicilor de rezolvare. 

 Analiza cerinţelor de securitate de natură mecanică şi evaluarea metodelor de încercare 

pentru capacitatea de absorbţie a şocului şi a metodelor de încercare pentru tracţiune, 

compresiune, întindere a echipamentelor tehnice destinate utilizării în atmosfere potenţial 

explozive. 

 Analiza condiţiilor de testare a cărbunilor cu ajutorul metodei calorimetrice.  

 Modernizarea infrastructurii de instruire practică a personalului de intervenţie şi salvare în 

medii toxice / explozive / inflamabile prin integrarea în poligonul de antrenament a acestora a 

unui ansamblu de monitorizare continuă, prin tehnologie wireless, a modificărilor de puls şi a 

nivelului de oxigen în sânge. 

 Modernizarea infrastructurii laboratorului de încercări pentru determinarea concentraţiilor de 

gaze sub formă de aerosoli, din circuitul de evacuare a efluentului, aferente instalaţiilor mari 

de ardere. 

 Ghid pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie industrială 

 Elaborarea şi implementarea procedurilor de prelevare, determinare şi evaluare a 

componenţilor de mediu apă, sol în vederea stabilirii impactului antropic asupra mediului. 

 Utilizarea CFD (Computational Fluid Dynamics) pentru clasificarea precisă a ariilor 

periculoase Ex generate de gaze inflamabile. 

 Extinderea activităţii laboratorului prin implementarea tehnologiei ultrasonice de verificare 

tehnică a recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. 

 . Metodologie de stabilire a modificărilor mediului de lucru în subteran după producerea unei 

explozii în scopul protejării lucrătorilor. 

 Optimizarea simulării computerizate a exploziilor amestecurilor aer-metan prin intermediul 

aplicaţiilor ANSYS CFX şi FLUENT. 

 Tehnologie inovativă pentru testarea performanţelor specifice echipamentelor pentru 

protecţia mâinii. 

 Armonizarea procedurilor de intervenţie în medii toxice/explozive/inflamabile cu cele 

existente pe plan mondial prin includerea de metode moderne de localizare a persoanelor 

accidentate prin utilizarea tehnicii de termoviziune. 
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 Studiul performanţelor de securitate şi dezvoltarea unei tehnologii inovative pentru testarea 

cablurilor electrice miniere şi accesoriile acestora - PSDCEA. 

 Procedură şi regulament de acordare prim ajutor în medii toxice / explozive /inflamabile. 

  Metodologie de stabilire a abaterii standard la nivelul unei reţele complexe de aeraj. 

  Tehnologie inovativă de testare a parametrilor de autoaprindere ai cărbunelui. 

  Modernizarea standului de încercări din cadrul laboratorului în vederea efectuării testelor în 

amestecuri explozive a maşinilor electrice rotative cu tip de protecţie capsulare 

antideflagrantă în timpul funcţionării acestora. 

 Cercetări privind sensibilitatea amestecurilor explozive, a capselor detonante electrice şi a 

articolelor pirotehnice pentru vehicole la descărcări electrostatice. Determinarea energiei 

minime de aprindere a amestecurilor explozive sau de iniţiere a dispozitivelor pirotehnice. 

 Dezvoltarea infrastructurii de instruire practică a personalului de intervenţie şi salvare în 

medii toxice/explozive/inflamabile prin realizarea unui poligon de antrenament in spatii 

inchise. 

 Dezvoltarea metodelor de testare pentru cablurile electrice miniere flexibile prin 

modernizarea standului de încercare la torsiune şi îndoire simultană. 

 Studiu privind utilizarea zeoliţilor naturali ca o alternativă viabilă la mijloacele clasice de 

decontaminare a apelor. Realizarea unui modul experimental la scară redusă. 

 Modernizarea standului de încercări şi realizarea unor cercetări privind determinarea 

parametrilor electrici de iniţiere pe cale sigură şi fiabilă a capselor detonante electrice. 

 Optimizarea metodelor de evaluare a echipamentelor mecanice privind riscul de aprindere a 

atmosferelor explozive prin suprafeţe fierbinţi. 

 Elaborare soluţie tehnică pentru decontaminarea solurilor poluate cu metale grele. 

 Modernizarea facilităţilor tehnice şi informatice pentru organizarea cursurilor de calificare în 

meseriile de artificieri de mină şi artificieri la lucrări de suprafaţă. 

 Modernizarea infrastructurii Poligonului de antrenament a salvatorilor în vederea testării 

personalului de intervenţie şi salvare la temperatură şi umiditate ridicată. 

 Sistem software integrat de administrare a resurselor de evaluare şi testare. 

 Sistem expert de selecţie a echipamentelor electrice destinate utilizării în atmosfere 

explozive gazoase. 

 Dezvoltarea capacităţii Laboratorului de Echipamente Electrice Ex  de Curenţi Slabi prin 

studierea şi implementarea încercărilor la presiune pentru echipamentele electrice cu tip de 

protecţie încapsulare şi securitate intrinsecă. 

 Îmbunătăţirea metodologiei de evaluare psihologică a personalului de intervenţie şi salvare 

în medii toxice /explozive / inflamabile. 
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 Cercetări privind elaborarea şi implementarea unor instrumente IT pentru prelevarea din 

loturi de fabricaţie a eşantioanelor reprezentative de explozivi de uz civil/articole pirotehnice. 

Obiectivul 3: Menţinerea capacităţii naţionale de efectuare a expertizelor tehnice  a 

evenimentelor generate de atmosfere potenţial explozive şi/sau toxice, sau de medii explozive, prin 

creşterea nivelului de performanţă pentru teste şi analize în laboratoarele de cercetare ale INSEMEX      

 Determinarea vitezei şi a distanţei de migrare a gazului natural de la sursa de degajare, în 

funcţie de proprietăţile solului şi a stratului de acoperire, elaborarea unei baze de date şi a 

unui model matematic privind dinamica de migrare prin soluri a gazului natural de la surse 

de degajare datorate neetanşeităţilor reţelelor de distribuţie; 

 Elaborarea unui ghid pentru realizarea lucrărilor de demolare cu ajutorul explozivilor având 

la bază studiul de impact asupra activităţii agenţilor economici proiectanţi/executanţi de 

astfel de lucrări. 

 Realizarea standurilor de încercare în vederea efectuării încercărilor pentru verificarea 

conformităţii articolelor pirotehnice cu cerinţele esenţiale de securitate din Directiva 23/2007,  

       elaborarea procedurilor de încercare, efectuarea de încercări pilot, validarea metodei. 

 Realizarea standului modernizat pentru efectuarea ciclurilor termice, încercări pilot cu 

standul modernizat, validarea metodei. 

  Proceduri specifice pentru încercarea produselor pe directivele EIP şi Zgomot, proceduri 

specifice pentru încercarea produselor pe directivele Explozivi şi Pirotehnice, aplicaţii 

software de tip bibliotecă tehnică. 

 Elaborarea propunerilor de utilizare a explozivilor experimentaţi pentru tehnologia de 

împuşcare cu găuri lungi.      

 Elaborare tehnologie pentru verificarea pulberilor propulsoare în conformitate cu standardele 

europene armonizate (metodă şi stand de încercare). 

 Elaborarea unei noi tehnologii de încercare a capselor detonante, pentru determinarea 

capacităţii de iniţiere (procedură de încercare şi realizare stand de încercare).  

 Determinarea parametrilor de explozivitate specifici amestecurilor aer-substanţe inflamabile, 

în condiţii iniţiale prestabilite, in scopul expertizării evenimentelor de tip explozie. 

Optimizarea şi completarea bazei de date privind accidentele cauzate de explozii din 

domeniul industrial şi civil cu parametrii de explozivitate determinaţi experimental şi 

modernizarea standului pentru determinarea temperaturii de autoaprindere a gazelor şi 

lichidelor inflamabile. 

 Procedură de evaluare a efectului seismic, asupra arealului limitrof, datorită lucrărilor de 

împuşcare efectuate la exploatările miniere la zi. 

 Realizarea documentaţiei sistemului de management al calităţii (manualul calităţii şi 

proceduri de sistem) pentru încercările acreditate RENAR. 
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 Stabilirea cerinţelor la care trebuie să răspundă sistemul de monitorizare cu înregistrare 

video a standurilor pentru condiţionarea termică a explozivilor şi articolelor pirotehnice pe 

durata încercărilor în vederea creşterii nivelului de securitate. 

 Elaborarea tehnologiei pentru determinarea ratei de ardere a articolelor pirotehnice de scenă 

(metodă şi stand de încercare). 

 Modernizarea infrastructurii de încercare şi elaborarea tehnologiei de determinare a 

stabilităţii termice a explozivilor. 

 Determinarea parametrilor de explozivitate pentru amestecuri aer-gaz combustibil, în 

prezenţa adaosurilor inerte. 

 Optimizarea activităţilor de cercetare a evenimentelor generate de explozii prin elaborarea 

de instrumente procedurate. 

 Studierea exploziilor amestecurilor hibride din punct de vedere al parametrilor de 

explozivitate specifici, în scopul creşterii nivelului de performanţă în laboratoarele de 

cercetare INSEMEX. 

 Completarea bazei de date cu parametrii de explozivitate obţinuţi în urma modernizării 

standului experimental „tub de şoc” pentru amestecuri explozive gazoase. 

 Tehnologie privind verificarea rezistenţei la presiune hidrostatică a capselor detonante. 

 Studiul parametrilor de explozivitate specifici amestecurilor aer-substanţe inflamabile in  

Tubul de şoc, respective  vitezele de propagare a undei de presiune şi a frontului flăcării şi 

introducerea acestora în baza de date specifică INSEMEX. 

  Metodă de testare privind determinarea temperaturii minime de aprindere a norilor de praf 

combustibil în vederea creşterii nivelului de protecţie la explozie în aplicaţiile industriale. 

  Programarea şi utilizarea subrutinelor pentru mişcarea reţelelor de discretizare în rezolvarea 

problemelor de mecanica fluidelor computerizată. 

 Implementarea sistemului de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil la 

depozitul de explozivi al INCD INSEMEX Petroşani. 

 Modelarea computerizată a incendiilor utilizând geometrii la scară redusă, în vederea 

stabilirii influenţei asupra parametrilor de ieşire. 

 Cercetări privind influenţa concentraţiei de amestec exploziv aer-metan/aer-metan-praf de 

cărbune asupra asigurării securităţii în exploatarea explozivilor antigrizutoşi în standul de 

încercări din Poligonul de explozivi. 

 Studiu privind stabilirea echivalenţei explozivilor de uz civil din punct de vedere al capacităţii 

relative de lucru prin utilizarea de ‘ANFO’ etalon. 
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01 38 37 6.735.666 657.530 1.186.650 912.000 820.000 830.000 249.906 541.110 778.470 760.000 19 15 

02 64 60 11.548.918 1.006.840 1.401.350 1.120.000 1. 200.757 1. 210.200 1.712.784 1.199.000 1.284.757 1.413.230 35 30 

03 26 25 4.398.605 180.800 305.000 320.000 560.000 620.000 700.000 656.345 433.230 623.230 24 20 

Total 128 122 22.683.189 1.845.170 2.893.000 2.352.000 2.580.757 2.660.200 2.662.690 2.396.455 2.496.457 2.796.460 78 65 
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 2.3. Situaţia centralizată a cheltuielilor privind programul nucleu :  CHELTUIELI EFECTUATE   – lei - 

                                                                                                                     

 

PERIOADA: 2007 -2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL  

2007-2015 

I. Cheltuieli directe 953.455 1.287.644 1.256.030 1.366.861 1.307.508 1.186.041 1.119.415 1.095.651 1.160.451 10.733.056 

  1. Cheltuieli de personal, din care 887.979 1.236.673 1.237.447 1.353.732 1.274.072 1.151.950 1.073.444 1.021.980 1.083.068 10.320.345 

    1.1.   Cheltuieli cu salariile 652.988 945.909 953.226 1.055.792 975.228 897.864 829.767 801.374 880.253 7.992.401 

    1.2. Alte cheltuieli de personal, din care: 42.052 28.054 19.700 4.958 28.219 4.929 13.036 14.767 1.668 157.383 

       a) deplasări în ţară 27.052 18.152 7.700 4.958 11.079 4.929 13.036 13.767 1668 102.341 

       b) deplasări în străinătate 15.000 9.902 12.000 0 17.140 0 0 1.000 0 55.042 

 2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care: 65.476 50.971 18.583 13.129 33.436 34.091 45.971 73.671 77.383 412.711 

    2.1. Materii prime şi materiale 58.708 34.252 10.583 13.129 22.962 34.091 33.963 52.509 36.383 296.580 

    2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi 6.768 16.719 8.000 0 10.474 0 12.008 21.162 41.000 116.131 

II. Cheltuieli Indirecte: Regia 761.334 1.087.755 1.095.970 1.213.896 1.121.268 1.032.319 954.367 906.495 973.260 9.146.664 

III. Dotări independete şi studii pentru obiective de 
investiţii proprii, din care: 

130.381 517.601 0 0 231.424 444.330 322.673 494.311 662.749 2.803.469 

     1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 108.381 420.632 0 0 213.515 433.928 320.005 483.861 642.251 2.662.573 

     2. Mobilier şi aparatură birotică 4.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000 

     3. Calculatoare şi echipamente periferice 18.000 91.969 0 0 17.909 10.402 2.668 10.450 20.498 171.896 

TOTAL ( I + II + III) 1.845.170 2.893.000 2.352.000 2.580.757 2.660.200 2.662.690 2.396.455 2.496.457 2.796.460 22.683.189 



16 

 

3.  Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului 

     S-au evaluat şi analizat rezultatele obţinute pentru fiecare proiect prin aprecierea indicatorilor 

stabiliţi pe activităţi, comparând valorile realizate cu cele planificate şi se constată că au fost îndeplinite în 

totalitate obiectivele programului care au avut drept scop dezvoltarea durabilă a unei economii competitive 

româneşti, creşterea eficienţei securităţii şi sănătăţii în muncă, a satisfacerii cerinţelor esenţiale de 

securitate pentru echipamente şi materii explozive, a realizării protecţiei şi securităţii resurselor minerale şi 

a mediului. 

 

4. Prezentarea rezultatelor 
 
4.1. Rezultate concretizate în studii, proiecte prototipuri (produse), tehnologii, …….., alte rezultate  

 

Denumirea 
proiectului 

Tipul rezultatului Efecte scontate 

PN 07 45 01 01 
 
Evaluarea riscului de 
explozie generat de 
combustia spontană 
a cărbunilor, precum 
şi a efectelor 
exploziilor 
desfăşurate în spaţii 
închise şi în aer liber. 

2007 
Studiu bibliografic. 
Studiu privind exploziile subterane. 

Reducerea impactului combustiilor spontane 
asupra activităţii extractive  
Crearea unei baze de date privind cauzele, 
împrejurările şi efectele exploziilor din subteran  

2008 
Studiu 
 Metodă de evaluare a riscului de 
explozie în subteran. 

Armonizarea metodei de evaluare a riscului de 
explozie cu practicile europene; - eficientizarea 
protecţiei împotriva exploziilor în activitatea 
desfăşurată în industria extractivă subterană, prin 
implementarea metodei de evaluare a riscului de 
explozie elaborată. 

2009 
Studiu. 
Bază ştiinţifică. 
Bază de date. 

Îmbogăţirea şi consolidarea bazei ştiinţifice şi de 
date a activităţii din profilul institutului. 
Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul riscului de 
explozie şi a metodelor de evaluare a acestuia. 
Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul cercetării 
evenimentelor generate de explozii urmate sau 
nu de incendii. 

PN 07 45 01 02 
 
Implementarea 
metodelor de 
evaluare şi încercare 
noi pentru aparatura 
electrică cu tip de 
protecţie securitate 
mărită în vederea 
corelării cu legislaţia 
europeană şi 
conformării cu HG 
752/2004. 

2007 
Studiu de fezabilitate. 
Studiu documentar privind 
elaborarea procedurilor de 
încercare. 

Analiza asupra posibilităţiilor de implementare a 
metodelor de evaluare şi încercare noi pentru 
aparatura electrică cu tip de protecţie securitate 
mărită „e”. 

2008 
Standuri de încercare. 
Verificarea funcţionării standurilor. 

Achiziţionarea aparaturii necesare pentru încercări. 
Realizarea standurilor. 
Instruire pentru efectuarea încercărilor cu noua 
aparatură. 
Efectuarea de încercări demonstrative pe 
eşantioane de probă; înregistrarea rezultatelor şi 
analiza acestora. 

2009 
Diseminarea rezultatelor prin 
comunicarea şi publicarea 
acestora şi validarea lor. 
Implementarea metodelor şi 

Publicarea rezultatelor în reviste de specialitate 
din ţară sau străinătate şi participarea la 
simpozioane ştiinţifice. 
Implementarea metodelor de încercare validate în 
sistemul de calitate al laboratorului acreditat. 
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procedurilor de încercare. 

PN 07 45 01 03 
 
Ghiduri de bună 
practică pentru 
extragerea şi 
prelucrarea 
substanţelor minerale 
utile. 

2007 
Studiu de fezabilitate. 
Ghiduri de bună practică.  

Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi creşterea 
gradului de securitate şi sănătate în muncă prin 
reducerea numărului de îmbolnăviri profesionale 
şi a accidentelor în muncă. 
Desfăşurarea în condiţii de siguranţă a proceselor 
de muncă. 

2008 
Studiu 
Studiu. 

Impactul economic se va resimţi în reducerea 
numărului de timpi neproductivi, timpi necesari 
restabilirii stării de normalitate în urma 
accidentelor tehnice şi avariilor, diminuarea 
cheltuielilor privind reabilitarea medicală şi socio-
profesională, precum şi recuperarea capacităţii 
de muncă a personalului afectat.  
Impactul tehnic se va materializa printr-o 
disciplină tehnică indusă prin responsabilizarea 
factorilor de decizie din întreprindere ca urmare a 
respectării obligaţiilor ce revin fiecărui angajat 
conform legislaţiei în vigoare. 

2009 
Studiu. 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate 
în muncă la unităţile care exploatează substanţe 
minerale utile. 

 
 
 
PN 07 45 01 04 
 
Elaborare 
metodologie şi 
software de evaluare 
a riscurilor implicate 
de utilizarea 
echipamen-tului 
electric în atmos-fere 
potenţial explo-zive, 
în conformitate cu 
noua legislaţie în 
domeniu. 

2007  
Studiu de fezabilitate  
Întocmire documentaţie tehnică 
privitoare la cerinţele aplicabile 
metodologiei de evaluare a 
riscurilor implicate de utilizarea 
echipamentului electric în 
atmosfere potenţial explozive în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu (tehnologie) 

Analiza stadiului actual în ţară şi străinătate. 
Evidenţierea normelor europene pentru evaluarea 
riscurilor implicate de utilizarea echipamentului 
electric în atmosfere potenţial explozive, în 
conformitate cu noua legislaţie în domeniu. 
Crearea şi dezvoltarea cerinţelor aplicabile 
metodologiei de evaluare a riscurilor implicate de 
utilizarea echipamentului electric în atmosfere 
potenţial explozive în conformitate cu noua 
legislaţie în domeniu 

2008 
Metodologie de evaluare a riscurilor 
implicate de utilizarea echipamen-
tului electric în atmosfere potenţial 
explozive în conformitate cu noua 
legislaţie în domeniu. 
Documentaţie tehnică privitoare la 
cerinţele aplicabile software-lui 
pentru gestionarea înregistrărilor 
specifice stabilite prin metodologia 
de evaluare a riscurilor implicate de 
utilizarea echipamentului electric în 
atmosfere potenţial explozive în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu. 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
evaluării de riscuri şi certificării la nivelul 
cerinţelor UE pentru echipamentele electrice 
utilizate în spaţii cu pericol de atmosferă 
explozivă. 
Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă, prin reducerea riscului de explozii. 
Aceasta implică reducerea pierderilor materiale şi 
umane care pot rezulta în urma exploziilor ale 
căror urmări dramatice pot avea, în unele cazuri, 
consecinţe nefaste asupra vieţii şi sănătăţii 
oamenilor şi asupra patrimoniului (naţional sau 
privat) afectat de aceste evenimente. 

2009 
Software pentru gestionarea 
înregistrărilor specifice stabilite prin 
metodologia de evaluare a riscurilor 
implicate de utilizarea echipamen-
tului electric în atmosfere potenţial 
explozive în conformitate cu noua 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
evaluării de riscuri şi certificării la nivelul 
cerinţelor UE pentru echipamentele electrice 
utilizate în spaţii cu pericol de atmosferă 
explozivă. 
Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncã, prin reducerea riscului de explozii. 
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legislaţie în domeniu. 
Experimentarea metodologiei / 
software-ului de evaluare a 
riscurilor implicate de utilizarea 
echipamentului electric în 
atmosfere potenţial explozive. 
Efectuare demonstraţii pe situaţii 
de caz. 

 
 
PN 07 45 01 05 
 
Elaborare manual de 
securitate şi sănătate 
pentru minele de 
huilă din România 

2007 
Studiu privind corelarea 
obiectivelor europene în domeniu 
securităţii şi sănătăţii în legislaţia 
naţională. 
Studiu privind analiza stării de 
securitate şi sănătate la unităţile 
miniere aparţinând de CNH 
Petroşani. 
Studiu privind identificarea 
factorilor de risc specifici minelor 
de huilă din Valea Jiului. 

Îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate la 
unităţile miniere aparţinătoare de Compania 
Naţională a Huilei Petroşani. 

2008 
Studiu.  
Armonizarea legislaţiei naţionale 
cu cea europeană în domeniul 
minier. 

Proiectul se încadrează în noua strategie de 
dezvoltare durabilă a sectorului energetic naţional 
şi creştere importanţei huilei în acest domeniu; 
implementarea rezultatelor cercetării în activitatea 
de producţie. 

2009 
Studiu 

Introducerea de măsuri pentru promovarea 
îmbunătăţirii securităţii şi securităţii lucrătorilor la 
locul de muncă. 

 
PN 07 45 01 06 
 
Sistem integrat de 
management al 
riscului profesional 
generat de aplicaţiile 
industriale 
desfăşurate în medii 
cu pericol de explozie 
şi/sau toxicitate. 

2007 
Studiu de analiză. 
Studiu de analiză. 
 

Responsabilizarea factorilor de decizie din cadrul 
organizaţiei ca urmare a respectării obligaţiilor ce 
rezultă din reglementările privind siguranţa 
lucrătorilor, protecţia sănătăţii acestuia şi 
respectarea parametrilor ecologici 

2008 
Studiu privind elaborarea ghidului 
de implementare a modelului de 
sistem de management integrat al 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 
Studiu referitor la stabilirea 
instrumentelor privind auditarea 
sistemului de management integrat 
al SSM. 

Responsabilizarea factorilor de decizie din cadrul 
organizaţiilor, ca urmare a respectării obligaţiilor 
ce rezultă din reglementările privind siguranţa 
lucrătorilor, protecţia sănătăţii acestuia şi 
asigurarea unui mediu durabil.  
Identificarea şi eliminarea neconformităţilor 
constatate pe baza instrumentelor de auditare în 
domeniul SSM, în vederea responsabilizării 
factorilor de decizie privind siguranţa lucrătorilor, 
protecţia sănătăţii acestuia şi asigurarea unui 
mediu durabil. 

2009 
Soft specializat privind aplicaţia 
informatică a sistemului de 
management integrat de SSM. 
Studiu. 
Elaborarea documentaţiei 
sistemului de management integrat 
la un agent economic pilot (INCD 
INSEMEX Petroşani). 
Studiu. 

Conceperea şi realizarea unei aplicaţii informatice 
specifice diagnosticării securităţii profesionale, în 
acord cu principiile şi practica sistemului calităţii, 
în vederea asigurării operative a elaborării şi 
implementării sistemului de management integrat 
al SSM. 
Implementarea sistemului de management 
integrat la un agent economic pilot (INCD 
INSEMEX Petroşani) asigură completarea 
sistemului organizatoric existent la nivelul acestei 
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organizaţii şi favorizează aplicarea sistematică a 
legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă la 
nivel european, realizând integrarea acestui 
domeniu în managementul general al firmei. 

 
PN 07 45 01 07 
 
Metodologie şi 
software asistent 
pentru evaluarea 
protecţiei la explozie 
a sistemelor de 
control şi 
monitorizare cu 
funcţionare continuă 
în conformitate cu 
noua legislaţie în 
domeniu. 

2007 
Elaborarea unui studiu de 
fezabilitate. 
Întocmire documentaţie tehnică 
privitoare la cerinţele aplicabile 
metodologiei de evaluare a 
parametrilor ce caracterizează 
ariile periculoase datorate unei 
surse de degajare în conformitate 
cu noua legislaţie în domeniu 
(tehnologie). 
 

Analiza stadiului actual în ţară şi străinătate. 
Evidenţierea normelor europene pentru evaluarea 
protecţiei la explozie a sistemelor de control şi 
monitorizare cu funcţionare continuă în 
conformitate cu noua legislaţie în domeniu. 
Crearea şi dezvoltarea cerinţelor aplicabile 
metodologiei de evaluare a protecţiei la explozie 
a sistemelor de control şi monitorizare cu 
funcţionare continuă în conformitate cu noua 
legislaţie în domeniu. 

2008 
 Metodologie de evaluare a 
protecţiei la explozie a sistemelor 
de control şi monitorizare cu 
funcţionare continuă în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu. 
Documentaţie tehnică privitoare la 
cerinţele aplicabile software-ului 
pentru evaluarea protecţiei la 
explozie a sistemelor de control şi 
monitorizare cu funcţionare 
continuă în conformitate cu noua 
legislaţie în domeniu. 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
evaluării şi certificării la nivelul cerinţelor UE 
pentru echipamentele electrice utilizate în spaţii 
cu pericol de atmosferă explozivă; - creşterea 
nivelului de securitate şi sănătate în muncă, prin 
reducerea riscului de explozii. Aceasta implică 
reducerea pierderilor materiale şi umane care pot 
rezulta în urma exploziilor ale căror urmări 
dramatice pot avea , în unele cazuri, consecinţe 
nefaste asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi 
asupra patrimoniului (naţional sau privat) afectat 
de aceste evenimente. 

2009 
Software pentru gestionarea 
înregistrărilor specifice stabilite prin 
metodologia de evaluare a 
protecţiei la explozie a sistemelor 
de control şi monitorizare cu 
funcţionare continuă în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu. 
Experimentarea metodologiei / 
software-ului de evaluare a 
protecţiei la explozie a sistemelor 
de control şi monitorizare cu 
funcţionare continuă în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu. Efectuare demonstraţii 
pe situaţii de caz. 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
evaluării şi certificării la nivelul cerinţelor UE 
pentru echipamentele electrice utilizate în spaţii 
cu pericol de atmosferă explozivă. 
Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncã, prin reducerea riscului de explozii. 

 
 
 
PN 07 45 01 08 
 
Metodologie şi 
program de 

2007 
Elaborarea unui studiu de 
fezabilitate. 
Întocmire documentaţie tehnică 
privitoare la cerinţele aplicabile 
metodologiei de evaluare a 
parametrilor ce caracterizează 

Analiza stadiului actual în ţară şi străinătate. 
Evidenţierea normelor europene pentru evaluarea 
parametrilor ce caracterizează ariile periculoase 
datorate unei surse de degajare, în conformitate 
cu noua legislaţie în domeniu. 
Crearea şi dezvoltarea cerinţelor aplicabile 
metodologiei de evaluare a parametrilor ce 
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calculator pentru 
evaluarea 
parametrilor ce 
caracterizează ariile 
periculoase datorate 
unei surse de 
degajare, în 
conformitate cu noua 
legislaţie în domeniu. 

ariile periculoase datorate unei 
surse de degajare în conformitate 
cu noua legislaţie în domeniu 
(tehnologie). 
 

caracterizează ariile periculoase datorate unei 
surse de degajare, în conformitate cu noua 
legislaţie în domeniu. 

2008 
Metodologie de evaluare a 
parametrilor ce caracterizează 
ariile periculoase datorate unei 
surse de degajare în conformitate 
cu noua legislaţie în domeniu. 
Documentaţie tehnică privitoare la 
cerinţele aplicabile software-lui 
pentru evaluarea parametrilor ce 
caracterizează ariile periculoase 
datorate unei surse de degajare în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu. 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
evaluării şi certificării la nivelul cerinţelor UE 
pentru echipamentele electrice utilizate în spaţii 
cu pericol de atmosferă explozivă. 
Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă, prin evaluarea parametrilor ce 
caracterizează ariile periculoase datorate unei 
surse de degajare, în conformitate cu noua 
legislaţie în domeniu. Aceasta implică reducerea 
pierderilor materiale şi umane care pot rezulta în 
urma exploziilor ale căror urmări dramatice pot 
avea , în unele cazuri, consecinţe nefaste asupra 
vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra patrimoniului 
(naţional sau privat) afectat de aceste 
evenimente. 

2009 
Software pentru evaluarea 
parametrilor ce caracterizează 
ariile periculoase datorate unei 
surse de degajare în conformitate 
cu noua legislaţie în domeniu. 
Experimentarea metodologiei / 
software-ului de evaluare a 
parametrilor ce caracterizează 
ariile periculoase datorate unei 
surse de degajare în conformitate 
cu noua legislaţie în domeniu. 
Efectuare demonstraţii pe situaţii 
de caz. 
 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
evaluării şi certificării la nivelul cerinţelor UE 
pentru echipamentele electrice utilizate în spaţii 
cu pericol de atmosferă explozivă. 
Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncã, prin evaluarea parametrilor ce 
caracterizează ariile periculoase datorate unei 
surse de degajare, în conformitate cu noua 
legislaţie în domeniu. 

 
PN 07 45 01 09 
 
Elaborarea unui 
normativ cadru 
vizând reglementarea 
activităţii de salvare a 
persoanelor şi 
intervenţii operative 
în medii toxice şi /sau 
explozive în 
industrie. 

2007 
Studiu de fezabilitate. 
Elaborare proceduri de instruire. 

Documentare privind analiza tehnico-economică 
în vederea elaborării unui normativ cadru vizând 
reglementarea activităţilor de salvare a 
persoanelor şi intervenţii operative în medii toxice 
şi/sau explozive în industrie. 
Elaborare proceduri de instruire certificare pentru 
industria extractivă şi suprafaţă. 

2008 
Proceduri de reinstruire -
recertificare.  
Proceduri de intervenţie a 
formaţiilor de salvare; 

Modernizarea procesului de reinstruire în vederea 
reautorizării personalului de salvare. 
Eficientizarea intervenţiilor tehnologice şi salvare 
în medii toxice/explozive/inflamabile din industria 
extractivă şi de suprafaţă. 

2009 
Regulament de intervenţie a 
formaţiilor de salvare. 
Diseminare rezultate. 

Stabilirea modului de intervenţie şi salvare a 
salvatorilor în caz de avarie în medii toxice şi/sau 
explozive in concordanţă cu principiile si practicile 
internaţionale. 
Informarea agenţilor economici unde există 
organizată activitatea de intervenţie şi salvare în 
medii toxice/explozive. 
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PN 07 45 01 10 
 
Studiul surselor de 
alimentare şi al 
elementelor de 
limitare a energiei, cu 
tip de protecţie 
securitate intrinsecă, 
destinate 
echipamentelor 
tehnice care 
funcţionează în 
atmosfere potenţial 
explozive.     

2010 
Documentare privind cerinţele 
esenţiale ale echipamentelor 
electrice cu tip de protecţie 
securitate intrinsecă, în 
conformitate cu standardele 
armonizate. 
Analiza cerinţelor constructive şi 
funcţionale pentru barierele de 
securitate cu seminconductoare 
destinate protectiei circuitelor cu tip 
de protecţie securitate intrinsecă. 

Stabilirea cerinţelor generale pentru 
echipamentele electrice în construcţie Ex. 
Stabilirea cerinţelor de securitate pentru 
aparatura electrică având ca tip de protecţie 
securitatea intrinsecă “i”. 
Stabilirea cerinţelor constructive şi funcţionale 
pentru barierele de securitate cu 
seminconductoare, destinate protecţiei circuitelor 
cu tip de protecţie securitate intrinsecă. 

2011 
Studiu privind condiţiile de 
realizare a încercărilor de laborator 
cu eclatorul pentru circuitele cu tip 
de protecţie securitate intrinsecă.     
Studiu de caz pentru un circuit 
alimentat de la o sursă cu tip de 
protecţie securitate intrinsecă. 
 Elaborare lucrare ştiinţifică 
prezentată la simpozioane 
ştiinţifice naţionale / internaţionale. 

Creşterea gradului de securitate şi sănătate în 
muncă pe baza valorificării rezultatelor obţinute 
prin stabilirea cerinţelor de securitate conform 
ultimelor ediţii ale standardelor armonizate pentru 
aparatura electrică cu tip de protecţie securitate 
intrinsecă. 
Dezvoltarea cunoaşterii efectelor tranzitorii 
asupra unei surse de alimentare cu tip de 
protecţie securitate intrinsecă şi comunicarea 
rezultatelor la manifestări ştiinţifice. 

PN 07 45 01 12 
 
Metodă integrată de 
auditare internă şi 
eficientă a stării de 
securitate şi sănătate 
în muncă, aplicabilă 
sistemelor de muncă 
complexe din 
domeniul producerii 
energiei electrice pe 
cale hidro. 

2010 
Studiu privind teoria şi practica 
auditului de SSM. 
Metodă de auditare internă a stării 
de securitate şi sănătate în muncă 
aplicabilă sistemelor complexe cu 
activitate de hidroconstrucţii; 
Instrumente privind auditarea 
internă a stării de securitate şi 
sănătate în muncă; 
Procedură privind desfăşurarea 
auditului intern în domeniul SSM 
specifică sistemelor de muncă din 
domeniul construcţiilor 
hidroenergetice şi hidrotehnice. 

Studiul literaturii de specialitate la nivel 
internaţional/european şi naţional privind 
cunoaşterea aspectelor teoretice şi practice 
specifice auditului de SSM (evoluţia conceptului 
de audit; auditul de SSM; metode de audit al 
securităţii şi sănătăţii în muncă etc). 
Evidenţierea aspectelor conceptuale şi 
metodologice referitoare la auditul intern de SSM 
în activitatea de hidroconstrucţii, în vederea 
fundamentării unei metode integrate de auditare 
internă şi eficientă a stării de SSM, precum şi 
procedurarea modului de aplicare a acesteia la 
firmele de construcţii hidrotehnice. 

2011 

Raport de experimentare şi 
verificare a metodei de audit intern 
la întreprinderile de 
hidroconstrucţii. 
Studiu privind implementarea 
rezultatelor cercetării la un agent 
economic pilot din cadrul 
întreprinderilor de hidroconstrucţii 
şi diseminare pe scară largă a 
acestora prin comunicarea şi 
publicarea la nivel naţional şi 
internaţional. 

  
Creşterea gradului de securitate şi sănătate în 
muncă pe baza valorificării rezultatelor referitoare 
la aprecierea conformităţii activităţilor desfăşurate 
cu legislaţia de securitate şi sănătate în muncă 
aplicabilă firmelor de hidroconstrucţii. 
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PN 07 45 01 13 
 
Analiza cauzelor si a 
modului de 
transmitere a unei 
explozii interne la 
motoarele electrice 
asincrone de joasa 
tensiune de gabarite 
mici, prevăzute să 
funcţioneze in 
atmosfere potenţial 
explozive din grupa 
IIC de gaze, vapori si 
elaborarea de soluţii 
constructive pentru 
ca aceste motoare sa 
corespunda 
cerinţelor impuse 
pentru grupa II C 
privind 
netransmiterea unei 
aprinderi interne. 

2010 
Studiu privind stadiul actual al 
cercetărilor în domeniu. 
Studiu privind modul de 
transmitere a exploziei interne la 
motoarele de gabarite mici. 
 
 

Dezvoltarea capacităţii de studiere a fenomenului 
transmiterii unei aprinderi interne si implicit a 
capacităţii laboratorului acreditat din cadrul 
INSEMEX de a efectua încercări conform 
standardelor europene armonizate in vederea 
certificării conformităţii cu cerinţele Directivei 
Europene, ceea ce conferă autorităţilor 
competente, in special organismului de control 
responsabil pentru supraveghere a pieţei in 
conformitate cu art. 14 din H.G. 752/ 2004 – 
Inspecţia Muncii, pârghia necesara pentru 
gestionarea si controlul acestui domeniu de o 
importanta deosebita cu respectarea principiului 
european privind libera circulaţie a mărfurilor. 

2011 
Realizarea standului de încercare 
(achiziţionarea aparaturii necesare) 
şi efectuarea de încercări pe 
diferite eşantioane de motoare, 
înregistrarea rezultatelor şi analiza 
acestora. 
Soluţii constructive pentru motoare 
de gabarite mici, în vederea trecerii 
cu succes a încercării privind 
netransmiterea unei aprinderi 
interne. 
Diseminare rezultate. 

Dezvoltarea capacităţii de studiere a fenomenului 
transmiterii unei aprinderi interne şi implicit a 
capacităţii laboratorului acreditat din cadrul 
INSEMEX de a efectua încercări conform 
standardelor europene armonizate în vederea 
certificării conformităţii cu cerinţele Directivei 
Europene, ceea ce conferă autorităţilor 
competente, în special organismului de control 
responsabil pentru supravegherea pieţei în 
conformitate cu art. 14 din H.G. 752/ 2004 – 
Inspecţia Muncii, pârghia necesară pentru 
gestionarea şi controlul acestui domeniu de o 
importanţă deosebită cu respectarea principiului 
European privind libera circulaţie a mărfurilor. 

PN 07 45 01 14 
 
Metodologie şi 
software destinat 
supervizării integrate 
a acţiunilor de 
inspecţie şi întreţinere 
în conformitate cu 
noua legislaţie în 
domeniu. 

2010 

Studiu cuprinzând următoarele: 
- analiza normelor şi standardelor 
aplicabile în conformitate cu 
legislaţia în vigoare;  
- stabilirea cerinţelor aplicabile 
metodologiei de supervizare 
integrate a acţiunilor de inspecţie şi 
întreţinere în conformitate cu noua 
legislaţie în domeniu. 
Studiu cuprinzând documentaţie de 
elaborare a metodologiei şi 
software-ului destinat supervizării 
integrate a acţiunilor de inspecţie şi 
întreţinere în conformitate cu noua 
legislaţie în domeniu. 

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă pentru operatorii economici care 
activează în ţar noastră care desfăşoară activităţi 
economice, industriale în spaţii clasificate Ex. 
Prevenirea exploziilor şi reducerea costurilor 
datorate exploziilor şi ale efectelor acestora. 

2011  
Documentaţie tehnică privitoare la 
cerinţele aplicabile software-lui 
online de calcul destinat 
supervizării integrate a acţiunilor 
de inspecţie şi întreţinere în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu. 
Realizare software online destinat 

Creşterea gradului de conformare cu cerinţele 
Directivei 99/92/CE preluată în România prin HG 
1058 din 09/08/2006. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a 
echipamentelor tehnice utilizate în spaţii 
clasificate Ex fără afectarea riscului de explozie. 
Disponibilitatea permanentă a situaţiei 
echipamentelor tehnice eligibile cu cerinţele 
Directivei 99/92/CE preluată în România prin HG 
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supervizării integrate a acţiunilor 
de inspecţie şi întreţinere în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu. 
Experimentarea metodologiei / 
software-ului online destinat 
supervizării integrate a acţiunilor 
de inspecţie şi întreţinere în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu. Efectuare demonstraţii 
pe situaţii de caz. 

1058 din 09/08/2006. 
Posibilitatea generării automate a planului de 
inspecţii periodice. 
 

PN 07 45 01 15 
 
Sistem avansat de 
evaluare a condiţiilor 
de mediu la 
operatorii cu 
activitate de 
extragere a 
substanţelor 
minerale utile din 
subteran şi 
suprafaţă, din punct 
de vedere al 
riscurilor generate de 
zgomot şi vibraţii. 

2010 
Studiu privind modul de aplicare a 
cerinţelor specifice din directiva de 
zgomot şi directiva vibraţii la 
locurile de muncă la operatori cu 
activitate în domeniul extrageri 
substanţelor minerale utile. 
Întocmirea proiectului documenta-
ţiilor codurilor specifice activităţilor 
din subteran a extragerii 
substanţelor minerale utile. 

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă prin reducerea expunerii la zgomot şi 
vibraţii a lucrătorilor. 
Reducerea expunerii la zgomot şi vibraţii a 
lucrătorilor şi aplicarea măsurilor specifice de 
diminuare a efectelor zgomotului şi vibraţiilor 
asupra sănătăţii şi securităţii. 
 

2011 
Definitivarea codurilor specifice la 
activităţile reprezentative din 
subteran şi suprafaţă.  
Elaborarea ghidului de bună 
practică privind expunerea la 
zgomot şi vibraţii a lucrătorilor cu 
activitate în extragerea 
substanţelor minerale utile. 

Desfăşurarea în siguranţă a procesului de 
producţie având în vedere că acesta se 
desfăşoară în atmosfere potenţial explozive, 
materializat prin utilizarea ghidului de bună 
practică privind expunerea la zgomot şi vibraţii a 
lucrătorilor cu activitate în extragerea 
substanţelor minerale utile. 

PN 07 45 01 17 
 
Cauzele accidentelor 
majore miniere din 
Valea Jiului si 
soluţiile tehnice 
posibile pentru 
prevenirea / 
reducerea acestora. 

2010 
Studiu privind analiza accidentelor 
majore de la unităţile miniere din 
Valea Jiului în ultimii 20 de ani. 
Clasificarea cauzelor care au dus 
la producerea accidentelor. 

O mai buna cunoastere a fenomenelor ce conduc 
la accidente miniere. 
Creşterea gradului de securitate în exploatare. 

2011 
 Metode de reducere/combatere a 
concentraţiilor de metan şi a 
combustiilor spontane la metodele 
de exploatare actuale aplicate în 
Valea Jiului. 
 

Creşterea gradului de securitate în exploatare, 
prevenirea si combaterea concentraţiilor de 
metan şi a combustiilor spontane la metodele de 
exploatare actuale, scăderea costului/tona de 
huilă exploatată. 
Prevenirea/reducerea accidentelor miniere 
majore. 

 
 
 
PN 07 45 01 18 
 
Model generalizat de 
prognoză a riscului 
de expunere a 
lucrătorilor la vibraţii 
profesionale, specific 

2012 
Studiu privind elaborarea: 
- modelului de prognoză a riscului 
de expunere a lucrătorilor la vibraţii 
cu acţiune generală asupra 
întregului corp; 
- modelului de prognoză a riscului 
de expunere a lucrătorilor la vibraţii 
cu acţiune asupra sistemului 
mână-braţ. 

Fundamentarea modelului generalizat de 
prognoză, ce urmează a fi experimentat şi 
definitivat în etapa următoare, în vederea 
realizării unui instrument metodologic valid şi 
capabil să conducă la responsabilizarea factorilor 
de decizie din cadrul operatorilor economici, ca 
urmare a respectării obligaţiilor ce rezultă din 
reglementările aplicabile privind siguranţa şi 
protecţia sănătăţii lucrătorilor expuşi la riscurile 
generate de vibraţii. 
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activităţilor 
desfăşurate în mediu 
potenţial exploziv 
şi/sau toxic. 

 

2013 
Model generalizat de prognoză a 
riscului de expunere a lucrătorilor 
la vibraţii profesionale, specific 
activităţilor desfăşurate în mediu 
potenţial exploziv şi/sau toxic. 

Fundamentarea ştiinţifică a riscului de expunere 
profesională la vibraţii mecanice (globale şi cu 
acţiune asupra sistemului mână-braţ), în vederea 
elaborării procedurate a documentului de 
securitate la vibraţii profesionale. 

PN 07 45 01 19 
 
Aplicaţie informatică 
în vederea 
înregistrării presiunii 
de explozie, 
dezvoltată în timpul 
încercării în 
amestecuri explozive 
a aparaturii cu tip de 
protecţie capsulare 
antideflagrantă „d”. 

2012 
Studiu privind stabilirea cerinţelor 
pentru aparatura electrică protejată 
la explozie cu tip de protecţie 
capsulare antideflagrantă „d” şi a 
condiţiilor privitoare la încercările în 
amestecuri explozive. 

Creşterea calităţii încercărilor ce se vor efectua 
pentru aparatura electrică protejată la explozie cu 
tip de protecţie capsulare antideflagrantă „d” în 
amestecuri explozive. Rezultatele obţinute vor fi 
utilizate, pentru realizarea aplicaţiei informatice, 
în faza următoare. 

2013 
Algoritm şi software pentru 
vizualizarea şi înregistrarea 
valorilor şi curbei de variaţie a 
presiunii de explozie.  

Posibilitatea utilizării aplicaţiei informatice pentru 
măsurarea presiunii de explozie (la încercările în 
amestecuri explozive) dar şi în cazul altor 
încercări la care este necesar să se măsoare şi 
înregistreze variaţii rapide ale presiunii. 

 
PN 07 45 01 20 
 
Studiul cerinţelor de 
securitate şi 
stabilirea criteriilor 
de performanţă 
pentru aparatura 
electrică de detecţie 
gaze combustibile 
din locuinţe. 

2012 
Studiu privind stabilirea: condiţiilor 
de selectare, utilizare şi a 
instrucţiunilor de întreţinere, pentru 
aparatura electrică de detecţie 
gaze combustibile din locuinţe. 

Concluziile studiului vor sta la baza realizării, în 
faza următoare, a standului de încercare pentru 
stabilirea performanţelor aparaturii de detecţie 
gaze combustibile din locuinţe. 

2013 
Stand de încercare pentru 
stabilirea performanţelor aparaturii 
de detecţie gaze combustibile din 
locuinţe. 

Creşterea gradului de securitate în încăperile în 
care se utilizează aparatură electrică de detecţie 
gaze combustibile din locuinţe. 

PN 07 45 01 21 
 
Ghid pentru 
evaluarea 
instalatiilor, a 
echipamentelor 
portabile, EIP si 
pardoselilor din 
spatii cu gaze, vapori 
, ceturi sau pulberi 
inflamabile in aer, din 
punct de vedere al 
pericolului de 
explozii. 

2013 
Ghid pentru evaluarea instalatiilor 
şi EIP privind riscul de explozii în 
medii cu atmosfere potential 
explozive. 

Beneficii producătorilor de echipamente care vor 
putea produce şi pune pe piaţă echipamente 
corespunzătoare destinaţiei specifice care sa 
asigura un nivel minim de risc in condiţii de 
utilizare previzibile. 
Beneficii angajatorilor, ca utilizatori ai instalaţiilor 
şi responsabili pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor vor dispune de un instrument util 
pentru evaluarea riscului de explozie, 
reglementată de lege. 
Beneficii statului român prin asigurarea unui nivel 
corespunzător de protecţie privind riscul de 
explozii în sectoarele industriale în care sunt 
implicate substanţe inflamabile gazoase, lichide 
sau pulberi . 
Beneficii  organismelor de control de securitate 
care prin aplicarea cunoştinţelor din ghidul 
elaborat pot identifica mai uşor şi mai corect 
factorii de risc de explozii. 
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PN 07 45 01 22 
 
Elaborarea 
tehnologiei pentru 
determinarea 
sensibilităţii la şocul 
de explozie a 
bunurilor 
periculoase, clasa 1 
potrivit clasificării din 
recomandările 
naţiunilor unite, în 
vederea expertizării 
sau încadrării, în 
conformitate cu 
acestea. 

2013 
Tehnologie pentru determinarea 
sensibilităţii la şocul de explozie a 
bunurilor periculoase. 

Creşterea potenţialul de cercetare şi expertizare 
privind sensibilitatea la detonaţie a diferitelor 
substanţe şi compoziţii solide cu stare de 
agregare diverse. 

PN 07 45 01 23 
 
Dezvoltarea 
capacităţii de 
încercare a 
laboratorului prin 
implementarea 
tehnologiei de 
încercare la şoc 
termic şi de încercare 
la răsucire pentru 
traversări.  

2013 
Studiu privind analiza cerinţelor 
privitoare la încercarea la şoc 
termic şi încercarea la răsucire 
pentru traversări. 

Creşterea nivelului de competenţă tehnico – 
ştiinţifică pentru obţinerea rezultatelor de 
încercare şi ulterior de evaluare pentru aparatura 
electrică în construcţie antiexplozivă. 

2014 
Tehnologie pentru efectuarea 
încercării la şoc termic şi 
încercarea la răsucire pentru 
traversări.  
Realizare stand pentru încercarea 
la şoc termic şi elaborare proceduri 
de încercare.  
 

Dezvoltarea capacităţii laboratorului şi utilizarea 
procedurilor de încercare rezultate pentru 
verificarea caracteristicilor de securitate la 
explozie ale echipamentelor electrice destinate 
utilizării în atmosfere explozive. 
Utilizarea rezultatelor obţinute în cadrul 
proiectului şi pentru alte cercetări asupra 
echipamentelor electrice destinate utilizării în 
atmosfere explozive. 

PN 07 45 01 24 
 
Cresterea fiabilitatii 
in exploatare si 
imbunatatirea 
mentenantei 
actionarilor electrice 
cu motoare in 
constructie 
antiexploziva 
destinate utilizarii in 
atmosfere potential 
explozive. 

2013 
Studiu privind evaluarea cerinţelor 
constructive şi de funcţionare 
privitoare la asigurarea unei 
fiabilităţi corespunzătoare în 
funcţionare a motoarelor electrice 
în construcţie antiexplozivă. 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
cercetării, evaluăriii şi certificării pentru 
echipamente electrice în construcţie antiexplozivă 
şi/sau antigrizutoasă la nivelul cerinţelor din 
Uniunea Europeană. 

2014 
Soluţii tehnice cu aplicare imediată 
pentru creşterea fiabilităţii în 
exploatare şi a mentenanţei 
acţionărilor cu motoare electrice în 
construcţie antiexplozivă, în 
vederea creşterii securităţii muncii 
în ariile clasificate Ex. 

Cresterea nivelului de securitate si sanatate in 
munca, prin reducerea riscului de explozii in 
instalatii industriale prin cresterea fiabilitatii in 
exploatare si a mentenantei actionarilor electrice 
cu motoare in constructie antiexploziva specifice 
in principal industriei de petrol si gaze. 

PN 07 45 01 25 
 
Optimizarea 
procesului de 
evaluare a 
conformităţii pentru 
cabine ventilat 
mobile/semistaţionar
e, cu sau fără sursă 

2013 
Studiu şi procedură de evaluare cu 
privire la cerinţele impuse pentru 
cabinele ventilate mobile / 
semistaţionare, cu sau fără sursă 
internă de degajare. 

Dezvoltarea capacităţii naţionale existente în 
domeniul evaluării şi certificării echipamentelor 
tehnice la nivelul cerinţelor Uniunii Europene. 
Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă, prin reducerea riscului de explozii ale 
atmosferelor explozive generate de amestec de 
aer cu substanţe gazoase inflamabile. 
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internă de degajare 
de substanţe 
inflamabile, în 
vederea stabilirii 
cerinţelor 
constructive şi de 
integrare a securităţii 
la explozie. 

PN 07 45 01 26 
 
Procedură de 
determinare a 
parametrilor de 
mediu privind 
hidrocarburile 
aromatice 
polinucleare, cu 
ajutorul 
cromatografului de 
gaze cuplat la 
spectrometrul de 
masă.  

2013 
Procedură experimentală de 
determinare a hidrocarburilor 
aromatice polinucleare din apă/sol, 
aer cu ajutorul cromatografului de 
gaze cuplat cu spectrometrul de 
masă. 

Cunoaşterea gradului de poluare a factorilor de 
mediu, prin aplicarea procedurii, utilizând 
cromatograful de gaze cuplat cu spectrometrul de 
masă.  

PN 07 45 01 27 
 
Tehnologii privind 
determinarea 
rezistenţei, 
permeaţiei şi 
degradării 
echipamentelor 
individuale de 
protecţie împotriva 
agenţilor chimici în 
vederea evaluării 
conformităţii 
acestora.  
 

2013 
Stand de încercare privind 
determinarea rezistenţei 
îmbrăcămintei de protecţie la 
penetrarea de către lichide. 
Elaborarea procedurii de încercare. 
Efectuarea de determinări privind 
rezistenţa îmbrăcămintei de 
protecţie la penetrarea de către 
lichide. 

Extinderea domeniului de cunoştinţe referitoare la 
stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale 
echipamentelor individuale de protecţie şi a 
condiţiilor de introducere pe piaţă. 
Dezvoltarea capacităţii instituţionale existente în 
domeniul evaluării şi certificării echipamentelor 
individuale de protecţie la nivelul cerinţelor 
Uniunii Europene. 

2014 
Metodă de încercare şi stand 
privind determinarea permeaţiei şi 
încercarea de degradare a 
încălţămintei de protecţie.  
Metodă şi stand de încercare 
privind determinarea permeaţiei 
mănuşilor de protecţie. 

Extinderea domeniului de cunoştinţe referitoare la 
stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale 
echipamentelor individuale de protecţie şi a 
condiţiilor de introducere pe piaţă. Dezvoltarea 
capacităţii instituţionale existente în domeniul 
evaluării şi certificării echipamentelor individuale 
de protecţie la nivelul cerinţelor Uniunii Europene. 

PN 07 45 01 28 
 
Evaluarea riscului la 
demolarea 
obiectivelor 
industriale/civile cu 
ajutorul explozivilor 
de uz civil, în vederea 
prevenirii efectelor 
nedorite induse. 

2014 
Instrument metodologic inovativ de 
evaluare a riscului profesional / 
tehnologic la demolarea 
obiectivelor industriale / civile cu 
ajutorul explozivilor de uz civil. 

Fundamentarea pe baze ştiinţifice a 
instrumentelor grafo-analitice specifice estimării 
şi aprecierii indicatorilor de risc profesional / 
tehnologic din domeniul utilizării explozivilor de 
uz civil. Dezvoltarea infrastructurii metodologice 
de evaluare a riscului specific activităţilor de 
utilizare a explozivilor de uz civil. 

PN 07 45 01 29 
 
Extinderea 
domeniului de 

2014 
Elaborarea şi implementarea 
tehnologiei pentru determinarea 
nivelurilor de expunere la 

Elaborarea procedurilor de lucru în conformitate 
cu cerinţele directivei 2004/40/CE şi a normelor 
europene aplicabile. Extinderea domeniului de 
competenţă a laboratorului de toxicologie şi 
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competenţă a 
laboratorului de 
toxicologie privind 
determinările de 
radiaţii 
electromagnetice la 
locurile de muncă. 

câmpurile electromagnetice de la 
locurile de muncă. 

alinierea infrastructurii laboratorului la cerinţele 
europene şi internaţionale. 

PN 07 45 01 30 
 
Studiul influenţei 
umidităţii 
amestecului de 
încercare asupra 
sensibilităţii 
eclatorului. 

2014 
Studiul influenţei umidităţii 
amestecului de încercare asupra 
sensibilităţii eclatorului utilizat la 
verificarea echipamentelor Ex cu 
securitate intrinsecă. 

Dezvoltarea capacităţii de testare a laboratorului 
de încercări în atmosfere explozive pentru 
echipamentele electrice Ex. 
Creşterea nivelului de imagine la nivel 
internaţional în general şi european în particular a 
instituţiei de evaluare şi încercare. 

PN 07 45 01 31 
 
Managementul 
riscului specific 
articolelor 
pirotehnice de 
divertisment, 
categoria 4. 

2014 
Gestionarea procedurată a riscului 
specific articolelor pirotehnice de 
divertisment categoria 4. 

Responsabilizarea factorilor de decizie existenţi 
la nivelul autorităţilor, precum şi a celor din cadrul 
operatorilor economici care desfăşoară activităţi 
cu articole pirotehnice de divertisment categoria 
4, ca urmare a respectării obligaţiilor ce rezultă 
din reglementările aplicabile privind prevenirea şi 
combaterea riscurilor specifice acestor tipuri de 
produse. 

PN 07 45 01 32 
 
Dezvoltarea 
capacităţii de testare 
a laboratorului de 
încercări în 
atmosfere explozive 
prin elaborarea 
tehnologiei de 
verificare a fuzibilelor 
şi diodelor 
semiconductoare la 
impulsuri de curent. 

2014 
Studiul cerinţelor de încercare 
pentru încercare a fuzibilelor şi 
diodelor semiconductoare la 
impulsuri de curent. 
Realizarea procedurii şi standului 
de încercare pentru încercare a 
fuzibilelor şi diodelor 
semiconductoare la impulsuri de 
curent. 

Dezvoltarea capacităţii de testare a laboratorului 
de încercări în atmosfere explozive pentru 
echipamentele electrice de tip barieră cu 
securitate intrinsecă utilizate în reţelele electrice 
cu protecţie Ex i. 
 

PN 07 45 01 34 
 
Dezvoltarea 
laboratorului de 
protecţia mediului 
prin achiziţionarea 
unui echipament 
performant de 
măsurare şi analiză a 
SO2. 

2015 
Studiu privind efectele negative 
asupra mediului înconjurător 
datorită poluării atmosferice cu 
SO2. 

Monitorizarea imisiilor de SO2 şi 
creearea unei baze de date cu 
privire la poluarea atmosferei 
zonelor adiacente a municipiului 
Petroşani. 

Alinierea Laboratorului de Protecţia Mediului din 
cadrul INCD INSEMEX la practica europeană în 
domeniu, prin realizarea unor determinări precise 
a concentraţiilor de oxizi de sulf din atmosferă 
prin elaborarea unor cercetări-experimentări care 
să fie în concordanţă cu principiile şi practicile 
internaţionale. 

PN 07 45 01 35 
 
Metodă de evaluare a 
echipamentelor 
presurizate utilizând 
gaz trasor. 

2015 
Studiu privind stadiul actual şi 
practica la nivel internaţional 
bazată pe măsurarea concentraţiei 
oxigenului. 
Studiu privind model teoretic 
pentru precizia teoretică de 
indicare utilizând gaz trasor. 

Dezvoltarea capabilităţii de evaluare a 
echipamentului presurizat cu efect pozitiv asupra 
dinamicii introducerii de noi echipamente în oferta 
de produse pentru industria energetică şi de 
prelucrare a petrolului. 
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Procedură actualizată de încercare 
a echipamentului presurizat. 

PN 07 45 01 36 
 
 
Extinderea 
domeniului de 
evaluare a 
laboratorului prin 
trasarea hărţilor de 
dispersie a 
poluanţilor 
atmosferici. 

2015 
Stabilirea arealului de poluare si 
indicarea măsurilor de prevenire şi 
limitare a emisiilor de poluanţi, 
măsuri ce conduc la diminuarea 
efectelor nocive a gazelor asupra 
stării de sănătate a populaţiei şi 
protecţia mediului înconjurător din 
zona limitrofă poluării. 

Cunoaşterea calităţii aerului din punct de vedere 
a poluării aerului, conduce la stabilirea schemei 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Ţinând cont de cerinţele europene şi 
internaţionale, în vederea extinderii domeniului 
de evaluare a laboratorului de protecţia mediului, 
s-a achiziţionat soft-ul AUSTAL VIEW pentru 
trasarea hărţilor de dispersie a poluanţilor 
atmosferici, scăzând astfel semnificativ timpul de 
procesare a datelor necesare prognozei imisiilor 
poluanţilor atmosferici. 

PN 07 45 01 37 
 
Stabilirea influenţei 
tirajului natural 
asupra repartiţiei 
debitelor de aer în 
reţeaua de aeraj. 

2015 
Identificarea parametrilor tirajului 
natural și stabilirea acestora în 
baza depresiunii calorice. 
Modul de determinare a tirajului 
natural și influenţa diferiţilor factorii 
asupra depresiunii calorice a 
acestuia. 
Modul de curgere a aerului sub 
influenţa efectului caloric. 
Stabilirea unui raport între tirajul 
natural determinat direct prin 
măsurători şi tirajul natural 
determinat cu ajutorul relaţiilor de 
calcul. 

Extinderea bazei ştiinţifice cu privire la efectul 
depresiunii calorice în vehicularea aerului prin 
reţeaua de lucrări miniere. 
Asigurarea unui climat corespunzător la locurile 
de muncă. 
Reducerea timpului de investigare şi analiză a 
reţelelor de aeraj în condiţiile apariţiei unei situaţii 
de avarie. 

PN 07 45 01 38 
 
Implementarea unor 
tehnologii armonizate 
cu metodele de 
referinţă în vederea 
determinării imisiilor 
de gaze din zonele 
adiacente protejate. 

2015 
Procedură de încercare privind 
determinarea imisiilor de NOx din 
mediul înconjurător, în conformitate 
cu reglementările şi standardele 
privind cerinţele generale de 
măsurare pentru mediul ambiant. 

Implementarea, în cadrul INCD INSEMEX – 
Laborator Protecţia Mediului, a procedurii de 
determinare a imisiilor de NOx din mediul 
înconjurător conform cerinţelor legislative privind 
calitatea aerului înconjurător. 
Exprimarea corectă/reală a valorilor 
concentratiilor de gaze din zonele adiacente 
protejate, situate în vecinatatea surselor mari de 
poluare, stationare sau mobile. 
Alinierea la cerintele legislative si europene în 
domeniu. 

PN 07 45 01 40 
 
Dezvoltarea 
tehnologiei de 
evaluare a efectelor 
seismice, în vederea 
creşterii nivelului de 
seismoprotecţie a 
obiectivelor civile şi 
industriale. 

2015 
Studiu privind factorii de influenţă a 
efectului seismic generat de 
lucrările de împuşcare din cariere 
şi elaborarea soluţiilor tehnice 
adoptate pentru reducerea 
efectului seimic generat de lucrările 
de împuşcare din cariere. 

Îmbunătăţirea fundamentului ştiinţific şi tehnic 
pentru evaluarea efectului seismic provocat de 
lucrările de împuşcare.  
Dezvoltarea infrastructurii de încercare şi 
expertizare a laboratorului, prin achiziţionarea 
echipamentelor specifice moderne, pentru 
monitorizarea parametrilor ce caracterizează 
undele seismice generate de lucrările de 
împuşcare efectuate în cariere.  

 
PN 07 45 01 41 
 
Studiul statistic al 
rezultatelor fals 

2015 
Studiu privind situaţia actuală în 
legătură cu încercările în atmosfere 
explozive a echipamentelor de 
curenţi slabi. 

Creşterea capacităţii de realizare a testelor în 
atmosfere explozive în cadrul INCD INSEMEX – 
Grup Laboratoare de Încercări. 
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negative la 
încercarea cu 
eclatorul. 

Stand modernizat. 
Studiu privind analiza statistică a 
rezultatelor obţinute. 

PN 07 45 01 43 
 
Tehnologie inovativă 
de determinare a 
debitelor gazelor 
vehiculate prin 
conducte. 

2015 
Dezvoltarea şi implementarea unei 
noi tehnologii de măsurare cu 
ultrasunete, mai precise, 
neinvazive, a debitelor de gaze 
vehiculate în conductele sistemelor 
centrale de degazare de la unităţile 
miniere care au în dotare astfel de 
sisteme.  

Extinderea domeniului de cunoştinţe referitoare la 
stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale 
echipamentelor de măsurare neinvazivă a 
debitelor de gaze vehiculate în conductele 
sistemelor centrale de degazare de la unităţile 
miniere care au în dotare astfel de sisteme.  
Prin această tehnologie se obţin următoarele 
avantaje: 
- determinarea neinvazivă a vitezei şi debitelor 
vehiculate în conductele de transport gaze; 
- creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă pentru procesele tehnologice din ariile cu 
pericol de atmosfere explozive. 

 
 
 
 
PN 07 45 02 01 
 
Metode armonizate 
de încercare a 
capselor detonante 
electrice pentru 
evaluarea 
conformităţii cu 
cerinţele de prevenire 
a detonării 
intempestive prin 
descărcări 
electrostatice (ICDE). 

2007 
Studiu de fezabilitate 
Elaborare procedura de încercare. 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
evaluării şi certificării pentru capsele detonante 
electrice folosite la lucrări de împuşcare, la nivelul 
cerinţelor UE. 
Oferirea de noi oportunităţi economice 
producătorilor / diversificarea gamei de capse 
certificate în concordanţă cu practicile europene. 

2008 
Proiectului şi realizarea standului 
pentru metoda de încercare 
precisă a sensibilităţii capselor 
detonante electrice la descărcări 
electrostatice. 
Experimentarea  metodei  de 
încercare pe noul stand. 

Soluţiile tehnice de realizare a standului   asigură   
efectuarea încercărilor   conform   cerinţelor 
stadardizate pe plan european. 
Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul  
evaluării  şi  certificării pentru capsele detonante 
electrice folosite la lucrări de împuşcare,  la 
nivelul cerinţelor UE. Creşterea nivelului de 
securitate şi sănătate în muncă, prin reducerea 
riscului  de  explozii  intempestive (necomandate)  
la  lucrările  de împuşcare prin folosirea de capse 
detonante electrice cu performanţe superioare   
de   rezistenţă   la descărcări electrostatice. 
Dezvoltarea  şi  recunoaşterea laboratorului 
amplasat în zona sud-est europeană în care nu 
se află alte laboratoare de încercări recunoscute 
în domeniul proiectului, implică un impact socio - 
economic zonal pozitiv. 

2009 
Raport de implementare a metodei 
de încercare în sistemul de calitate 
al laboratorului. 
Procedura de încercare aprobată 
în sistemul calităţii laboratorului de 
încercări.  

Implementarea metodologiei de testare a 
capselor electrice detonante în sistemul de 
calitate al laboratorului, în vederea extinderii 
capacităţii de încercare şi implicit de evaluare 
pentru certificarea conformităţii capselor electrice 
detonante. 

 
 
PN 07 45 02 02 
 
Perfecţionarea 
metodelor de 
prevenire / 

2007 
Studiu. 
Studiu metodelor de exploatare. 

Reducerea riscului la exploatarea huilei. 

2008 
Teste de laborator. 
Tehnologie nouă. 

Creşterea gradului de securitate a muncii şi a 
zăcământului de la minele de huilă din Valea 
Jiului. 

2009 Creşterea gradului de securitate a lucrătorilor şi a 
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combatere a 
combustiilor 
spontane / focuri 
endogene în vederea 
creşterii gradului de 
securitate a muncii şi 
a zăcământului de la 
minele de huilă din 
Valea Jiului. 

Tehnologie de prevenire a 
combustiilor spontane din minele 
de huilă cu aerosoli de tip clorură 
de zinc. 

zăcământului. 

 
 
PN 07 45 02 03 
 
Diminuarea riscurilor 
generate de 
atmosferele potenţial 
explozive prin 
utilizarea tehnicii de 
evaluare în timp real a 
reţelelor de ventilaţie 
în vederea protecţiei 
factorului uman. 

2007 
Studii de soluţii. 

Realizarea distribuţiei debitelor de aer la nivelul 
reţelei de aeraj a agentului economic nr. 1. 
Realizare simulări pe reţeaua rezolvată, realizare 
sistem de transmitere la distanţă. 

2008 
Studiu. 
Studiu. 

Modelarea   rezolvarea   si simularea reţelei de 
aeraj a minei Paroşeni. 
Rezolvarea perturbaţiilor posibile in reţeaua de 
aeraj pe model virtual. -  îmbunătăţirea  
sistemului  de management al aerajului. 
Fluidizarea transmiterii datelor tehnice specifice; 
îmbunătăţirea sistemului de management al 
aerajului; coordonarea sistemului de aeraj in timp 
real. 

2009 
Reactualizarea schemei monofilare 
si stabilirea repartitiei debitelor de 
aer pentru E.M Paroseni. 
 Reactualizarea schemei 
monofilare si stabilirea repartitiei 
debitelor de aer pentru E.M 
Uricani. 
 

Opimizarea retelei de aeraj pe criterii profound 
stiintifice. 
Cresterea operativitatii si eficientei 
managementului aerajului. 
Reducerea timpului de identificare a solutiei 
optime de aeraj in conditii normale si critice.  
Cresterea nivelului de securitate si sanatate a 
factorului uman; 
Imbunatatirea conditiilor de 
muncă. 

PN 07 45 02 04 
 
Metode armonizate 
de încercare pentru 
conductele 
nemetalice subterane 
pentru produse 
petroliere în vederea 
evaluării 
conformităţii cu 
cerinţele Directivei 
ATEX 
 (HG 752/2004) 
(ICNSP) 

2007 
Elaborarea unui studiu de 
fezabilitate. 
Întocmirea documentaţiei tehnice 
în vederea elaborării procedurilor 
de încercări a conductelor 
nemetalice (tehnologie). 
 

Analiza stadiului actual în ţară şi străinătate. 
Preluarea cerinţelor conform practicilor europene 
pentru conductele nemetalice pentru combustibili 
lichizi şi în România. 
Crearea şi dezvoltarea metodelor şi a procedurilor de 
încercare care să permită evaluarea conformităţii 
caracteristicilor conductelor nemetalice pentru 
combustibili lichizi. Implementare procedurilor de 
încercare. Extindere domeniu încercări/verificări în 
domeniul acreditat. 

2008 
 Stand  pentru  încercarea  la 
presiune hidrostatică şi presiune 
ciclică. 
 Stand  pentru  încercarea  la 
depresiune.  
Experimentarea  metodelor  de 
încercare   pe   noile   standuri.  
Efectuare încercări  demonstrative 
pe eşantioane de conducte. 

Creşterea securităţii şi sănătăţii muncii prin 
prevenirea riscurilor iniţierii  de  explozii  datorate 
echipamentelor   tehnice   care funcţionează în 
medii susceptibile de a forma atmosfere potenţial 
explozive. -  asimilarea  şi  implementarea 
metodelor de încercare prevăzute în    
standardele    europene armonizate în vederea 
dezvoltării activităţilor din domeniul încercării 
pentru  evaluarea  conformităţii produselor: 
conducte nemetalice subterane   pentru   produse 
petroliere. - dotarea laboratorului, acreditat la 
nivel naţional cu aparatură de încercare de ultimă 
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generaţie, în vederea extinderii domeniului de 
acreditare  al  laboratorului  şi implicit a capacităţii 
de evaluare şi certificare    a    conformităţii 
organismului de certificare. 

2008 
Proceduri de încercare elaborate în 
conformitate cu standardele 
europene de referinţă. 

Implementarea metodologiei de testare a 
conductelor nemetalice în sistemul de calitate al 
laboratorului, în vederea extinderii capacităţii de 
încercare şi implicit de evaluare pentru 
certificarea conformităţii sistemelor de conducte 
nemetalice subterane pentru produse petroliere. 

PN 07 45 02 05 
 
Elaborarea 
instrumentelor de 
evaluare necesare 
procesului de 
apreciere a gradului 
de securitate a 
echipamentelor 
neelectrice utilizate 
în atmosfere 
potenţial explozive, 
conform cerinţelor 
europene ATEX 

2007 
Elaborare proceduri de evaluare şi 
încercare pentru SREN 13465-1. 
Elaborare PT-uri şi evaluare pentru 
SREN 13463-2. 

Dezvoltarea capacităţii organisme de certificare 
SECEEx şi a laboratoarelor de încercări LIEx 
pentru echipamentele neelectrice supuse 
Directivei ATEx 94 /9/EC/HG752/2004. 

2008 
Proceduri specifice de evaluare a 
conformităţii echipamentelor 
neelectrice cu mod de protecţie la 
explozie, protecţie prin carcasă 
antideflagrantă d". 
Proceduri specifice de evaluare a 
conformităţii echipamentelor 
neelectrice cu mod de protecţie la 
explozie, protecţie prin securitate 
constructivă ,,c". 

îmbunătăţirea şi completarea sistemului de 
calitate a organismului de evaluare a conformităţii 
produselor INSEMEX OEC, serviciul de 
certificare SECEEX şi a laboratorului de incercări 
INSEMEX LIEX. 

2009 
Proceduri specifice de evaluare a 
echipamentelor neelectrice a 
conformităţii echipamentelor 
neelectrice cu mod de protecţie la 
explozie, protecţie prin securitate 
constructivă “b” si protecţie prin 
prin imersie în lichid „k”. 

Îmbunătăţirea şi completarea sistemului de 
calitate a organismului de evaluare a conformităţii 
produselor INSEMEX OEC, serviciul de 
certificare SECEEX şi a laboratorului de incercări 
INSEMEX LIEX. 

 
PN 07 45 02 06 
 
Elaborarea, validarea 
şi implementarea de 
metode de testare a 
parametrilor 
aparatelor de 
protecţie a respiraţiei 
utilizate în 
intervenţiile de 
salvare în medii 
potenţial toxice şi 
/sau explozive. 

2007 
Studiu de fezabilitate. 
Proceduri. 

Analiza tehnico-economică a posibilităţiilor de 
realizare şi aplicare a metodelor de testare a 
parametrilor aparatelor izolante de protecţie a 
respiraţiei  
Evaluarea precisă a caracteristicilor 
echipamentelor individuale de protecţie a 
respiraţiei în medii agresive toxic sau chimic 
aparate izolante a respiraţiei pe bază de aer 
comprimat cu presiune pozitivă şi negativă. 

2008 
Proceduri de verificări a 
parametrilor de funcţionare a 
aparatelor de protecţie a respiraţiei 
pe bază de oxigen comprimat 
rapoarte de validare 

Elaborarea metodei de verificare a  aparatelor  de  
protecţie  a respiraţiei  pe  bază  de  aer 
comprimat. 
Implementarea  metodelor de stabilire a 
parametrilor aparatelor de protecţie a respiraţiei. 

2009 
Diseminare rezultate. 

Diseminarea pe scară largă a rezultatelor 
proiectului prin publicarea lor pe site-ul INCD 
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INSEMEX Petroşani, publicare articol, prezentare 
în cadrul unei mese rotunde cu participarea 
agenţilor economici din domeniu. 

 
PN 07 45 02 07 
 
Eficientizarea 
protecţiei primare a 
personalului la 
executarea lucrărilor 
lungi săpate în roci 
tari cu emanaţii de 
gaze. 

- Studii de fezabilitate 
 

- Creşterea nivelului de securitate şi sănătate al 
factorului uman; 
- Reducerea consumurilor energetice; 
- Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin 
asigurarea cantităţii şi calităţii atmosferei, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

2008 
Criterii  de  calcul  pentru 
determinarea  debitului  de  aer 
necesar lucrărilor de lungime mare. 
Documentaţie  tehnică  cadru 
pentru  proiectarea  şi  realizarea 
aerajului   auxiliar   necesar   la 
executarea  lucrărilor de  lungime 
mare. 
Stabilirea tipurilor de ventilatoare 
utilizabile la aerisirea lucrărilor de 
lungime mare. 
Elaborarea  nomogramelor  în 
vederea   alegerii   directe   a 
ventilatoarelor   şi    amplasării 
acestora pe coloana de aeraj. 

Instrumente la îndemâna practicienilor prin 
integrarea acestora în Documentul de securitate 
şi sănătate. 
Alegerea directă,  raţională  a tipului de ventilator 
necesar pentru o lungime dată a lucrării, pentru 
un anumit debit de aer. 
Stabilirea  lungimii  maxime posibile de aerisit cu 
un singur ventilator; stabilirea   numărului   de 
ventilatoare  şi  a  lungimii  de coloană aferentă 
fiecăruia. 

2009 
Stabilirea unor soluţii noi pentru 
creşterea capacităţii de aerisire a 
instalaţiilor de ventilaţie auxiliară. 

Identificarea unor sisteme de ventilaţie 
performante aplicabile în ţara noastră. 
Alegerea tipurilor de conducte de ventilaţie cu 
parametric aerodinamici superiori. 
Stabilirea amplasării optime a ventilatoarelor a 
numărului acestora şi a lungimii de coloană 
aferentă fiecăruia. 

 
 
PN 07 45 02 08 
 
Elaborarea de soluţii 
tehnice pentru 
ameliorarea / 
normalizarea 
condiţiilor de mediu 
de la locurile de 
muncă cu pericol de 
explozie şi/sau 
intoxicare a 
personalului, 
conform celor mai 
bune practici din 
domeniu. 

2007 
Studiu de elaborare a criteriilor şi 
cerinţelor de securitate şi sănătate 
în muncă. 
Studiu de soluţii cadru. 
 

Reducerea riscului de îmbolnăvire profesională a 
lucrătorilor datorită expunerii la pulberi, gaze, 
zgomot şi condiţii de microclimat 
necorespunzătoare, prin aplicarea soluţiilor de 
combatere a noxelor. 

 
2008 
Soluţii  cadru de  ameliorare  a 
condiţiilor de mediu de la locurile 
de muncă  cu  risc  de  îmbolnăvire 
profesională din industria extractivă 
a  resurselor  minerale  şi  a 
materialelor de construcţii.  
Elaborarea criteriilor şi cerinţelor 
de securitate şi sănătate în muncă 
pentru proiectarea soluţiilor de 
ameliorare şi normalizare a 
condiţiilor de mediu de la locurile 
de muncă cu pericol de explozie 
şi/sau toxicitate din industria 
energetică de la S.E. Paroşeni. 

Proiectul urmăreşte elaborarea unor soluţii cadru 
de ameliorarea condiţiilor de mediu de la locurile 
de muncă cu risc de accidentare şi/sau  
îmbolnăvire  profesională din  activitatea  
extractivă  a resurselor   minerale   şi   a 
materialelor de construcţii. Proiectul urmăreşte 
elaborarea unor soluţii cadru de ameliorarea 
condiţiilor de mediu de la locurile de muncă cu 
risc de accidentare şi/sau  îmbolnăvire  
profesională din activitatea specifică industriei 
energetice. 
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2009 
Studiu de soluţii. 

Prin aplicarea soluţiilor cadru elaborate se 
estimează o reducere a riscului de îmbolnăvire a 
lucrătorilor expuşi la noxele respective. 

 
PN 07 45 02 09 
 
Elaborarea de soluţii 
tehnice pentru 
diminuarea emisiilor 
de pulberi şi gaze de 
la sursele staţionare 
şi a imisiilor din 
mediul înconjurător, 
conform BAT-urilor şi 
BREF-urilor 
europene pentru 
procesele 
tehnologice din 
industrie. 

2007 
Studiu privind criteriile şi cerinţele 
pentru proiectarea soluţiilor de 
depoluare. 
Studiu de soluţii cadru de 
depoluare. 

Reducerea riscului de îmbolnăvire a populaţiei şi 
protecţia mediului înconjurător prin diminuarea 
emisiilor de pulberi, gaze, generate de sursele 
staţionare din industria extractivă şi de procesare 
a cărbunelui energetic din Valea Jiului. 

2008 
Criterii  de  depoluare  aplicate 
pentru  sursele  staţionare  din 
industria extractivă şi de procesare 
a  resurselor  minerale  şi  a 
materialelor de construcţii. 
Soluţiilor cadru  de  depoluare 
aplicate pentru sursele staţionare 
din  industria  extractivă  şi  de 
procesare a resurselor minerale şi 
a materialelor de construcţii. 

Inventarierea surselor specifice de emisii de 
pulberi şi gaze la sursele staţionare şi a imisiilor 
în mediul înconjurător; - metode şi tehnici de 
reducere a emisiilor de poluanţi atmosferici 
aplicate în industrie. Inventarierea surselor 
specifice de emisii de pulberi şi gaze la sursele 
staţionare şi a imisiilor în mediul înconjurător. 
Soluţii cadru de reducere a emisiilor  aplicabile  la  
sursele staţionare existente  la  unităţile miniere  
şi  de  procesare  a cărbunelui. 

2009 
Studii. 

Elaborarea cerinţelor şi a soluţiilor cadru de 
depoluare aplicate la sursele staţionare din 
industria energetică de la S.E. Paroşeni. 

 
PN 07 45 02 10 
 
Elaborarea metodelor 
de selecţie 
psihologică pentru 
personalul care 
desfăşoară activităţi 
în condiţii de 
atmosfere explozive 
şi toxice. 

2007 
Studiu pentru analiza profesilor. 
Analiza şi studiu muncii pentru 
profesile identificate. 
Întocmirea psihoprofesiogramelor. 

Stabilirea profesilor cu risc care vor fi studiate. 
Identificarea caracteristicilor profesilor stabilite. 
Stabilirea proceselor psihice care intervin în 
realizarea profesilor studiate. 

2008 
Studiu  privind  experimentarea 
metodologiilor   de   examinare 
psihlogică pentru atificierii de mină 
şi electricienii de mină.  
Noi metodologii de examinare 
psihologică pentru electricienii de 
mină şi artificierii de mină. 

Creşterea gradului de securitate şi sănătate a 
muncii prin realizarea unei selecţii adecvate a 
electricienilor de mină şi artificierilor de mină. 

2009 
Noi metode de examinare 
psihologică pentru artificierii de 
mină şi electricienii de mină. 

Creşterea gradului de securitate şi sănătate a 
muncii prin realizarea unei selecţii adecvate a 
electricienilor de mină şi artificierilor de mină. 

 
PN 07 45 02 11 
 
Elaborarea unei 
metodologii de 
evaluare, a 
sistemelor cu 
securitate intrinsecă 
destinate utilizării în 
atmosfere potenţial 
explozive. 

2007 
Elaborarea unui studiu privind 
cerinţele esenţiale în conformitate 
cu standardele cu standardele 
armonizate ale echipamentelor 
tehnice-electrice ce funcţionează în 
medii Ex.  
Elaborarea unui studiu privind 
cerinţele constructive ale 
echipamentelor şi sistemelor cu tip 
de protecţie securitate intrinsecă. 
 

Evidenţierea cerinţelor din standardele româneşti 
armonizate după cele europene, pentru 
evaluarea parametrilor ce caracterizează 
echipamentele tehnice-electrice ce funcţionează 
în medii Ex. 
Evidenţierea cerinţelor esenţiale din standardul 
specific armonizat pentru echipamentele şi 
sistemele protectoare având ca tip de protecţie 
securitate intrinsecă. 

2008 
 Studiu privind analiza soluţiilor 

Creşterea securităţii şi sănătăţii muncii prin 
prevenirea riscurilor iniţierii de explozii datorate 
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tehnice   pentru   interconectarea 
sistemelor cu securitate intrisecă. 
 Studiu privind metodologiile de 
calcul  în  cazul  interconectării 
circuitelor sistemelor cu securitate 
intrisecă având mai mult de o 
sursă de alimentare. 

echipamentelor tehnice care funcţionează în 
medii susceptibile de a forma atmosfere potenţial 
explozive. 

2009 
Procedură specifică (pspe – 10) 
pentru certificarea sistemelor cu 
securitate intrinsecă. 
 

Creşterea securităţii şi sănătăţii muncii prin 
prevenirea riscurilor iniţierii de explozii datorate 
echipamentelor tehnice care funcţionează în 
medii susceptibile de a forma atmosfere potenţial 
explozive. 
 

PN 07 45 02 12 
 
Dezvoltarea 
metodelor de 
evaluare pentru 
instalaţiile de 
transport cu bandă 
destinate utilizării în 
minele subterane 
grizutoase – 
echipament 
neelectric de grupa I. 

2010 
Studiu privind analiza cerinţelor 
referitoare la transportoarele cu 
benzi destinate utilizării în minele 
subterane grizutoase.  
Analiza soluţiilor tehnice pentru 
realizarea standurilor de încercare 
şi elaborarea documentaţiei de 
realizare a acestora.  
Elaborare proiecte de proceduri de 
încercare conform noilor metode. 

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă, prin reducerea riscului de explozii în 
instalaţii industriale de transport ce folosesc 
transportoare cu bandă. 
Reducerea costurilor generate de pierderile 
cauzate de opririle neprogramate ale instalaţiilor 
datorită calităţii benzilor. 

2011 
Proiectarea şi realizarea 
modernizării standului de încercare 
la fricţiune pe tambur şi efectuarea 
de încercări de laborator. 
Elaborarea şi aprobarea 
procedurilor de incercare şi 
evaluare in vederea implementarii 
in sistemul calitatii si laboratorului 
de incercari acreditat precum şi 
diseminarea rezultatelor obţinute 
prin comunicarea şi publicarea 
acestora prin articole în reviste de 
specialitate şi lucrări susţinute la 
manifestări ştiinţifice naţionale sau 
internaţionale. 

Creşterea gradului de conformare cu cerinţele 
Directivei 99/92/CE preluată în România prin HG 
1058 din 09/08/2006. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a 
transportoarelor cu benzi destinate utilizării în 
minele subterane grizutoase. 
Implementarea noilor cerinţe standardizate 
existente în legislaţie privind încercări de 
rezistenţă la fricţiune pe tambur a benzilor 
transportoare. 

PN 07 45 02 13 
 
Dezvoltarea 
metodelor de 
încercare pentru 
evaluarea 
performantelor de 
protecţie la 
electricitatea statică 
ale echipamentelor 
individuale de 
protecţie utilizate in 
industrie in locuri cu 
pericol de explozii. 

2012 
Stand de încercare a materialelor 
textile pentru determinarea timpul 
de înjumătăţire a sarcinii 
electrostatice. 

Extinderea domeniului de competenta al 
laboratorului de incercari acreditat. 
Asigurarea instrumentele fizice de încercare a 
EIP pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele 
directivei EIP in cadrul Organismului Notificat 
OEC-INSEMEX , dar si pentru cercetări proprii 
sau in colaborare cu organisme similare din 
străinătate. 
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PN 07 45 02 14 
 
Modelarea 
computerizată a 
dispersiei pulberilor 
de praf şi gaze la 
Staţiile de 
ventilatoare de la 
unitatile miniere din 
Valea Jiului. 

2010 
Studiu privind emisiile de pulberi şi 
gaze la staţiile de ventilatoare. 
Modelarea dispersiei poluanţilor 
pentru zonele limitrofe staţiilor de 
ventilatoare analizate în baza 
programului specializat AUSTAL 
VIEW. 
 Studiu privind emisiile de pulberi şi 
gaze la staţiile de ventilatoare. 
Modelarea dispersiei poluanţilor 
pentru zonele limitrofe staţiilor de 
ventilatoare analizate în baza 
programului specializat AUSTAL 
VIEW. 

Baze de date privind nivelul emisiilor de pulberi şi 
gaze la principalele surse de poluare din arealul 
Văii Jiului (Staţia de ventilatoare Lonea III Jieţ şi 
Staţia de ventilatoare Puţ Centru a EM Petrila). 
Baze de date privind nivelul emisiilor de pulberi şi 
gaze la principalele surse de poluare din arealul 
Văii Jiului (Staţia de ventilatoare Puţ Aeraj nr. 2 a 
EM Livezeni şi Staţia de ventilatoare Puţ 10 
Karolus a EM Vulcan). 

2011 
Hărti de dispersie pentru emisiile si 
imisiile de pulberi si gaze de la 
Statia de ventilatoare SUITOR 
CENTRAL –E.M. Lupeni si Statia 
de ventilatoare Put Est –
E.M.Uricani 
Hărti de dispersie pentru emisiile si 
imisiile de pulberi si gaze de la 
Statia de ventilatoare Put Est –
E.M.Uricani. 

Măsuri tehnico organizatorice de limitare a 
debitului masic de poluant pentru CH4 la staţiile 
de ventilatoare luate în analiza, în vederea 
încadrarii în valorile stabilite prin OM 
nr.1144/2002 al MAPPM şi prin Ghidul Naţional 
de Evaluare a Poluanţilor. 
 

PN 07 45 02 15 
 
Modernizarea staţiilor 
principale de 
ventilaţie aferente 
minelor de huilă 
având în vedere 
starea actuală a 
acestora şi evoluţia 
în perspectivă a 
reţelelor de ventilaţie 
pe care le deservesc. 

2010 
Studiu privind inventarierea tipurilor 
de ventilatoare din dotarea staţiilor 
principale de ventilaţie şi analiza 
critică a performanţelor acestora. 
Identificarea tipodimensiunilor de 
ventilatoare axiale şi/sau 
centrifugale utilizate în străinătate 
la aerisirea minelor de huilă. 

Modul de funcţionare a ventilatoarelor racordate 
la reţeaua de aeraj şi tipuri de ventilatoare 
utilizate în prezent. 
Analiza parametrilor funcţionali ai instalaţiilor 
principale de ventilaţie şi a performanţelor 
ventilatoarelor din cadrul staţiilor de ventilaţie. 
Analiza tipodimensiunilor ventilatoarelor utilizate 
în străinătate pentru aerisirea minelor grizutoase. 
 Analiza caracteristicilor funcţionale aferente 
ventilatoarelor de aeraj general utilizate în 
străinătate.  

2011 
Identificarea unor tipuri de 
ventilatoare performante, 
aplicabile, în condiţiile reţelelor de 
aeraj existente. 
Modelarea funcţionării 
ventilatoarelor propuse la 
configuraţia actuală şi de 
perspectivă a reţelelor de aeraj. 
Analiza parametrilor funcţionali ai 
ventilatoarelor în raport cu 
caracteristicile reţelelor de 
ventilaţie. 
Stabilirea tipodimensiunilor optime 
de ventilatoare aplicabile în 
condiţiile reţelelor de ventilaţie 
existente. 

Asigurarea funcţionării ventilatoarelor la 
randamente superioare cu consum energetic 
optim. 
Asigurarea unui climat corespunzător la locurile 
de muncă. 
Reducerea costurilor prin folosirea unui singur 
difuzor a unui singur canal de aeraj şi obturator, 
folosind ventilatoare cu părţile active 
interschimbabile. 
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PN 07 45 02 17 
 
Dezvoltarea 
facilităţilor de 
cercetare privind 
riscul sau frecvenţa 
probabilă de 
producere a unor 
fenomene 
periculoase în funcţie 
de circumstanţele 
specifice ale 
aplicaţiilor din 
atmosfere cu pericol 
de explozie a benzilor 
transportoare. 

2010 
Studiu privind analiza tehnico-
economică a posibilităţilor de 
realizare şi aplicare a metodelor şi 
procedurilor de încercare a 
benzilor transportoare conform 
normelor europene. 
Analiza soluţiilor tehnice pentru 
realizarea standurilor de încercare 
şi elaborarea documentaţiei de 
realizare a acestora; Elaborare 
proiecte de proceduri de încercare 
conform noilor metode 

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă, prin reducerea riscului de explozii în 
instalaţii industriale de transport ce folosesc 
transportoare cu bandă. 
Reducerea costurilor generate de pierderile 
cauzate de opririle neprogramate ale instalaţiilor 
datorită calităţii benzilor transportoare. 

2011 
Raport privind realizarea 
standurilor de încercare: realizare 
stand de încercare pentru 
determinarea câmpului 
electrostatic generat de o bandă de 
transport în funcţionare; realizare 
stand de încercare pentru 
determinarea inflamabilităţii în 
galeria experimentală (cu arzător 
cu propan). 
Raport privind experimentarea 
metodelor de încercare pe noile 
standuri prin efectuarea de 
încercări demonstrative pe 
eşantioane (role) de benzi 
transportoare. 
Lucrări susţinute la manifestări 
ştiinţifice. 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
evaluării şi certificării pentru benzile de transport 
destinate transportului la nivelul cerinţelor UE 
Elaborarea metodologiilor de testare şi evaluare 
la nivelul celor mai noi realizări pe plan 
internaţional, respectiv proiectarea standurilor de 
încercare, validarea şi verificarea funcţională prin 
simulare, contribuie astfel la creşterea nivelului 
de eficacitate a sistemului actual de 
încercare/certificare. Pe de altă parte prin 
elaborarea de metode şi proceduri de încercare 
noi care să fie în concordanţă cu principiile şi 
practicile internaţionale, se asigură totodată 
alinierea evaluării precise a caracteristicilor 
echipamentelor tehnice destinate utilizării în 
medii cu atmosfere potenţial explozive la practica 
europeană în domeniu .  

2012 
Stand de încercare pentru testarea 
benzilor transportoare conform 
Directivei 94/9/EC (ATEX). 

Extinderea domeniului de competenta al 
laboratorului de incercari acreditat. 
Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
evaluării şi certificării benzilor transportoare la 
nivelul cerinţelor UE. 
Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă prin reducerea riscului de explozii în 
instalaţiile industriale de transport prin folosirea 
de benzi transportoare cu performanţe de 
securitate ridicate.  

PN 07 45 02 18 
 
Posibilităţi de 
evaluare calitativ 
cantitative a 
pierderilor de aer în 
zonele închise în 
scopul asigurării 
securităţii si sănătăţii 
în muncă la activităţi 
care se desfăşoară în 
medii potenţial 

 2010 
Inventarierea metodelor de 
exploatare specifice extragerii 
cărbunelui în subteran; 
identificarea particularităţilor 
metodelor de exploatare care se 
desfăşoară în medii potenţial 
explozive. Stabilirea legilor de 
curgere a aerului în reţele de aeraj; 
Identificarea legităţilor privind 
curgerea aerului prin spaţiul 
exploatat. 

Crearea bazei ştiinţifice şi practice pentru 
determinarea pierderilor de aer prin spaţiile 
închise, în scopul stabilităţii repartiţiei debitelor de 
aer, pentru prevenirea combustiilor spontane şi 
evitarea exploziilor în spaţii cu pericol de formare 
a atmosferelor explozive şi / sau toxice. 
Creşterea gradului de securitate şi sănătate în 
muncă. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 
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explozive şi /sau 
toxice. 

Stabilirea caracteristicilor spaţiale 
ale locurilor de muncă în raport cu 
reţeaua de ventilaţie, evidenţierea 
pierderilor de aer prin spaţiul 
exploatat între locuri de muncă 
adiacente. 

 2011 
 Modelarea calitativă a pierderilor 
de aer prin spaţiile închise. 
Identificarea caracteristicilor 
aerodinamice ale spaţiilor închise. 
Evaluarea calitativă a pierderilor de 
aer. Identificarea metodelor de 
determinare a pierderilor de aer. 
Modelarea cantitativă a pierderilor 
de aer prin spaţiile 
închise.Determinarea cantitativă a 
pierderilor de aer. 
 

Crearea bazei ştiinţifice şi practice pentru 
determinarea pierderilor de aer prin spaţiile 
închise, în scopul stabilităţii repartiţiei debitelor de 
aer, pentru prevenirea combustiilor spontane şi 
evitarea exploziilor în spaţii cu pericol de formare 
a atmosferelor explozive şi / sau toxice. 
Cunoaşterea regimului pierderilor de aer la 
nivelul spaţiului exploatat. Creşterea gradului de 
securitate şi sănătate în muncă. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 

PN 07 45 02 19 
 
Elaborarea de 
proceduri şi 
regulament a 
formaţiilor de 
intervenţie şi salvare 
în medii toxice / 
explozive / 
inflamabile pentru 
industria 
petrochimică. 

2012 
Studii privind analiza tehnico-
economică în vederea elaborării 
unor proceduri şi a unui 
regulament a formaţiilor de 
intervenţie şi salvare pentru 
industria petrochimică. 

Creşterea nivelului de securitate şi sãnãtate în 
muncă, prin sporirea capacităţii de intervenţie în 
condiţii de siguranţă ridicată, în caz de avarii, 
accidente, dezastre, etc. 

PN 07 45 02 20 
 
Dezvoltarea metodelor 
de verificare a 
parametrilor de 
securitate pentru 
sistemele electrice de 
iniţiere a 
detonatorilor 
electrici, integrate în 
autospecialele pentru 
prospecţiuni 
seismice. 

2010 
Studiul sistemelor electrice de 
iniţiere a detonatorilor electrici şi 
analiza cerinţelor de securitate 
pentru sistemele electrice de 
iniţiere a detonatorilor electrici, 
integrate în autospecialele pentru 
prospecţiuni seismice. 
Metodologie de evaluare şi metode 
de testare a parametrilor de 
securitate pentru sistemele 
electrice de iniţiere integrate în 
autospecialele pentru prospecţiuni 
seismice. 

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă pentru manipulanţii echipamentelor de 
iniţiere a încărcăturilor detonante integrate în 
autospeciale. 
Documentarea şi fundamentarea serviciului de 
certificare voluntara a securităţii în exploatare a 
facilităţilor de iniţiere a încărcăturilor detonante cu 
care sunt dotate autospecialele. 

2011  
Metode de verificare a parametrilor 
de securitate pentru cablurile 
geofizice – elemente componente 
ale sistemelor de iniţiere a 
detonatorilor electrici, sisteme 
integrate în autospecialele utilizate 
la prospecţiuni seismice. 
Rapoarte de încercare pentru 

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă pentru operaţiile de efectuare a lucrărilor 
de prospecţiune seismică, la care se utilizează 
încărcături explozive, iniţiate cu ajutorul 
detonatorilor electrici, cuplaţi prin intermediul 
cablului geofizic la o sursă de energie, integrată 
în autospeciale. 
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metodele elaborate. 

PN 07 45 02 21 
 
Adaptarea 
tehnologiilor de 
prevenire şi 
combatere a 
combustiilor 
spontane la metoda 
de exploatarea 
cărbunelui cu banc 
subminat. 

2010 
Stabilirea locurilor posibile de 
apariţie a combustiilor spontane la 
abataje cu banc subminat funcţie 
de condiţiile de aplicare. 
Soluţii de aplicare a tehnologiei de 
inertizare în funcţie de locul de 
apariţie a combustiei spontane în 
corelaţie cu metoda cadru de 
exploatare cu banc subminat. 

Creşterea gradului de securitate şi sănătate în 
muncă pe baza stabilirii locului de aplicare a 
inertizării la abatajele cu banc subminat. 
Creşterea eficienţei inertizării şi implicit scăderea 
costurilor de producţie. 
 

2011  
Monitorizarea evoluţiei combustiei 
spontane la metoda de exploatare 
cu banc subminat la care se aplică 
tehnologia de prevenire prin 
inertizare. 
Metoda cadru pentru tehnologia de 
prevenire şi combaterea 
combustiilor spontane la 
exploatarea huilei cu banc 
subminat prin inertizare. 

Creşterea gradului de securitate în exploatare. 
 
Reducerea cheltuielilor de exploatare. 
 
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 
 

2012 
Sistem de automatizare stand 
pentru studiul evoluţiei procesului 
de autoaprindere al cărbunelui. 

Creşterea randamentului tehnologiilor de 
prevenire şi combatere a combustiei spontane. 

PN 07 45 02 22 
 
Cercetări în vederea 
realizării unui sistem 
expert de simulare a 
intervenţiilor 
formaţiilor de salvare 
în medii toxice / 
explozive / 
inflamabile. 

2010 
Studiu de fezabilitate. 
Documentaţie. Schemă logică. 

Evidenţiază avantajele realizării şi aplicării 
sistemului expert de simulare a intervenţiilor 
formaţiilor de salvare în medii toxice / explozive / 
inflamabile. 
Modul în care este proiectat şi realizat un sistem 
expert 
Realizarea schemei logice a sistemului expert. 

2011 
 Realizarea programului informatic 
(sistem expert). 
Validarea şi implementarea 
programului informatic. 

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncã, prin utilizarea la cursurile de instruire a 
salvatorilor a unui sistem expert de simulare a 
intervenţiilor formaţiilor de salvare în medii toxice/ 
explozive / inflamabile.  

PN 07 45 02 23 
 
Cercetări pentru 
fundamentarea 
ştiinţifică a 
scenariilor de 
accidente, necesare 
elaborării Planurilor 
de Urgenţă Internă, 
prin anticiparea 
efectelor unor 
evenimente viitoare 
şi dezvoltarea în 
acest scop a unei 
baze de date privind 
accidentele cauzate 

2010 
Stabilirea listei de surse de 
informaţii necesare elaborării bazei 
de date şi persoanelor de contact 
pentru fiecare sursă. 
Studiul surselor de informaţii şi 
extragerea datelor relevante, 
pentru activităţile din subteran. 

Folosirea bazei de date realizate la expertizarea 
evenimentelor similare pentru stabilirea ipotezelor 
de lucru. 
Creşterea gradului de acurateţe la realizarea 
expertizelor tehnice. 

2011 
 Studiu surselor de informaţii şi 
extragerea datelor relevante pentru 
constituirea bazei de date pentru 
activităţi de suprafaţă. 
Bază de date cu căutare automată 
pentru stabilirea rapidă a 
elementelor relevante în vederea 

Bază de date constituită prin căutări 
multicriteriale ca ramură de activitate, tipul 
instalaţie, subsatanţă periculoasă. 
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de explozii din 
domeniul industrial şi 
civil. 

elaborării unor scenarii de accidente 
cât mai aproape de o posibilă 
realitate, în vederea stabilirii 
măsurilor celor mai adecvate 
instalaţiei, tehnologiei şi 
substanţelor periculoase procesate. 

2012 
Extinderea bazei de date, pentru 
evenimentele desfăşurate în 
subteran, cu parametrii de 
explozivitate pentru amestecurile 
explozive „combustibil - 
aer”determinaţi, cu aujutorul 
standului de laborator.  
Modernizare stand KSEP. 

Posibilitatea cunoaşterii, tuturor aspectelor 
esenţiale legate de securitatea echipamentelor 
tehnice, având în vedere tendinţa general 
ascendentă de creştere a nivelului de securitate 
şi sănătate a lucrătorilor care îşi desfăşoară 
activitatea în industrii cu pericol de atmosferă 
explozivă.  

PN 07 45 02 25 
 
Simularea 
computerizată a 
exploziilor 
amestecurilor de aer 
- gaz inflamabil, 
produse în spaţii 
închise. 

2012 
Studiu documentar în vederea 
elaborării cerinţelor caietului de 
sarcini, necesar pentru 
achiziţionarea softului specializat 
care va permite simularea 
computerizată a exploziilor din 
spaţii închise. 

Includerea, în expertizele tehnice ale 
evenimentelor generate de explozii, a unui punct 
distinct de simulare computerizată. Prin 
introducerea caracteristicilor relevante atât pentru 
geometría spaţiilor închise, a elementelor 
tehnologice conţinute, a parametrilor fízico-
chimici, de explozivitate, pentru substanţa 
inflamabilă, care formează cu aerul, amestecul 
exploziv, se vor obţine rezultate care să susţină 
ipotezele şi concluziile formulate în cadrul 
expertizelor tehnice. 

2013 
Simularea computerizata a unei 
explozii de gaz intr-un imobil cu 
ajutorul aplicatiei ANSYS 
AUTODYN. 

Servicii stiintifice si tehnologice pentru elaborarea 
expetizelor tehnice a evenimentelor generate de 
explozii. 

PN 07 45 02 26 
 
Elaborarea de măsuri 
de prevenire şi 
reducere a 
concentraţiilor de 
pulberi în suspensie 
şi gaze în medii cu 
pericol de explozie 
şi/sau toxicitate din 
cadrul centralelor 
termoelectrice 
conform celor mai 
bune practici 
europene în 
domeniu. 

2012 
Studiu privind stabilirea criteriilor şi 
a cerinţelor pentru proiectarea 
soluţiilor de depoluare pentru 
utilajele şi echipamentele din 
cadrul centralelor termoelectrice, 
conform practicilor europene în 
industria energetică. 

Reducerea riscului de îmbolnăvire a lucrătorilor 
datorită expunerii la pulberi, şi gaze, prin 
aplicarea soluţiilor viabile de combatere a 
noxelor. 

 2013 
Soluţii de depoluare pentru utilajele 
şi echipamentele din cadrul 
centralelor termoelectrice. 

Reducerea riscului de îmbolnăvire a lucrătorilor 
datorită expunerii la pulberi şi gaze, prin aplicarea 
soluţiilor viabile de combatere a noxelor. 

PN 07 45 02 27 
 
Dezvoltarea de 
tehnici vizând 
evaluarea riscului 
profesional de 
expunere la azbest la 

2012 
Realizarea unui ansamblu de 
prelevare a pulberilor de azbest 
conform metodei de referinţă. 

Îmbunătăţirea metodei de prelevare a pulberilor 
de azbest în suspensie din atmosfera locurilor de 
muncă prin respectarea metodei de referinţă din 
Directiva 2009/148/CE. 

2013 
Realizarea unui ansamblu de 
prelevare a pulberilor de azbest în 

 
 
Evidenţierea riscului de expunere a lucrătorilor la 
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locurile de muncă din 
industrie şi 
elaborarea soluţiilor 
de prevenire şi 
reducere a acestuia. 

suspensie din atmosfera locurilor 
de muncă conform metodei de 
referinţă impusă de prevederile 
legislative în vigoare. 
Măsuri de prevenire şi limitare a 
dispersiilor, în aer, de fibre de 
azbest. 

pulberea de azbest.  
Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă. 
 

PN 07 45 02 28 
 
Studiul fenomenelor 
tranzitorii la nivelul 
staţiei principale de 
ventilaţie, generate 
de exploziile 
subterane. 

2012 
Studiu privind: identificarea 
caracteristicilor specifice 
fenomenelor de tip explozie la 
nivelul lucrărilor miniere subterane; 
identificarea efectelor dinamice, 
termice şi chimice, specifice 
fenomenelor de tip explozie;  
identificarea efectelor specifice 
fenomenelor de tip explozie la 
nivelul reţelelor de aeraj. 

Crearea bazei ştiinţifice şi practice privind 
identificarea efectelor fenomenelor de tip explozie 
la nivelul lucrărilor miniere subterane.  
Creşterea gradului de cunoaştere cu privire la 
influenţa exploziilor subterane asupra reţelelor de 
aeraj. 

2013 
Identificarea parametrilor 
aerodinamici specifici staţiilor 
principale de aeraj. 
Identificarea efectelor dinamice 
specifice fenomenelor de tip 
explozie asupra staţiei principale 
de aeraj. 
Identificarea fenomenelor 
tranzitorii. 
Identificarea metodelor de stabilire 
a parametrilor funcţionali ai 
ventilatoarelor active, după 
producerea unei explozii. 
Identificarea efectelor specifice 
fenomenelor de tip explozie la 
nivelul reţelei de aeraj. 

Stabilirea pe cale analitică a efectelor 
fenomenelor de tip explozie asupra staţiei 
principale de aeraj. 
Stabilirea şi descrierea efectelor unei explozii 
asupra staţiei principale de aeraj. 
Stabilirea fenomenelor tranzitorii. 
Stabilirea parametrilor funcţionali ai 
ventilatoarelor după producerea unei explozii. 
Stabilirea efectelor unei explozii asupra reţelei de 
aeraj, în condiţiile noi create. 
Creşterea gradului de securitate şi sănătate în 
muncă. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 

PN 07 45 02 29 
 
Dezvoltarea 
metodelor de 
evaluare si incercare 
pentru aparatele de 
iniţiere a circuitului 
de împuşcare 
(explozoare) utilizate 
in atmosfere 
explozive. 

2012 
Studiu privind posibilitatea 
dezvoltării metodelor de evaluare 
şi încercare pentru explozoarele 
miniere antigrizutoase. 

Rezultatele obţinute vor fi folosite pentru 
modernizarea standului de testare a energiei de 
ieşire a explozoarelor. 

2013 
Modernizarea infrastructurii de 
cercetare pentru testarea şi 
evaluarea parametrilor de 
securitate pentru explozoarele 
antigrizutoase. 

Alinierea la practicile si principiile europene şi 
internaţionale privind determinarea cu precizie a 
caracteristicilor de securitate ale aparatelor 
pentru iniţierea circuitului de împuşcare cu 
folosire destinată în atmosfere potenţial 
explozive. 

PN 07 45 02 30 
 
Cercetări privind 
aspecte legate de 
structurarea efortului 
fizic şi psihosocial în 
vederea optimizării 
procesului de 

2012 
Stabilirea consumurilor de muncă 
şi structurarea optimă a acestora în 
cadrul programului de antrenament 
al personalului de intervenţie şi 
salvare. 
Metodologie privind evaluarea 
aspectelor psihosociale din cadrul 

Eficientizarea procesului de antrenament al 
personalului de intervenţie şi salvare în medii 
toxice / explozive / inflamabile. 
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antrenament al 
personalului de 
intervenţie şi salvare 
în medii toxice / 
explozive / 
inflamabile. 

antrenamentului personalului de 
intervenţie şi salvare. 

2013 
Implementarea metodelor 
psihosociale (analiza şi 
interpretarea datelor obţinute) în 
vederea optimizării consumurilor 
de muncă din timpul 
antrenamentelor. 

Structurarea efortului fizic depus de către 
salvatori în cadrul antrenamentelor ţinând cont de 
factorii psihosociali specifici activităţii, structurare 
care are ca scop eficientizarea procesului de 
antrenament al personalului de intervenţie şi 
salvare în medii toxice / explozive / inflamabile. 

PN 07 45 02 32 
 
Cercetări privind 
identificarea de noi 
indici de foc 
utilizabili în condiţiile 
aplicării tehnologiei 
de inertizare cu azot. 

 
2012 
Studiu privind urmărirea evoluţiei -
involuţiei combustiei spontane pe o 
probă de cărbune reactiv din Valea 
Jiului. 
 

Crearea unei baze de date pe principii profund 
ştiinţifice cu aplicabilitate practică privind 
caracteristicile specifice ale desfăşurării 
fenomenului de combustie spontană atât în 
condiţii. Rezultatele preliminare obţinute la faza I, 
vor fi punctul de plecare la identificarea a noi 
indici de foc. 

2013 
Identificarea de noi indici de foc 
utilizabili în condiţiile aplicării 
tehnologiei de inertizare cu azot.. 

Crearea unei baze de date pe principii profund 
ştiinţifice cu aplicabilitate practică privind 
caracteristicile specifice ale desfăşurării 
fenomenului de combustie spontană atât în 
condiţii normale cât şi în condiţiile aplicării 
tehnologiei de inertizare cu azot în scopul 
dimensionării corecte a măsurilor de prevenire şi 
combatere a acestor fenomene. 

PN 07 45 02 33 
 
Metodologie pentru 
verificarea 
instalaţiilor de 
ventilare care 
funcţionează sau 
vehiculează medii 
potenţial explozive 
şi/sau toxice. 

2012 
Parametrii specifici de funcţionare 
aferenţi instalaţiilor de ventilare 
industrială. 

Creşterea bazei ştiinţifice şi practice privind 
stabilirea parametrilor de funcţionare aferenţi 
ventilatoarelor industriale, în scopul prevenirii 
apariţiei unor evenimente tip explozie, în spaţii cu 
pericol de formare a atmosferelor explozive 
şi/sau toxic. 

2013 
Elaborarea procedurilor de 
încercare pentru determinarea 
parametrilor de stare ai aerului 
(temperatură, presiune, umiditate, 
viteză), a parametrilor aerodinamici 
pentru conductele şi căile de 
vehiculare a aerului respectiv a 
parametrilor electromecanici 
specifici instalaţiilor de ventilare 
principale şi instalaţiilor de 
ventilare industrială. 
Elaborarea procedurii specifice. 
Elaborarea metodologiei de 
verificare a instalaţiilor de ventilaţie 
industrială. 
Elaborarea atestatului cadru pentru 
instalaţia de ventilaţie industrială. 

Îmbunătăţirea atmosferei la locul de muncă prin 
reducerea concentraţiilor de gaze/pulberi 
explozive sau toxice sub limita maximă admisă 
prin aplicarea metodologiei de verificare a 
sistemelor de ventilaţie. 
Creşterea gradului de securitate a instalaţiilor de 
ventilaţie folosite în medii potenţial explozive. 
 

PN 07 45 02 34 
 
Extinderea 
domeniului de 
competenţă a 

2013 
Extinderea domeniului de 
competenţă a laboratorului de 
mediu privind determinările de 
compuşi organici volatili din emisii. 

Metodologie de prelevare a compuşilor organici 
volatili din emisii, conform cerinţelor Directivei 
2008/50/EC privind calitatea aerului înconjurător. 



 42 

laboratorului de 
mediu privind 
determinările de 
compuşi organici 
volatili din emisii. 

2014 
Elaborarea şi implementarea 
tehnologiei de prelevare (metodă şi 
echipament) a concentraţiilor de 
compuşi organici volatili rezultaţi 
din circuitul de evacuare al 
instalaţiilor. 

Dezvoltarea şi alinierea infrastructurii 
laboratorului de cercetare la cerinţele europene şi 
internaţionale pentru creşterea acurateţei de 
efectuare a măsurătorilor de compuşi organici 
volatili conform legislaţiei în vigoare. 

PN 07 45 02 35 
 
Modelarea numerică 
a reţelelor de aeraj 
minier, utilizând 
analiza CFD prin 
intermediul 
pachetului softwarw 
ANSYS Multipysics. 

2013 
Studiu - analiza fenomenelor şi 
parametrilor specifici sistemului de 
aeraj minier şi stabilirea zonei de 
interes. 

Creşterea nivelului de cunoaştere a fenomenelor 
precum şi a dinamicii parametrilor de aeraj 
(debite, presiuni, concentraţii, etc.) 
Posibilităţi de identificare a riscurilor, a situaţiilor 
tehnice posibile şi a evenimentelor neprevăzute, 
precum şi diminuarea acestora. 

2014 
Realizarea unor simulări pe 
geometria modelată la scară, a 
segmentului de reţea de aeraj 
minier, prin intermediul aplicaţiilor 
specializate pentru studiul 
fenomenelor termodinamice din 
pachetul ANSYS Multiphysics. 

Creşterea nivelului de cunoaştere a fenomenelor 
precum şi a dinamicii parametrilor de aeraj 
(debite, presiuni, concentraţii, etc.). 
Posibilităţi de identificare a riscurilor, a situaţiilor 
tehnice posibile şi a evenimentelor neprevăzute, 
precum şi diminuarea acestora. 

PN 07 45 02 36 
 
Tehnologie inovativă 
pentru testarea 
parametrilor de 
tracţiune, 
compresiune şi 
absorbţie şoc ai 
echipamentelor 
tehnice destinate 
utilizării în atmosfere 
potenţial explozive. 

2013 
Studiul privind creşterea 
capacităţilor de încercari mecanice 
(absorbţie şoc, tracţiune, 
compresiune, întindere) pentru 
produse utilizate în atmosfere 
explozive. 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
facilităţilor de cercetare privind încercările 
mecanice (absorbţie şoc tracţiune, compresiune)  
la nivelul cerinţelor UE. 

2014 
Tehnologie inovativă (metodă 
adaptată şi maşină universală) 
pentru testarea parametrilor de 
tracţiune, compresiune şi absorbţie 
şoc ai echipamentelor tehnice 
destinate utilizării în atmosfere 
potenţial explozive. 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
facilităţilor de cercetare pentru echipamentele 
tehnice şi echipamente individuale de protecţie 
(EIP) destinate utilizării în atmosfere potenţial 
explozive. 

PN 07 45 02 37 
 
Dezvoltarea 
capacităţii de testare 
a combustibililor 
solizi prin utilizarea 
metodei 
calorimetrice. 
 

2013 
Studiu privind analiza condiţiilor de 
testare a cărbunilor cu ajutorul 
metodei calorimetrice.  

Dezvoltarea şi perfecţionarea metodelor de 
laborator existente, prin utilizarea celor mai bune 
tehnici disponibile în sensul cunoaşterii (up-grade 
la tehnica folosită). Extinderea bazei teoretice 
prin obţinerea de informaţii know –how în 
domeniu). 

2014 
Metodologie de încercare prin 
metoda calorimetrică şi procedură 
de încercare / evaluare pentru 
combustibilii solizi (cărbuni, lemne, 
etc).  

Creşterea capacităţii INCD INSEMEX de a 
efectua caracterizarea substanţelor inflamabile. 
Rezultatul obţinut în cadrul proiectului va fi utilizat 
la elaborarea rapoartelor de expertiză tehnică a 
evenimentelor de tip incendiu / explozie în care 
au fost implicate prafuri combustibile. 

PN 07 45 02 38 
 
Modernizarea 
infrastructurii de 
instruire practică a 
personalului de 

 
2013 
Studiu privind optimizarea 
procesului de antrenament al 
personalului de intervenţie şi 
salvare în medii 

Stabilirea gradului de dificultate a traseelor de 
antrenament în funcţie de modificările pulsului şi 
a saturaţiei de oxigen din sânge 
Alarmarea în cazul atingerii unor praguri minime 
şi maxime pentru parametrii vitali măsuraţi 
Identificarea în timp real a salvatorilor ai căror 
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intervenţie şi salvare 
în medii toxice / 
explozive / 
inflamabile prin 
integrarea în 
poligonul de 
antrenament a 
acestora a unui 
ansamblu de 
monitorizare 
continua a 
modificărilor de puls 
şi a nivelului de 
oxigen în sânge.  
 

toxice/explozive/inflamabile. parametrii vitali sunt depăşiţi în timpul exerciţiilor 
de antrenament; 
Posibilitatea instructorului ce supraveghează 
desfăşurarea exerciţiilor sa întrerupă această 
activitate pentru cei care depăşesc limitele 
maxime sau minime, evitând astfel posibile 
evenimente nedorite. 
Stocarea datelor pentru fiecare persoană în parte 
şi posibilitatea urmăririi evoluţiei acesteia în 
perioadele următoare de antrenament, toate 
acestea conducând la o configurare cât mai 
eficientă a traseelor de antrenament. 

PN 07 45 02 39 
 
Modernizarea 
infrastructurii 
laboratorului de 
încercări pentru 
determinarea 
concentraţiilor de 
gaze sub formă de 
aerosoli, din circuitul 
de evacuare a 
efluentului, aferente 
instalaţiilor mari de 
ardere.  

2013 
Studiu privind creşterea gradului 
de precizie a determinărilor privind 
efluenţii gazoşi provenind de la 
instalaţiile mari de ardere, analiza 
metodelor actuale. 
Procedură de lucru pentru 
determinarea concentraţiei 
efluenţilor gazoşi prin măsurători în 
grilă. 

Crearea bazei ştiinţifice şi practice privind 
determinarea concentraţiei şi caracteristicile 
efluenţilor proveniţi din instalaţiile mari de ardere. 
Dezvoltarea şi alinierea infrastructurii 
laboratorului de cercetare la cerinţele europene şi 
internaţionale. Creşterea gradului de precizie a 
determinărilor efectuate. 

PN 07 45 02 40 
 
Realizarea unui ghid 
pentru 
dimensionarea şi 
verificarea 
instalaţiilor de 
ventilaţie industrială. 

2013 
Ghid de proiectare care cuprinde: 

 Analiza confortului termic 
aferent mediului de muncă ; 

 Efectele toxicologice ale 
mediului de muncă; 

 Stabilirea parametrilor 
funcţionali şi constructivi specifici 
instalaţiilor de ventilare prin 
utilizarea nomogramelor Q-L;  

 Proiectarea şi verificarea 
instalaţiilor de ventilaţie industrial. 

Crearea bazei ştiinţifice şi practice privind 
proiectarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie 
industrial. 
Creşterea gradului de cunoaştere cu privire la 
influenţa sistemelor de ventilaţie asupra mediului 
de lucru şi a lucrătorilor. 
 

PN 07 45 02 41 
 
Elaborarea şi 
implementarea 
procedurilor de 
prelevare, 
determinare şi 
evaluare a 
componenţilor de 
mediu apă, sol în 
vederea stabilirii 
impactului antropic 

2013 
Studiu privind stabilirea metodelor 
optime de prelevare a apei şi 
solului, conform legislaţiei în 
vigoare. 

Creşterea acurateţei prelevărilor şi măsurătorilor 
respectiv exprimarea corectă a rezultatelor 
evaluărilor calitative şi cantitative a 
componentelor de mediu apă, sol. 

2014 
Metodologie de prelevare, 
determinare şi evaluare a 
componenţilor de mediu apă, sol 
conform cerinţelor europene. 

Alinierea infrastructurii laboratorului de cercetare 
la cerinţele europene şi internaţionale pentru 
activitatea de prelevare a eşantioanelor care 
trebuie analizate în laborator. 
Prin noua tehnică aplicată pentru efectuarea 
cercetărilor se realizează un mediu de lucru 
corespunzător pentru personalul angrenat în 
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asupra mediului. activitatea de cercetare. 

PN 07 45 02 42 
 
Utilizarea CFD 
(Computational Fluid 
Dynamics) pentru 
clasificarea precisă a 
ariilor periculoase Ex 
generate de gaze 
inflamabile.  

2013 
Studiu privind clasificarea ariilor 
periculoase Ex generate de gaze 
inflamabile şi modelarea şi 
discretizarea geometriilor ce se vor 
utiliza în analiza numerică folosind 
CFD.  

Experienţa care se va câştiga de către echipa 
INCD INSEMEX în activitatea de clasificare a 
ariilor periculoase Ex, prin utilizarea mijloacelor 
CFD, în vederea unei clasificări precise a ariilor 
periculoase Ex generate de gaze inflamabile.  

2014 
Studiu privind utilizarea tehnologiilor 
moderne de simulare computerizată 
a dispersiei gazelor inflamabile în 
industriile unde pot sa apară atmos-
fere potenţial explozive, în vederea 
îmbunătăţirii metodelor actuale de 
clasificare a ariilor periculoase Ex. 

Experienţa dobândită de INCD INSEMEX în 
activitatea de clasificare a ariilor periculoase Ex, 
prin utilizarea mijloacelor CFD, va permite 
verificarea cu precizie ridicată a clasificărilor 
ariilor periculoase Ex generate de gaze 
inflamabile.  

PN 07 45 02 43 
 
Extinderea activităţii 
laboratorului prin 
implementarea 
tehnologiei 
ultrasonice de 
verificare tehnică a 
recipientelor butelii 
pentru gaze 
comprimate, 
lichefiate sau 
dizolvate sub 
presiune. 

2013 
Studiu privind analiza metodelor 
actuale de verificare tehnică a 
recipientelor butelii transportabile 
pentru gaze comprimate şi 
lichefiate şi elaborarea soluţiei 
pentru tehnologia ultrasonică de 
verificare a acestora. 

Optimizarea procesului de verificare a 
recipientelor butelii pentru gaze comprimate, 
lichefiate sau dizolvate sub presiune. 

2014 
Tehnologie ultrasonică de 
verificare tehnică a recipientelor 
butelii pentru gaze comprimate, 
lichefiate sau dizolvate sub 
presiune. 

Optimizarea procesului de verificare a 
recipientelor butelii pentru gaze comprimate, 
lichefiate sau dizolvate sub presiune. 

PN 07 45 02 44 
 
Aplicaţie software 
pentru calculul 
parametrilor 
funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor 
miniere şi trasarea 
curbelor 
caracteristice 
acestora. 

2013 
Aplicaţie software pentru calculul 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor miniere şi trasarea 
curbelor caracteristice acestora 

Reducerea timpilor de lucru necesari pentru 
elaborarea studiilor de evaluare a instalaţiilor de 
aeraj. 
Dezvoltarea unei metode adecvate cerinţelor 
actuale pentru stabilirea curbelor caracteristice şi 
a parametrilor funcţionali aferenţi ventilatoarelor 
miniere. 

PN 07 45 02 45 
 
Metodologie de 
stabilire a 
modificărilor 
mediului de lucru în 
subteran după 
producerea unei 
explozii în scopul 
protejării lucrătorilor. 

2014 
Metodologie privind determinarea 
mediului subteran posteveniment, 
având la bază trei niveluri de 
intensitate a exploziei. 

Extinderea bazei ştiinţifice privind aplicarea 
programelor specializate pentru stabilirea 
schimbărilor la nivelul mediului de lucru care apar 
după producerea unui eveniment de tip explozie. 
Dezvoltarea unor metode inovative 
neconvenţionale aplicabile în scopul reducerii 
riscului de repetare a fenomenelor de tip 
explozie. 



 45 

PN 07 45 02 46 
 
Optimizarea simulării 
computerizate a 
exploziilor 
amestecurilor aer-
metan prin 
intermediul 
aplicaţiilor ANSYS 
CFX şi FLUENT. 

2014 
Optimizarea, până la un anumit 
nivel, a modelării computerizate a 
exploziilor de amestecuri aer-
metan prin dezvoltarea subrutinelor 
scrise în limbaje de programare 
C/FORTRAN pentru ecuaţiile 
definitorii. 
 

Identificarea mecanismelor de explozie pentru 
evenimentele din mediul casnic /industrial şi 
elaborarea ulterior a unor măsuri care să prevină 
situaţii similare periculoase pentru aplicaţiile şi 
instalaţiile casnice/industriale de alimentare cu 
gaze naturale. Reducerea costurilor 
experimentărilor fizice. 

PN 07 45 02 47 
 
Tehnologie inovativă 
pentru testarea 
performanţelor 
specifice 
echipamentelor 
pentru protecţia 
mâinii. 

2014 
Stand de încercare pentru 
determinarea rezistenţei la tăiere 
prin tranşare a echipamentelor de 
protecţie a mâinii. 
Tehnologie inovativă pentru 
testarea performanţelor specifice 
echipamentelor pentru protecţia 
mâinii. 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
facilităţilor de cercetare pentru echipamentele de 
protecţie a mâinii la nivelul cerinţelor UE. 
 

PN 07 45 02 48 
 
Armonizarea 
procedurilor de 
intervenţie în medii 
toxice / explozive / 
inflamabile cu cele 
existente pe plan 
mondial prin 
includerea de metode 
moderne de 
localizare a 
persoanelor 
accidentate prin 
utilizarea tehnicii de 
termoviziune. 

2014 
Elaborarea şi implementare 
metodelor de localizare a 
persoanelor accidentate prin 
utilizarea tehnicii de termoviziune. 

Creşterea semnificativă a ratei de succes a 
operaţiunilor de salvare în medii toxice /explozive 
/inflamabile, reducerea duratei de intervenţie 
specifice şi, implicit, a perioadei de 
indisponibilizare a infrastructurii agentului 
economic unde are loc evenimentul. 

PN 07 45 02 50 
 
Studiul 
performanţelor de 
securitate şi 
dezvoltarea unei 
tehnologii inovative 
pentru testarea 
cablurilor electrice 
miniere şi accesoriile 
acestora – PSDCEA. 

2014 
Tehnologii de testare a 
parametrilor de securitate pentru 
cablurile electrice şi a accesoriilor 
acestora destinate utilizării în 
lucrările miniere subterane 
(grizutoase şi negrizutoase). 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
facilităţilor de cercetare pentru cablurile electrice 
miniere şi a accesoriilor acestora la nivelul 
cerinţelor UE. 

PN 07 45 02 51 
 
Cercetări în vederea 
armonizării 
procedurilor şi 
regulamentelor de 
acordare prim ajutor 
pentru intervenţie şi 

2015 
Proceduri şi regulamente 
armonizate cu noile protocoale 
europene de acordare de prim 
ajutor (inclusiv utilizarea 
defibrilatorului extern), prin care se 
încearcă să se găsească cele mai 
optime măsuri şi moduri în care să 

Se creează perspectiva utilizării celor mai noi 
metode de acordare a primului ajutor în medii 
periculoase, fapt ce va permite creşterea 
semnificativă a şanselor de supravieţuire a 
accidentaţilor şi mărirea ratei de succes a 
operaţiunilor de salvare în medii 
toxice/explozive/inflamabile. 
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salvare în medii 
toxice/ explozive / 
inflamabile cu cele 
existente pe plan 
european. 

se acorde primul ajutor care se fie 
utile pentru victime şi mai sigure 
pentru salvatori. 

PN 07 45 02 52 
 
Metodologie de 
stabilire a abaterii 
standard la nivelul 
unei reţele complexe 
de aeraj. 

2015 
Metodologie privind determinarea 
abaterii standard aferentă reţelelor 
de aeraj active.  

Extinderea bazei ştiinţifice privind aplicarea 
programelor specializate pentru modelarea, 
rezolvarea şi simularea reţelelor complexe de 
aeraj atât în condiţii normale cât şi în condiţii 
standard. 
Dezvoltarea unor metode inovative 
neconvenţionale aplicabile în scopul determinării 
abaterii standard pentru reţelele de aeraj. 

PN 07 45 02 53 
 
Tehnologie inovativă 
de testare a 
parametrilor de 
autoaprindere ai 
cărbunelui. 

2015 
Tehnologie modernă de 
determinare a tendinţei de 
autoaprindere a cărbunilor în 
mediu lichid şi în mediu de oxigen 
gazos. 

Dezvoltarea şi perfecţionarea metodelor de 
testare a cărbunilor, îmbunătăţirea infrastructurii 
de laborator. Crearea unei baze de date pe 
principii ştiinţifice cu aplicabilitate practică privind 
caracteristicile specifice ale desfăşurării 
fenomenului de autoîncălzire şi autoaprindere în 
scopul dimensionării corecte a măsurilor de 
prevenire şi combatere a acestor fenomene. 

PN 07 45 02 54 
 
Modernizarea 
standului de încercări 
din cadrul labo-
ratorului în vederea 
efectuării testelor în 
ameste-curi explozive 
a maşinilor electrice 
rotative cu tip de 
protecţie capsulare 
antideflagrantă în 
timpul funcţionării 
acestora. 

2015 
Studiul modului în care turbulenţa 
amestecului de încercare 
influenţează presiunile de explozie. 
Modernizarea standului de 
încercări. 

Dezvoltarea capacităţii existente în domeniul 
cercetării, evaluării şi certificării pentru 
echipamente electrice în construcţie 
antiexplozivă. 
 

PN 07 45 02 55 
 
Cercetări privind 
sensibili-tatea 
amestecurilor 
explozive, a capselor 
detonante electrice şi 
a articolelor 
pirotehnice pentru 
vehicole la descărcări 
electrostatice. 
Determinarea 
energiei minime de 
aprindere a 
amestecurilor 
explozive sau de 
iniţiere a 
dispozitivelor 
pirotehnice. 

2015 
Modernizarea standului de 
încercare, stabilirea metodelor şi a 
procedurilor de încercare, prin 
asigurarea infrastructurii/ 
facilităţilor necesare, oferă 
posibilitatea testării în condiţii de 
laborator a performanţelor de 
securitate specifice privind 
sensibilitatea la descărcări 
electrostatice a capselor detonante 
şi a articolelor pirotehnice pentru 
vehicole.  

Modernizarea facilităţilor de cercetare / încercare, 
în vederea dezvoltării activităţilor din domeniul 
capselor detonante electrice şi a articolelor 
pirotehnice pentru vehicole, în concordanţă cu 
noile principii şi practici europene de securitate şi 
sănătate la locul de muncă. 
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PN 07 45 02 56 
 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
instruire practică a 
personalului de 
intervenţie şi salvare 
în medii toxice / 
explozive / 
inflamabile prin 
realizarea unui 
poligon de 
antrenament in spatii 
inchise. 

2015 
Poligon de antrenament în spaţii 
închise pentru personalul de 
intervenţie şi salvare. 
Regulament de intervenţie şi 
salvare în spaţii închise. 

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă, prin introducerea în procesul de 
autorizare – reautorizare a personalului de 
intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / 
inflamabile a antrenamentului în spaţii închise.  

PN 07 45 02 57 
 
Cercetări privind 
modernizarea şi 
dezvoltarea metodei 
de testare la torsiune 
şi îndoire simultană 
pentru cablurile 
electrice miniere 
flexibile. 

2015 
Dezvoltarea metodelor de testare 
pentru cablurile electrice miniere 
flexibile prin modernizarea 
standului de încercare la torsiune 
şi îndoire simultană. 

Analiza soluţiilor tehnice privind realizarea 
modernizării standului de încercare la torsiune şi 
îndoire simultană pentru cablurile electrice 
miniere flexibile. 

PN 07 45 02 58 
 
Cercetări privind 
utilizarea unor 
materiale naturale cu 
preţ de cost scăzut 
(zeoliţi proveniţi din 
tufurile vulcanice), cu 
aplicare în reducerea 
gradului de poluare al 
apelor de mină 
încărcate cu poluanţi 
metalici toxici. 

2015 
Modul experimental la scară 
redusă pentru epurarea apelor 
încărcate cu poluanţi metalici 
toxici. 
Experimentarea soluţiei tehnice şi 
interpretarea rezultatelor obţinute. 

Dezvoltarea cunoştinţelor privind epurarea apelor 
industriale/de mină încărcate cu poluanţi metalici 
toxici. 

PN 07 45 02 59 
 
Cercetări privind 
determinarea 
parametrilor electrici 
de iniţiere pe cale 
sigură şi fiabilă a 
capselor detonante 
electrice. 

2015 
Dezvoltarea standului pentru 
determinarea parametrilor electrici 
ai capselor detonante electrice de 
înaltă intensitate. 
Actualizarea şi îmbunătăţirea 
procedurii de încercare privind 
determinarea parametrilor electrici 
pentru capsele detonante electrice 
de înaltă intensitate. 

Îmbunătăţirea facilităţilor de testare a 
laboratorului, din cadrul INCD INSEMEX, şi 
anume: 
- iniţierea în siguranţă a capselor detonante 
electrice în timpul desfăşurării lucrărilor de 
împuşcare; 
- prevenirea incidentelor la operaţiile de măsurare 
premergătoare operaţiilor de împuşcare. 

PN 07 45 02 60 
 
Optimizarea 
metodelor de 
evaluare a 
echipamentelor 
mecanice privind 

2015 
Modernizarea standului şi a 
metodei de determinare şi analiză 
a regimurilor termice la 
funcţionarea în diferite condiţii a 
echipamentele neelectrice 
destinate utilizării în medii cu 

Dezvoltarea capacităţii de cercetare-dezvoltare a 
laboratorului, din cadrul INCD INSEMEX, prin 
asigurarea instrumentelor de analiză a capacităţii 
de producere a unor fenomene termice 
periculoase datorate echipamentelor neelectrice 
care pot genera accidental sau tehnologic 
suprafeţe supraîncălzite, în vederea evaluării 
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riscul de aprindere a 
atmosferelor 
explozive prin 
suprafeţe fierbinţi. 

pericol de explozie. riscului de aprindere a atmosferelor explozive dar 
şi pentru expertizări şi cercetări proprii sau 
viitoare colaborări cu laboratoare similare din ţara 
şi străinătate. 

PN 07 45 02 61 
 
Reducerea poluării 
solurilor contaminate 
cu metale grele de 
activităţile industriale 
prin bioremediere. 

2015 
Soluţie tehnică pentru 
decontaminarea solurilor poluate 
cu metale grele. 

Extindere domeniului de cunoştinţe referitoare la 
cercetările privind bioremedierea solurilor 
contaminate cu metale grele. 
Creşterea nivelului general de cunoaştere în ceea 
ce priveşte ecotehnologiile utilizate pentru 
remedierea solurilor contaminate cu metale grele. 

PN 07 45 02 62 
 
Cercetări privind 
modernizarea 
facilităţilor tehnice şi 
informatice pentru 
organizarea 
cursurilor de 
calificare în meseriile 
de artificieri de mină 
şi artificieri la lucrări 
de suprafaţă. 

2015 
Suport de curs pentru calificarea în 
meseria de artificier de mină, 
respectiv artificier la lucrări la 
suprafaţă.  
Realizarea infrastructurii tehnice 
necesară instruirii practice a 
cursanţilor. 

Îmbunătăţirea fundamentului ştiinţific şi tehnic 
pentru formarea artificierilor de mină şi 
artificierilor la lucrări la suprafaţă. 
Asigurarea condiţiilor pentru dobândirea 
competenţelor teoretice şi practice a cursanţilor, 
specifice meseriilor de artificier de mină respectiv 
artificier la lucrări la suprafaţă, în scopul 
desfăşurării unei activităţi în condiţii de securitate 
şi sănătate în muncă. 

PN 07 45 02 63 
 
Modernizarea 
infrastructurii 
Poligonului de 
antrenament a 
salvatorilor în 
vederea testării 
personalului de 
intervenţie şi salvare 
la temperatură şi 
umiditate ridicată. 

2015 
Dezvoltarea infrastructurii 
Poligonului de antrenament al 
salvatorilor în vederea testării 
personalului de intervenţie şi 
salvare la temperatură şi umiditate 
ridicată. 

Îmbunătăţirea procesului de antrenament al 
personalului de intervenţie şi salvare în medii 
toxice / explozive / inflamabile, prin includerea 
etapei de pregătire practică în medii cu 
temperatură şi umiditate ridicată. 

PN 07 45 02 64 
 
Sistem software 
integrat de 
administrare a 
resurselor de 
evaluare şi testare. 

2015 
Studiu privind cerinţele iniţiale ale 
sistemului integrat. 
Software integrat de administrare a 
resurselor de evaluare şi testare. 

Software-ul integrat de administrare a resurselor 
de evaluare şi testare va reduce incidenţa 
statistică a situaţiilor de neconformare a 
proceselor de evaluare şi testare şi va crea 
premizele utilizării optime a acestor resurse. 
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PN 07 45 02 65 
 
Sistem expert de 
selecţie a 
echipamentelor 
electrice destinate 
utilizării în atmosfere 
explozive gazoase. 

2015 
Aplicaţie informatică de optimizare 
a selecţiei şi instalării 
echipamentelor electrice destinate 
utilizării în atmosfere explozive 
gazoase. 

Reducerea timpilor de lucru necesari pentru a 
stabili daca un echipament electric este optim 
selectat din punct de vedere al protecţiei al 
explozie pentru a fi instalat în atmosferă potenţial 
explozivă gazoasă în conformitate cu cerinţele 
legislaţiei europene şi standardele aplicabile, 
precum şi pentru stabilirea marcajului care 
trebuie să apară pe eticheta acestuia. 

PN 07 45 02 66 
 
Dezvoltarea 
capacităţii 
Laboratorului de 
Echipamente 
Electrice Ex de 
Curenţi Slabi prin 
studierea şi 
implementarea 
încercărilor la 
presiune pentru 
echipamentele 
electrice cu tip de 
protecţie încapsulare 
şi securitate 
intrinsecă. 

2015 
Studiu privind cerinţele de 
securitate la explozie privind 
încercarea la presiune pentru 
echipamentele electrice cu tip de 
protecţie încapsulare şi securitate 
intrinsecă. 
Stand de încercare la presiune şi 
implementarea cerinţelor în 
procedurile specifice laboratorului 
de încercări pentru încercările la 
presiune. 

Creşterea capacităţii Grupului de Laboratoare de 
Încercări prin implementarea în infrastructura 
laboratorului de încercări a standurilor necesare 
pentru acoperirea completă a cerinţelor de 
încercare pentru tipurile de protecţie securitate 
intrinsecă şi încapsulare „m” destinate utilizării în 
atmosfere explozive. Reducerea timpului de 
certificare pentru aparatura protejată la explozie 
şi nu în ultimul rând creşterea gradului de 
securitate a muncii pentru aparatura protejată la 
explozie din instalaţiile tehnice amplasate în 
mediu Ex cu tipurile de protecţie securitate 
intrinsecă şi încapsulare.  

PN 07 45 02 67 
 
Cercetări privind 
îmbunătăţirea 
metodologiei de 
evaluare psihologică 
a personalului de 
intervenţie şi salvare 
în medii toxice 
/explozive / 
inflamabile. 

2015 
Metodologie de evaluare 
psihologică a personalului de 
intervenţie şi salvare în atmosfere 
toxice / explozive / inflamabile, în 
vederea autorizării / reautorizării. 

Optimizarea procesului de selecţie profesională a 
personalului de intervenţie şi salvare în atmosfere 
toxice / explozive / inflamabile, precum şi 
creşterea gradului de sănătate şi securitate în 
muncă prin eliminarea persoanelor ale căror 
caracteristici nu sunt concordante cu cerinţele 
postului de muncă. 

PN 07 45 02 68 
 
Cercetări privind 
elaborarea şi 
implementarea unor 
instrumente IT pentru 
prelevarea din loturi 
de fabricaţie a 
eşantioanelor 
reprezentative de 
explozivi de uz civil / 
articole pirotehnice. 

2015 
Studiul de implementare a unui 
sistem trasabil de eşantionare de 
produse în domeniul explozivilor de 
uz civil/articole pirotehnice. 

Gestionarea mai facilă şi transparentă a activităţii 
de prelevare de probe de la deţinători de materii 
explozive şi articole pirotehnice şi creşterea 
nivelului de încredere a rezultatelor încercărilor şi 
evaluărilor efectuate. 

 2007 Analiza stadiului cercetării pe plan mondial 
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PN 07 45 03 01 
 
Cercetarea dinamicii 
de migrare prin soluri 
a gazului natural 
degajat din conducte 
de distribuţie prin 
defecte, în funcţie de 
structura solului şi de 
elemente de 
infrastructură 
îngropate. 

Studiu bibliografic. 
Studiu. 

privind dinamica migrării gazelor în medii 
poroase. 
Cunoaşterea şi analiza metodelor de determinare 
a permeabilităţii şi porozităţii solurilor. 

2008 
Studiu, metodologie de cercetare, 
stand de încercări. 
Studiu,  bază de date privind 
porozitatea  solului,  viteze  de 
propagare a gazului  metan  prin 
solurile pentru care s-au 
determinat porozităţile. 

Constituirea unei baze de date privind dinamica 
migrării gazului natural prin sol. 

2009 
Studii, baza de date. 

Îmbunătăţirea operativităţii de realizare 
expertizelor tehnice ale evenimentelor datorate 
exploziilor de gaz natural acumulat ca urmare a 
migrării prin sol de la neetanşeităţi ale reţelelor 
de distribuţie. 
Obiectivizarea, prin fundamentare ştiinţifică, a 
ipotezelor formulate în cadrul expertizelor 
tehnice. 
Creşterea siguranţei populaţiei, în cazul 
terenurilor cu permeabilitate mare la gaz, prin 
aplicarea unor măsuri preventive de ecranare a 
fundaţiilor cu amestecuri de roci impermeabile la 
gaze. 

 
PN 07 45 03 02 
 
Elaborarea unui 
algoritm de 
cuantificare a 
riscurilor care pot fi 
generate cu ocazia 
realizării unor lucrări 
de împuşcare la 
demolarea 
obiectivelor 
industriale şi civile cu 
ajutorul explozivilor. 

2007 
Studiu privind situaţia 
reglementărilor naţionale şi 
europene în domeniul evaluării 
riscurilor la lucrările de împuşcare 
Studiu privind identificarea 
riscurilor.  

Reducerea numărului de accidente. 
Reducerea costurilor datorate unor incidente 
tehnice, avarierea altor clădiri. 

2008 
Realizarea  unui  algoritm  de 
cuantificare a riscurilor legate de 
lucrările de împuşcare.  
 

Completarea prevederilor existente în domeniu. 

2009 
Ghid de evaluare a riscurilor. 

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în 
muncă. 

PN 07 45 03 03 
 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
încercare a articolelor 
pirotehnice de 
divertisment pentru 
verificarea cerinţelor 
esenţiale de 
securitate precizate 
în Directiva 23/2007 
privind introducerea 
pe piaţă. 

2010 
Studiu privind situaţia actuală la 
nivel european şi naţional în 
domeniul punerii pe piaţă şi 
utilizării articolelor pirotehnice de 
divertisment şi analiza 
reglementărilor tehnice 
(standardelor) armonizate cu 
Directiva 23/2007. 
Întocmire model cadru standuri. 
Caiete de sarcini. 
 

Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul 
articolelor pirotehnice cu privire la utilizare, 
comercializare, etichetare, verificare, evaluare şi 
punere pe piaţă. 
Stabilirea cerinţelor pentru echipamentele de 
măsurare şi încercare pentru verificarea 
caracteristicilor articolelor pirotehnice. 
Parcurgerea primei etape a procedurii de 
achiziţie aparatură / echipamente / standuri 
necesare efectuării încercărilor. 

2011 
 Realizarea standurilor de 
încercare în vederea asigurării  

Dezvoltarea capacităţii de încercare şi 
expertizare prin realizarea standurilor de 
încercare, asigurându-se astfel posibilitatea 
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condiţiilor tehnice pentru 
realizarea încercărilor în 
conformitate cu cerinţele. 
Întocmirea procedurilor de 
încercare cu informaţiile privind 
metodele, echipamentele şi 
condiţiile de încercare, necesare 
efectuării încercărilor. 
Efectuarea încercărilor articolelor 
pirotehnice conform standardelor 
aplicabile. 
 

evaluării conformităţii articolelor pirotehnice cu 
cerinţele esenţiale de securitate din Directiva 
23/2007. 
Realizarea încercărilor în conformitate cu 
standardele aplicabile, respectând metodele, 
echipamentele şi condiţiile de încercare, 
aspecte tehnice precizate în procedurile de 
încercare elaborate. 
Publicarea rezultatelor obţinute a făcut posibilă 
cunoaşterea noii abordări în ceea ce priveşte 
domeniul articolelor pirotehnice, de către 
operatorii economici interesaţi.  

2012 
Metodologie de evaluarea a 
conformităţii articolelor pirotehnice 
destinate securizării 
autovehiculelor conform Directivei 
23/2007. 

Prin realizarea metodologiei de evaluare INCD-
INSEMEX Petroşani a parcurs prima etapă din 
ansamblul condiţiilor pentru posibilitatea evaluării 
conformităţii acestor produse cu cerinţele 
esenţiale de securitate relevante aplicabile. 

PN 07 45 03 04 
 
Modernizarea 
infrastructurii pentru 
realizarea ciclurilor 
termice necesare la 
efectuarea testului de 
detonabilitate a 
îngrăşămintelor 
chimice cu conţinut 
mare de azot conform 
Regulamentului 
European 2003/2003. 

2010 
Studiu privind situaţia pe plan 
naţional şi european a capacităţii 
tehnice de efectuare a ciclurilor 
termice pentru realizarea testului 
de detonabilitate a îngrăşămintelor 
chimice cu conţinut ridicat de azot. 
Procedura de încercare revizuită 
referitoare la „Determinarea 
detonabilităţii îngrăşămintelor 
chimice pe bază de azotat de 
amoniu cu conţinut mare de azot” 
PI-ETI-02.2. 

Fundamentarea caracteristicilor tehnice pentru 
instalaţia care va fi realizată. 
Revizuirea şi adaptarea procedurii pentru o 
instalaţie automată. 

2011 
Proiect tehnic de principiu şi de 
execuţie pentru standul de 
realizare a ciclurilor termice 
pentru îngrăşămintele chimice pe 
bază de azot de amoniu cu 
conţinut mare de azot (realizare 
stand). 
Rapoarte de încercare conform 
procedurii revizuite PI-ETI-02.2 
realizate pe noul stand. 
Studiu privind elaborarea soluţiei 
tehnice pentru proiectarea şi 
realizarea standului automatizat 
pentru realizarea ciclurilor termice. 
Validarea metodei şi diseminarea 
rezultatelor. 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 
încercare şi expertizare prin realizarea standului 
automat, care va conduce la creşterea nivelului 
de acurateţe în realizarea ciclurilor termice pentru 
efectuarea testului de detonabilitate conform 
Regulamentului European 2003/2003. 
Validarea funcţionării conform procedurii. 

PN 07 45 03 05 
 
Dezvoltarea 
sistemului calităţii 
prin documentarea în 

2010 
Elaborarea manualului calităţii şi a 
procedurilor de sistem pentru 
Organismul de Certificare Produse 
INSEMEX-OEC, pe baza analizei 
critice a sistemului calităţii existent. 

Dezvoltarea organismului de certificare şi a 
laboratoarelor aferente, prin aplicarea noilor 
criterii de evaluare şi a metodelor de testare. 
Creşterea nivelului de încredere a consumatorilor 
în produsele fabricate şi puse în vânzare pe piaţa 
europeană, prin evaluarea corespunzătoare şi 



 52 

vederea conformării 
cu Decizia nr. 
768/2008/CE, la 
cerinţele din 
ghidurile, standardele 
şi directivele 
europene, pentru 
Organismul de 
Certificare Produse 
din cadrul INCD 
INSEMEX, notificat la 
Bruxelles. 

Dezvoltarea procedurilor specifice 
pentru evaluarea produselor pe 
directiva Maşini, precum şi a 
procedurilor specifice pentru 
evaluarea produselor pe directiva 
ATEX. 

certificarea conformităţii acestora, prin marcajul 
CE, de către Organismul de Certificare 
INSEMEX-OEC. 
 

2011  

Proceduri specifice pentru 
încercarea produselor pe 
directivele EIP şi Zgomot. 
Proceduri specifice pentru 
încercarea produselor pe 
directivele Explozivi şi Articole 
Pirotehnice. 
Instrumente software de tip 
bibliotecă tehnică, accesibile pe 
intranetul instituţiei, în vederea 
facilitării accesului personalului la 
normativele în vigoare (standarde 
achiziţionate, ghiduri, etc.). 

Dezvoltarea sistemului calităţii prin documentarea 
în vederea conformării la cerinţele din ghidurile, 
standardele şi directivele europene. 
Creşterea nivelului de încredere a consumatorilor 
în produsele fabricate şi puse în vânzare pe piaţa 
europeană, prin evaluarea corespunzătoare şi 
certificarea conformităţii acestora, prin marcajul 
CE, de către Organismul de Certificare 
INSEMEX-OEC/ Serviciile SCELWA şi SECEMTI. 

PN 07 45 03 06 
 
Cercetări privind 
parametrii de 
siguranţă, a 
încărcăturilor de 
exploziv utilizate la 
tehnologia de 
împuşcare cu găuri 
lungi, pentru 
prevenirea exploziilor 
de grizu, în abatajele 
cu banc subminat din 
Valea Jiului. 

2010 
Studiu privind explozivii 
antigrizutoşi disponibili pe piaţa 
românească, precum şi analiza 
tehnologiei de împuşcare aplicată 
în abatajele cu banc subminat din 
Valea Jiului. 
Studiu privind proiectarea / 
experimentarea unor încărcături de 
siguranţă pentru tehnologia de 
împuşcare cu găuri lungi. 
Realizarea prototipurilor 
încărcăturilor de siguranţă utilizate 
în medii explozive pentru 
tehnologia de exploatare a 
cărbunelui cu banc subminat. 

Evaluarea nivelului tehnic existent referitor la 
tehnologia de exploatare a cărbunelui cu banc 
subminat din Valea Jiului utilizând găurile lungi. 
Identificarea soluţiilor tehnice cele mai 
avantajoase din punct de vedere economic şi cu 
securitate ridicată în ceea ce priveşte evitarea 
aprinderii atmosferei potenţial inflamabilă / 
explozivă. 

2011 
Studiu privind analiza cercetărilor 
experimentale efectuate. 
Studiu privind elaborarea 
propunerilor de utilizare a 
explozivilor experimentaţi pentru 
tehnologia de împuşcare cu găuri 
lungi. 
 

Evaluarea gradului de securitate faţă de 
aprinderea atmosferei de grizu a încărcăturilor de 
explozivi utilizate la tehnologia de împuşcare cu 
găuri lungi. 
Propuneri pentru îmbunătăţirea nivelului de 
securitate la operaţiile de împuşcare a găurilor 
lungi la tehnologia de exploatare cu banc de 
cărbune subminat. 

2012 
Dezvoltarea capacităţii de testare a 
antigrizutanţei capselor detonante 
electrice, componentă de 
securitate relevantă a încărcăturilor 
explozive cu găuri lungi. 

Identificarea nivelului de risc şi utilizarea sigură a 
capselor detonante electrice, în ceea ce priveşte 
caracteristicile de antigrizutanţă, prin verificarea 
lot cu lot a acestora. 

PN 07 45 03 08 
 
Implementarea 

2012 
Studiu pentru analiza şi realizarea 
condiţiilor tehnice pentru 

Creşterea capacităţii de verificare şi expertizare a 
INCD-INSEMEX. 
Efectuarea încercărilor de poligon în condiţii de 
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standardelor 
europene pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
încercare a pulberilor 
propulsoare utilizate 
la fabricaţia muniţiilor 
de uz civil. 

efectuarea încercărilor în 
conformitate cu cerinţele Directivei 
93/15/CEE 
 

siguranţă pentru lucrători şi persoanele din 
vecinătăţi. 

2013 
Tehnologie pentru verificarea 
pulberilor propulsoare în 
conformitate cu standardele 
europene armonizate. 

Creşterea capacităţii de expertizare pentru 
domeniul pulberilor propulsoare.  

PN 07 45 03 09 
 
Dezvoltarea logisticii 
de laborator prin 
realizarea unui stand 
de încercarea 
capselor detonante, 
pentru determinarea 
capacităţii de iniţiere. 

2012 
Studiul privind analiza condiţiilor 
tehnice pentru efectuarea 
încercărilor în conformitate cu 
cerinţele din standard. 

Creşterea capacităţii de verificare şi expertizare a 
INCD-INSEMEX  
Efectuarea încercărilor de poligon în condiţii de 
siguranţă pentru lucrători . 

2013 
Stand de încercare, a capselor 
detonante, pentru determinarea 
capacităţii de iniţiere. 

Dezvoltarea infrastructurii de încercare prin 
realizarea standului care conduce la creşterea 
capacităţii de încercare, evaluare şi expertizare, 
precum şi menţinerea recunoaşterii la nivel 
naţional şi european în domeniul considerat. 

PN 07 45 03 10 
 
Determinarea 
parametrilor de 
explozivitate specifici 
amestecurilor aer-
substanţe 
inflamabile, în 
condiţii iniţiale 
prestabilite, in scopul 
expertizării 
evenimentelor de tip 
explozie. 

2012 
Studiu documentar şi procedura de 
lucru privind determinarea 
parametrilor de explozivitate 
specifici amestecurilor aer - 
substanţe inflamabile. 

Creşterea capacităţii de expertiza in domeniul 
exploziilor. 
Extinderea domeniului de cunoştinţe referitoare la 
fenomenul de tip explozie. 

2013 
Optimizarea bazei de date privind 
accidentele cauzate de explozii din 
domeniul industrial şi civil şi 
calibrarea standului pentru 
determinarea parametrilor de 
explozivitate pentru amestecuri 
hibride. 

Creşterea capacităţii de expertiza in domeniul 
exploziilor. 
Extinderea domeniului de cunoştinţe referitoare la 
fenomenul de tip explozie. 

 
PN 07 45 03 11 
 
Performantizarea 
logisticii pentru 
evaluarea în poligon 
şi in situ, a dinamicii 
detonaţiei 
explozivilor de uz 
civil. 

2012 
Studiu privind metodele şi criteriile 
de evaluare a efectului seismic 
datorat lucrărilor de împuşcare 
efectuate în exploatările la zi, 
aplicate în ţară şi străinătate. 

Îmbunătăţirea fundamentului ştiinţific şi tehnic 
pentru evaluarea efectului seismic provocat de 
lucrările de împuşcare. 

2013 
Procedură de evaluare a efectului 
seismic datorat lucrărilor de 
împuşcare efectuate în exploatările 
miniere la zi, care descrie toate 
etapele principale ce trebuie 
parcurse în aprecierea efectului 
seismic datorat lucrărilor de 
împuşcare efectuate în exploatările 
la zi. 

Permite întocmirea măsurilor de protecţie a 
arealului din zona exploatărilor miniere la zi, care 
va avea un impact direct în aplanarea posibilelor 
conflicte dintre operatorii economici şi vecinii 
acestora, operatori economici şi autorităţi dar şi 
în dezvoltarea pe termen lung în condiţii de 
securitate a exploatării zăcămintelor. 

PN 07 45 03 12 
 
Realizarea 
documentaţiei 
sistemului de 

2013 
Realizarea documentaţiei 
sistemului de management al 
calităţii (manualul calităţii şi 
proceduri de sistem). 

Dezvoltarea capacităţii de funcţionare a 
Grupului de Laboratoare Încercări din cadrul 
INCD INSEMEX. 
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management al 
calităţii pentru 
laboratorul de 
încercări multisite 
INSEMEX LI-MS - 
LIEx, LETI, LIM, 
LERZ, în vederea 
acreditării RENAR. 

PN 07 45 03 14 
 
Realizarea unui 
sistem performant de 
monitorizare cu 
înregistrare video a 
standurilor pentru 
condiţionarea termică 
a explozivilor şi 
articolelor 
pirotehnice pe durata 
încercărilor în 
vederea creşterii 
nivelului de 
securitate. 

2012 
Studiul privind stabilirea cerinţelor 
la care trebuie să răspundă 
sistemul performant de 
monitorizare video. 

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate la 
executarea încercărilor. 
Creşterea nivelului de încredere în rezultatele 
încercărilor. 

 

PN 07 45 03 16 
 
Tehnologie pentru 
determinarea ratei de 
ardere a articolelor 
pirotehnice de scenă. 

2013 
Elaborare tehnologie pentru 
determinarea ratei de ardere a 
articolelor pirotehnice de scenă. 

Creşterea capacităţii de verificare şi expertizare a 
INCD-INSEMEX. 
Efectuarea încercărilor de poligon în condiţii de 
siguranţă.  

PN 07 45 03 17 
 
Elaborarea 
tehnologiei de 
determinare a 
stabilităţii termice a 
explozivilor. 

2013 
Tehnologie performantă de 
determinare a stabilităţii termice a 
explozivilor. 

Creşterea nivelului tehnic de încercare a 
explozivilor brizanţi şi creşterea gradului de 
încredere în evaluarea caracteristicilor 
explozivilor şi a îndeplinirii cerinţelor de siguranţă 
prevăzută de Directiva (93/15/CEE). 

PN 07 45 03 18 
 
Studierea exploziei 
sistemului gaz 
combustibil-aer la 
temperatura si 
presiune ambianta, in 
prezenta unor 
adaosuri inerte, în 
vederea creşterea 
capacităţii de 
expertiza in domeniul 
exploziilor. 

2013 
Studiu privind explozia sistemului 
gaz combustibil-aer la temperatură 
si presiune ambiantă, în prezenţa 
unor adaosuri inerte. 

Creşterea capacităţii de expertiză în domeniul 
exploziilor şi extindere domeniului de cunoştinţe 
referitoare la fenomenul de tip explozie. 
 

PN 07 45 03 19 
 
Optimizarea 
activităţilor de 
cercetare a 

2014 
Instrumente de lucru procedurate 
pentru desfăşurarea activităţii de 
efectuare a expertizelor tehnice 
judiciare şi extrajudiciare, a 

Otimizarea proceselor de cercetare, în teren şi în 
laborator, pentru elucidarea cauzelor care au 
condus la producerea evenimentelor, generate 
de explozii, soldate cu pierderi de vieţi omeneşti 
şi/sau pagube materiale generate de substanţe 
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evenimentelor 
generate de explozii 
prin elaborarea de 
instrumente 
procedurate. 

constatărilor tehnico-judiciare şi a 
altor expertize tehnico-ştiinţifice 
solicitate de persoane fizice sau 
juridice. 

inflamabile solide sau lichide, în amestec sau nu 
cu aerul.  

PN 07 45 03 20 
 
Studierea exploziilor 
amestecurilor hibride 
din punct de vedere 
al parametrilor de 
explozivitate 
specifici, în scopul 
creşterii nivelului de 
performanţă în 
laboratoarele de 
cercetare INSEMEX. 

2014 
Studiu privind parametrii de 
explozivitate specifici amestecurilor 
hibride, gaz/praf combustibil-aer 
din activităţile industriale 
desfăşurate în medii cu pericol de 
explozie utilizând celula de 
explozie de 20 l, adaptată şi 
modificată pentru sistemele 
hibride. 

Extinderea domeniului de cunoştinţe referitoare la 
fenomenul de tip explozie. Folosirea datelor 
experimentale obţinute pentru elaborarea studiilor 
de evaluare a riscului de explozie pentru 
procesele tehnologice desfăşurate în atmosfere 
potenţial explozive. 
Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare a 
evenimentelor generate de explozii, soldate cu 
pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti.  

PN 07 45 03 21 
 
Completarea bazei de 
date cu parametrii de 
explozivitate obţinuţi 
în urma modernizării 
standului 
experimental „tub de 
şoc” pentru 
amestecuri explozive 
gazoase. 

2014 
Studiu privind comportamentul 
amestecurilor explozive aer-gaz la 
explozie în tubul de şoc 
modernizat, echipat cu traductori 
de presiune, permiţând 
determinarea vitezei undei de 
presiune, respectiv înregistrarea 
fenomenului de deflagraţie şi 
trecerea în detonaţie. 

Extindere domeniului de cunoştinţe referitoare la 
fenomenul de tip explozie prin studierea acestuia 
prin tuburile de şoc. Creşterea capacităţii de 
expertiza in domeniul exploziilor. Obţinerea de 
parametri de explozivitate, specifici amestecurilor 
aer-substanţe inflamabile şi introducerea 
acestora într-o bază de date, care se pot regăsi 
în activităţile industriale desfăşurate în medii cu 
pericol de explozie.  

PN 07 45 03 22 
 
Tehnologie privind 
verificarea rezistenţei 
la presiune 
hidrostatică a 
capselor detonante. 

2014 
Elaborarea tehnologiei privind 
verificarea rezistenţei la presiune 
hidrostatică a capselor detonante 
(realizare stand de încercare 
pentru asigurarea condiţiilor de 
testare şi elaborare procedură de 
încercare). 

Dezvoltarea infrastructurii de încercare prin 
realizarea standului care conduce la creşterea 
capacităţii de încercare, evaluare şi expertizare, 
precum şi menţinerea recunoaşterii la nivel 
naţional şi european în domeniul considerat. 

PN 07 45 03 23 
 
Cercetări privind 
comportamentul 
frontului de flacără şi 
al undei de presiune 
la exploziile de aer 
gaz în tubul de şoc. 

2015 
Studiu parametrilor de explozivitate 
specifici amestecurilor aer-
substanţe inflamabile, respectiv a 
vitezelor de propagare a undei de 
presiune şi a frontului flăcării şi 
introducerea acestora în baza de 
date specifică INSEMEX. 
Studiul fenomenului de tranziţie a 
exploziei de la deflagraţie la 
detonaţie. 

Extindere domeniului de cunoştinţe referitoare la 
fenomenul de tip explozie prin studierea acestuia 
prin tuburile de şoc, in ceea ce priveşte vitezele 
de propagare a undei de presiune şi a frontului 
flăcării.  
Parametrii de explozivitate vor putea fi utilizaţi 
atât în activitatea de expertizare a evenimentelor 
de tip explozie, generatoare de victime omeneşti 
şi pagube materiale, cât şi la elaborarea studiilor 
de evaluare a riscului de explozie pentru 
procesele tehnologice desfăşurate în atmosfere 
potenţial explozive.  

PN 07 45 03 24 
 
Cercetări privind 
temperatura minimă 
de aprindere a norilor 
de praf combustibil în 

2015 
Elaborare metodă de testare 
privind determinarea temperaturii 
minime de aprindere a norilor de 
praf combustibil. 
Studiu privind influenţa granulaţiei 

Creşterea capacităţii de expertizare tehnică a 
evenimentelor generate de exploziile de prafuri 
combustibile. 
Completarea gamei de teste necesare 
caracterizării din punct de vedere al explozivităţii 
pentru prafurile combustibile. 
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vederea creşterii 
nivelului de protecţie 
la explozie în 
aplicaţiile industriale. 

prafului combustibil asupra 
temperaturii minime de aprindere a 
norului de praf.  

Extindere domeniului de cunoştinţe referitoare la 
fenomenul de tip explozie. 
Creşterea gradului de securitate şi sănătate în 
muncă prin folosirea datelor din proiect la 
elaborarea masurilor de protecţie antiexplozivă. 

PN 07 45 03 25 
 
Programarea şi 
utilizarea 
subrutinelor pentru 
mişcarea reţelelor de 
discretizare în 
rezolvarea 
problemelor de 
mecanica fluidelor 
computerizată. 

2015 
Subrutine scrise în limbajul de 
programare C, utilizabile în cadrul 
simulărilor computerizate ale 
exploziilor amestecurilor gazoase 
combustibile, pentru determinarea 
efectelor acestor fenomene asupra 
structurilor solide 

Creşterea substanţială a acurateţei rezultatelor 
simulărilor computerizate până la atingerea 
nivelului superior existent pe plan mondial; 
Diminuarea incertitudinilor printr-o înţelegere 
aprofundată a proceselor simulate; 
Diminuarea ratei de eroare a deciziilor bazate pe 
simulări computerizate; 
Extinderea tipurilor de procese/fenomene care 
pot fi analizate computerizat.  

PN 07 45 03 26 
 
Cercetări privind 
implementarea unui 
sistem electronic de 
monitorizare 
armonizat pentru 
identificarea unică şi 
trasabilitatea 
explozivilor de uz 
civil. 

2015 
Studiu de implementare a 
sistemului electronic de 
monitorizare armonizat pentru 
identificarea unică şi trasabilitatea 
explozivilor de uz civil la depozitul 
de explozivi al INCD INSEMEX 
Petroşani. 

Instrument de monitorizare conform cu cerinţele 
directivei europene în domeniu, care va asigura o 
modalitate integrată, facilă, sigură şi rapidă de 
asigurare a controlului pe întreg fluxul logistic al 
acestor produse de natură explozivă, de la 
producători, transportatori şi distribuitori şi până 
la utilizatori. 
Concretizarea premiselor necesare asigurării 
circulaţiei în condiţii de siguranţă şi securitate a 
explozivilor de uz civil şi combaterii eventualelor 
acţiuni teroriste, oferind totodată informaţii 
relevante şi de încredere autorităţilor în domeniu. 

PN 07 45 03 27 
 
Modelarea 
computerizată a 
incendiilor utilizând 
geometrii la scară 
redusă, în vederea 
stabilirii influenţei 
asupra parametrilor 
de ieşire. 

2015 
Modelări computerizate ale 
fenomenelor de tip incendiu, 
produse în spaţii închise cu 
destinaţii industriale, caracterizate 
prin geometrii complexe şi 
dimensiuni mari.  
Studiul mecanismului de iniţiere şi 
dezvoltare a incendiului, a 
tehnicilor specifice de simulare 
computerizată, utilizând pachetul 
software FDS (Fire Dynamic 
Simulator). 

Extinderea bazei ştiinţifice şi practice privind 
aplicarea metodelor computerizate şi a 
programelor specializate, pentru simularea 
fenomenelor de tip incendiu, produse în clădiri cu 
destinaţie civilă (casnică) sau utilitară. Reducerea 
timpilor de lucru necesari rezolvării de către codul 
FDS a ecuaţiilor diferenţiale elementare care stau 
la baza modelării computerizate a acestor 
fenomene. 

PN 07 45 03 28 
 
Cercetări privind 
influenţa 
concentraţiei de 
amestec exploziv aer-
metan / aer-metan-
praf de cărbune 
asupra asigurării 
securităţii în 
exploatarea 
explozivilor 
antigrizutoşi în 

2015 
Tehnologii de evaluare a 
parametrilor de influenţă a 
atmosferei grizutoase privind 
aprinderea acesteia de către 
explozivii utilizaţi în subteran 
(explozivi de siguranţă 
antigrizutoşi, fitile detonante 
antigrizutoase şi capse detonante 
antigrizutoase). 

Stabilirea condiţiilor de securitate în concordanţă 
cu factorii de influenţă care sunt determinaţi de 
atmosfera explozivă, respectiv de explozivul cu 
care se face derocarea în subteran. 
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standul de încercări 
din Poligonul de 
explozivi. 

PN 07 45 03 29 
 
Cercetări pentru 
stabilirea echivalenţei 
explozivilor de uz 
civil din punct de 
vedere al capacităţii 
relative de lucru prin 
utilizarea de ‘ANFO’ 
etalon. 

2015 
Studiu privind stabilirea unei 
echivalenţe privind CRL în sistem 
dual comparativ cu TNT respectiv 
ANFO în vederea implementării la 
nivel de normativ respectiv în 
efectuarea de expertize tehnico - 
ştiinţifice ale INCD INSEMEX 
Petroşani în stabilirea cauzelor şi 
mecanismului de desfăşurare a 
unor accidente sau avarii tehnice. 

Prin efectuarea de încercări comparative faţă de 
două etaloane a explozivilor de uz civil se poate 
configura o schemă de stabilire mult mai exactă a 
CRL şi definirea corectă a parametrilor tehnici a 
acestora; 
Adaptarea sistemului de clasificare a explozivilor 
de uz civil la practicile europene atât în ceea ce 
priveşte reglementările aferente autorităţilor cât şi 
procedurile de verificare ale fabricanţilor. 

 
  4.2. Valorificarea în producţie a rezultatelor obţinute: 
 

Denumirea proiectului Tipul rezultatului Utilizatori 
Efecte socio-economice la 

utilizator 

Evaluarea riscului de 
explozie generat de 
combustia spontană a 
cărbunilor, precum şi a 
efectelor exploziilor 
desfăşurate în spaţii 
închise şi în aer liber 

Studiu 
Bază ştiinţifică 
Bază de date 

INCD-
INSEMEX 
Petroşani 
 
Compania 
Naţională a 
Huilei S.A. 
Petroşani şi 
sucursalele 
acesteia. 
 

Creşterea gradului de securitate şi 
protecţie a sănătăţii lucrătorilor 
în/din subteran prin elaborarea 
măsurilor de prevenire a 
exploziilor pe baza cunoaşterii 
nivelului riscului de explozie 
asociat combustiei spontane a 
cărbunilor / focurilor de mină. 
Fundamentarea ştiinţifică a 
cauzelor şi împrejurărilor care 
conduc la producerea unor 
evenimente în subteran, generate 
de explozii urmate sau nu de 
incendii. 

Elaborare manual de 
securitate şi sănătate 
pentru minele de huilă din 
România. 

Studiu 

Compania 
Naţională a 
Huilei S.A. 
Petroşani şi 
sucursalele 
acesteia. 
 

Respectarea prevederilor avute în 
vedere la întocmirea  documentului 
de securitate şi sănătate vor 
conduce la îmbunătăţirea stării de 
securitate şi sănătate la unităţile 
miniere aparţinătoare de 
Compania Naţională a Huilei 
Petroşani. 

Sistem integrat de 
management al riscului 
profesional generat de 
aplicaţiile industriale 
desfăşurate în medii cu 
pericol de explozie şi/sau 
toxicitate. 

Elaborarea 
documentaţiei 
sistemului de 
management 
integrat la un agent 
economic pilot 
(INCD INSEMEX 
Petroşani) 

INCD 
INSEMEX 
Petroşani şi alţi 
agenţi 
economici 
beneficiari, care 
desfăşoară 
activităţi în 
spaţii 
industriale cu 
pericol de 
atmosferă 
explozivă şi/sau 

Realizarea securităţii şi sănătăţii 
în muncă prin eliminarea şi/sau 
reducerea cauzelor potenţiale de 
accidentare şi îmbolnăvire 
profesională, ceea ce va avea ca 
efect o fidelizare a personalului, 
reducerea cheltuielilor legate de 
acest sector, o bună percepţie a 
organizaţiei de către societatea 
civilă în ansamblul ei şi de către 
autorităţi. 
Asigurarea controlului organizaţiei 
asupra pericolelor, accidentelor şi 
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toxică. riscurilor la locul de muncă al 
lucrătorilor. 
Îmbunătăţirea relaţiilor cu industria 
şi organismele de reglementare; 
Îmbunătăţirea imaginii comerciale, 
a marketingului şi a competitivităţii 
în cazul unui sistem de 
management recunoscut prin 
certificare. 

Metode armonizate de 
încercare a capselor 
detonante electrice pentru 
evaluarea conformităţii cu 
cerinţele de prevenire a 
detonării intempestive prin 
descărcări electrostatice 
(ICDE). 

Raport de 
implementare a 
metodei de 
încercare în 
sistemul de calitate 
al laboratorului. 
Procedura de 
încercare aprobată 
în sistemul calităţii 
laboratorului de 
încercări. 

Producătorii de 
capse din ţară şi 
din străinătate 
care trebuie să 
pună pe piaţă 
produse cu 
performanţe 
adecvate de 
protecţie 
împotriva 
exploziilor 
necontrolate, 
certificate privind 
conformitatea cu 
cerinţele 
directivelor 
europene. 

Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin reducerea 
riscului de explozii intempestive 
prin folosirea de capse detonante 
electrice cu performanţe 
superioare de rezistenţă la 
descărcări electrostatice. 
Reducerea pierderilor materiale şi 
umane care pot rezulta în urma 
exploziilor necomandate cu 
consecinţe nefaste asupra vieţii şi 
sănătăţii oamenilor şi asupra 
patrimoniului (naţional sau privat) 
afectat de aceste evenimente. 
Impact asupra mediului în sensul 
că prin folosirea explozivilor de 
calitate superioară, certificaţi 
privind conformitatea cu cerinţele 
directivei europene se pot efectua 
lucrări de împuşcare controlate, 
fără a afecta mediul înconjurător. 

Perfecţionarea metodelor 
de prevenire / combatere a  
combustiilor spontane / 
focuri endogene în vederea 
creşterii gradului de 
securitate a muncii şi a 
zăcământului de la minele 
de huilă din Valea Jiului. 

Tehnologie de 
prevenire a 
combustiilor 
spontane din minele 
de huilă cu aerosoli 
de tip clorură de 
zinc. 

Compania 
Naţională a 
Huilei S.A. 
Petroşani şi 
sucursalele 
acesteia. 
 

Scăderea costurilor de exploatare. 

Metode armonizate de 
încercare pentru 
conductele nemetalice 
subterane pentru produse 
petroliere în vederea 
evaluării conformităţii cu 
cerinţele Directivei ATEX 
(HG 752/2004) (ICNSP). 

Proceduri de 
încercare elaborate 
în conformitate cu 
standardele 
europene de 
referinţă. 
 
Stand de încercare: 
- pentru încercări la 
presiune 
hidrostatică şi 
presiune ciclică, cu 
incinta termostatată 
de încălzire; 
- pentru încercarea 
la depresiune a 

Personalul 
laboratorului cu 
atribuţii de 
efectuare sau 
monitorizare a 
încercărilor în 
cadrul 
sistemului de 
calitate asigurat 
de laboratorul 
de încercări 
acreditat 

Securitate în muncă la utilizarea 
conductelor nemetalice subterane 
pentru combustibili lichizi, atât 
pentru beneficiarii utilizatori ai 
conductelor nemetalice subterane 
pentru combustibili lichizi, cât şi 
pentru personalul de încercare/ 
evaluare/ certificare parte a 
organismelor acreditate de 
încercare şi certificare. 
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conductelor 
nemetalice 
subterane. 

Elaborarea instrumentelor 
de evaluare necesare 
procesului de apreciere a 
gradului de securitate a 
echipamentelor neelectrice 
utilizate în atmosfere 
potenţial explozive, 
conform cerinţelor 
europene ATEx. 

Proceduri specifice 
de evaluare a 
echipamentelor 
neelectrice a 
conformităţii 
echipamentelor 
neelectrice cu mod 
de protecţie la 
explozie, protecţie 
prin securitate 
constructivă “b” si 
protecţie prin prin 
imersie în lichid „k”. 

Utilizator direct: 
INCD 
INSEMEX prin 
organismului de 
evaluare a 
conformităţii 
produselor, 
serviciul de 
certificare 
SECEEX şi a 
laboratorului de 
incercări LIEX 
Utilizatori 
indirecţi: 
producatorii de 
echipamente 
Ex neelectrice. 

Extinderea competentelor de 
evaluare a OEC INSEMEX, 
SECEEX şi a laboratorului 
INSEMEX LIEX prin cuprinderea 
seriei de standarde SREN 13463 
Echipamente neelectrice pentru 
atmosfere potenţial explozive. 
Menţinerea nivelului profesional la 
cerintele europene în domeniul 
echipamentelor destinate utilizării 
în atmofere potenţial explozive. 

Eficientizarea protecţiei 
primare a personalului la 
executarea lucrărilor lungi 
săpate în roci tari cu 
emanaţii de gaze. 

Nomograme pentru 
amplasarea şi 
dimensionarea 
aerajului auxiliar. 
Tipuri de conducte 
de aeraj utilizabile 
în aerajul auxiliar. 
 

Sucursalele din 
cadrul 
Hidroconstrucţi
a Bucureşti. 

Soluţii operative la schimbările 
intervenite în sistemul de 
ventilaţie. 
Utilizarea unui număr redus de 
ventilatoare pe coloana de aeraj 
cu parametrii corespunzători. 
 Reducerea costurilor aferente 
vehiculării aerului în lucrările de 
lungime mare. 
Realizarea debitului de aer 
necesar la frontal de lucru. 
Asigurarea cantitativă şi calitativă 
a aerului la locul de muncă. 

Elaborarea de soluţii 
tehnice pentru ameliorarea 
/ normalizarea condiţiilor 
de mediu de la locurile de 
muncă cu pericol de 
explozie şi / sau intoxicare 
a personalului, conform 
celor mai bune practici din 
domeniu.  
 

Soluţii cadru de 
reducere a 
pulberilor, 
zgomotului şi de 
îmbunătăţire a 
condiţiilor de 
microclimat de la 
locurile de muncă 
aparţinătoare 
Sucursalei 
Electrocentrale 
Paroşeni. 

Sucursala 
Electrocentrale 
Paroşeni şi 
Termocentrale 
cu funcţionare 
pe combustibil 
solid (cărbune). 

Prin aplicarea soluţiilor cadru 
elaborate se vor reducere 
pulberile, zgomotul şi se 
îmbunătăţesc condiţiile de climat 
la locurile de muncă, având ca 
efect şi reducerea riscului de 
îmbolnăvire a lucrătorilor expuşi. 
Aplicarea măsurilor tehnice de 
protecţie preventive conduc la 
reducerea cheltuielilor legate de 
recuperarea capacităţii forţei de 
muncă a lucrătorilor. 

Elaborarea de soluţii 
tehnice pentru diminuarea 
emisiilor de pulberi şi gaze 
de la sursele staţionare şi a 
imisiilor din mediul 
înconjurător, conform BAT-
urilor şi BREF-urilor 
europene pentru procesele 
tehnologice din industrie. 

Studiu. 

S.E. Paroşeni şi 
alte unităţi 
economice care 
evacuează 
poluanţi în 
atmosferă. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru 
şi creşterea randamentului 
instalaţiilor de producere şi 
distribuţie a energiei termice. 
Creşterea gradului de securitate şi 
siguranţă în exploatare a 
instalaţiilor cu efecte socio-
economice pozitive din punct de 
vedere a protecţiei sănătăţii 
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populaţiei din zonele învecinate. 

Elaborarea metodelor de 
selecţie psihologică pentru 
personalul care desfăşoară 
activităţi în condiţii de  
atmosfere explozive şi/sau 
toxice. 

Noi metodologii de 
examinare 
psihologică pentru 
electricienii de mină 
şi artificierii de 
mină. 
 

Cabinetele de 
examinare 
psihologică din 
domeniul 
psihologiei 
muncii şi 
organizaţionale. 

Scăderea costurilor unităţilor 
miniere cu privire la personalul 
utilizat (artificieri de mină şi 
electricieni de mină). 

Cercetarea dinamicii de 
migrare prin soluri a 
gazului natural degajat din 
conducte de distribuţie 
prin defecte, în funcţie de 
structura solului şi de 
elemente de infrastructură 
îngropate. 

Studii. 
Bază de date. 

Specialiştii 
implicaţi în 
expertizarea 
evenimentelor 
la producerea 
cărora factor 
principal a 
constituit 
migrarea 
gazului natural 
prin sol. 
Inspecţia de 
Stat pentru 
Construcţii. 
Agenţii 
economici care 
execută 
amplasarea şi 
repararea 
reţelelor de 
distribuţie a 
gazului natural. 

Scăderea duratei şi a costurilor de 
elaborare a expertizelor tehnice. 
 
Creşterea încrederii în ipotezele 
formulate în cadrul expertizelor 
tehnice. 
 
Creşterea siguranţei cetăţenilor, 
 prin aplicarea unor măsuri de 
prevenire avizate, ca urmare a 
cunoaşterii dinamicii de migrare a 
gazului printr-un sol dat, se reduc 
accidentele datorate exploziilor de 
acumulări de gaz natural în 
imobile şi toate urmările sociale şi 
economice pe care le presupun 
acestea. 

Studiul surselor de 
alimentare şi al elementelor 
de limitare a energiei, cu 
tip de protecţie securitate 
intrinsecă, destinate 
echipamentelor tehnice 
care funcţionează în 
atmosfere explozive. 

2010 
Documentare 
privind cerinţele 
esenţiale ale 
echipamentelor 
electrice cu tip de 
protecţie securitate 
intrinsecă, în 
conformitate cu 
standardele 
armonizate. 
Analiza cerinţelor 
constructive şi 
funcţionale pentru 
barierele de 
securitate cu 
seminconductoare 
destinate protecţiei 
circuitelor cu tip de 
protecţie securitate 
intrinsecă. 

Producătorii de 
echipamente 
pentru medii 
Ex. 

Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă pe baza 
valorificării rezultatelor obţinute 
prin stabilirea cerinţelor de 
securitate conform ultimelor ediţii 
ale standardelor armonizate 
pentru aparatura electrică având 
ca tip de protecţie securitatea 
intrinsecă “i”. 
Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă prin stabilirea 
cerinţelor constructive şi 
funcţionale pentru barierele de 
securitate cu seminconductoare 
destinate protecţiei circuitelor cu 
tip de protecţie securitate 
intrinsecă. 

2011 
Studiu şi transfer 
tehnologic privind 

Producătorii de 
echipamente 
pentru medii 

Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă. 
Dezvoltarea capabilităţii de 
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sursele de 
alimentare şi al 
elementelor de 
limitare a energiei, 
cu tip de protecţie 
securitate 
intrinsecă, destinate 
echipamentelor 
tehnice care 
funcţionează în 
atmosfere potenţial 
explozive. 
Elaborare lucrare 
ştiinţifică prezentată 
la simpozioane 
ştiinţifice naţionale / 
internaţionale 

Ex. evaluare a surselor de alimentare 
şi al elementelor de limitare a 
energiei, cu tip de protecţie 
securitate intrinsecă. 

Metodă integrată de 
auditare internă şi eficientă 
a stării de securitate şi 
sănătate în muncă, 
aplicabilă sistemelor de 
muncă complexe din 
domeniul producerii 
energiei electrice pe cale 
hidro. 

2010 
Studiu privind teoria 
şi practica auditului 
de SSM. 
Metodă de auditare 
internă a stării de 
securitate şi 
sănătate în muncă 
aplicabilă 
sistemelor 
complexe cu 
activitate de 
hidroconstrucţii. 
Instrumente privind 
auditarea internă a 
stării de securitate 
şi sănătate în 
muncă. 
Procedură privind 
desfăşurarea 
auditului intern în 
domeniul SSM 
specifică sistemelor 
de muncă din 
domeniul 
construcţiilor 
hidroenergetice şi 
hidrotehnice. 

Firmele de 
hidroconstrucţii 

Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă pe baza 
valorificării rezultatelor referitoare 
la aprecierea conformităţii 
activităţilor desfăşurate cu 
legislaţia de securitate şi sănătate 
în muncă aplicabilă firmelor de 
hidroconstrucţii. 
 
Dezvoltarea/îmbunătăţirea 
infrastructurii metodologice de 
auditare a sistemelor de muncă 
complexe cu activitate în domeniul 
construcţiilor hidrotehnice. 

2011 
Raport de 
experimentare şi 
verificare a metodei 
de audit intern la 
întreprinderile de 
hidroconstrucţii. 
Studiu privind 
implementarea 

Firmele cu 
activitati în 
domeniul 
hidroenergetic. 

Controlul riscurilor de accidentare 
şi îmbolnăvire profesională 
specifice activităţilor de construcţii 
hidrotehnice şi hidroenergetice la 
un asemenea nivel,încât să 
determine eliminarea posibilităţii 
acţíunii lor asupra lucrătorilor. 
Dezvoltarea / îmbunătăţirea 
infrastructurii metodologice de 



 62 

rezultatelor 
cercetării la un 
agent economic 
pilot din cadrul 
întreprinderilor de 
hidroconstrucţii şi 
diseminare pe 
scară largă a 
acestora prin 
comunicarea şi 
publicarea la nivel 
naţional şi 
internaţional. 

auditare a sistemelor de muncă 
complexe cu activitate în domeniul 
hidroenergetic. 

Analiza cauzelor si a 
modului de transmitere a 
unei explozii interne la 
motoarele electrice 
asincrone de joasa 
tensiune de gabarite mici, 
prevăzute să funcţioneze in 
atmosfere potenţial 
explozive din grupa IIC de 
gaze, vapori si elaborarea 
de soluţii constructive 
pentru ca aceste motoare 
sa corespunda cerinţelor 
impuse pentru grupa II C 
privind netransmiterea unei 
aprinderi interne. 

2010 
Studiu privind 
stadiul actual al 
cercetărilor în 
domeniu. 
Studiu privind 
modul de 
transmitere a 
exploziei interne la 
motoarele de 
gabarite mici. 
 
 

Producători de 
motoare electrice 
in construcţie 
anti explozivă cu 
tip de protecţie 
capsulare 
antideflagrantă 
de gabarite mici 
şi medii, 
destinate sa 
funcţioneze in 
atmosfere de 
gaze, vapori din 
grupele IIA, IIB si 
IIC. 
Potenţiali 
beneficiari ai 
rezultatelor 
acestui proiect: 
S.C.UMEBS.A 
BUCURESTI 
S.C.ELECTROPU
TERE S.A. 
CRAIOVA 
S.C. TMD S.A. 
FILIASI 

Dezvoltarea capacităţii existente 
in domeniul cercetării, evaluării şi 
certificării pentru echipamente 
electrice cu tip de protecţie 
capsulare antideflagranta la 
nivelul cerinţelor din Uniunea 
Europeana. 
 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în munca, prin reducerea 
riscului de explozii în instalaţii 
industriale prin realizarea 
încercărilor la un nivel comparativ 
cu cel impus de standardele 
europene în vederea certificării 
echipamentelor electrice cu tip de 
protecţie capsulare 
antideflagrantă. 

2011 
Realizarea 
standului de 
încercare 
(achiziţionarea 
aparaturii necesare) 
şi efectuarea de 
încercări pe diferite 
eşantioane de 
motoare, 
înregistrarea 
rezultatelor şi 
analiza acestora. 
Soluţii constructive 
pentru motoare de 
gabarite mici, în 
vederea trecerii cu 
succes a încercării 
privind 
netransmiterea unei 
aprinderi interne. 
Diseminare 
rezultate. 

Metodologie şi software 
destinat supervizării 
integrate a acţiunilor de 
inspecţie şi întreţinere în 
conformitate cu noua 

2010 
Studiu cuprinzând 
următoarele: 
- analiza normelor 
şi standardelor 

Organismul de 
certificare 
INSEMEX 
serviciul 
SECEEX şi a 

Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă pentru 
operatorii economici care 
activează în ţar noastră care 
desfăşoară activităţi economice, 
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legislaţie în domeniu. aplicabile în 
conformitate cu 
legislaţia în vigoare;  
- stabilirea 
cerinţelor aplicabile 
metodologiei de 
supervizare 
integrate a 
acţiunilor de 
inspecţie şi 
întreţinere în 
conformitate cu 
noua legislaţie în 
domeniu. 
Studiu cuprinzând 
documentaţie de 
elaborare a 
metodologiei şi 
software-ului 
destinat supervizării 
integrate a 
acţiunilor de 
inspecţie şi 
întreţinere în 
conformitate cu 
noua legislaţie în 
domeniu. 

laboratorului 
aferent LIEX. 
 
Operatorii 
economici care 
activează în ţar 
noastră care 
desfăşoară 
activităţi 
economice, 
industriale în 
spaţii clasificate 
Ex. 

industriale în spaţii clasificate Ex. 
 
Prevenirea exploziilor şi reducerea 
costurilor datorate exploziilor şi ale 
efectelor acestora. 

2011 
Realizare software 
online destinat 
supervizării 
integrate a 
acţiunilor de 
inspecţie şi 
întreţinere în 
conformitate cu 
noua legislaţie în 
domeniu. 

Agenţii 
economici care 
exploatează 
instalaţii şi 
echipamente 
tehnice în spaţii 
cu pericol de 
explozie. 

Scăderea cheltuielilor implicate de 
realizarea inspecţiilor periodice 
redundante. 
Evidenţierea părţilor de instalaţie 
şi echipament tehnic susceptibile 
la utilizare necorespunzătoare din 
punct de vedere al riscului de 
explozie. 

Sistem avansat de evaluare 
a condiţiilor de mediu la 
operatorii cu activitate de 
extragere a substanţelor 
minerale utile din subteran 
şi suprafaţă, din punct de 
vedere al riscurilor 
generate de zgomot şi 
vibraţii. 

2010 
Studiu privind 
modul de aplicare a 
cerinţelor specifice 
din directiva de 
zgomot şi directiva 
vibraţii la locurile de 
muncă la operatori 
cu activitate în 
domeniul extrageri 
substanţelor 
minerale utile. 
Întocmirea 
proiectului 
documentaţiilor 
codurilor specifice 

Unităţile 
miniere din 
cadrul CNH 
Petroşani,  
SNLO Oltenia, 
Minvest Deva şi 
alţi operatori 
care extrag 
substanţe 
minerale utile. 

Cunoaşterea nivelului de zgomot 
şi vibraţii, şi aplicarea metodelor 
de diminuare pentru a evita 
expunerea lucrătorilor. 
 
Reducerea expunerii la zgomot şi 
vibraţii a lucrătorilor şi aplicarea 
măsurilor specifice de diminuare a 
efectelor zgomotului şi vibraţiilor 
asupra sănătăţii şi securităţii în 
muncă. 
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activităţilor din 
subteran a 
extragerii s.m.u. 

2011 
Definitivarea 
codurilor specifice 
la activităţile 
reprezentative din 
subteran şi 
suprafaţă.  
Elaborarea ghidului 
de bună practică 
privind expunerea 
la zgomot şi vibraţii 
a lucrătorilor cu 
activitate în 
extragerea 
substanţelor 
minerale utile. 

Operatorii 
economici cu 
activitate de 
extragere a 
substanţelor 
minerale utile 
din subteran şi 
suprafaţă. 

Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă. 
Evitarea riscului îmbolnăvirilor 
profesionale prin aplicarea 
ghidului de bună practică privind 
expunerea la zgomot şi vibraţii 
atât de angajator cât şi de 
lucrător. 

Cauzele accidentelor 
majore miniere din Valea 
Jiului si soluţiile tehnice 
posibile pentru prevenirea / 
reducerea acestora. 

2010 
Studiu privind 
analiza accidentelor 
majore de la 
unităţile miniere din 
Valea Jiului în 
ultimii 20 de ani. 
Clasificarea 
cauzelor care au 
dus la producerea 
accidentelor. 

Compania 
Naţională a 
Huilei S.A. 
Petroşani şi 
sucursalele 
acesteia. 
 

Scăderea costului /tona de huilă 
exploatată. 
Creşterea gradului de securitate în 
exploatare prin: 
• protecţia lucrătorilor prin 
reducerea numărului de accidente 
şi îmbolnăviri profesionale; 
• integritatea lucrărilor miniere şi a 
utilajelor folosite în subteran; 
• protecţia stratului de cărbune şi a 
zăcământului în general. 

2011 
Prevenirea/reduce- 
rea accidentelor 
miniere majore prin 
prevenirea şi 
combaterea 
concentraţiilor  
de metan şi a 
combustiilor 
spontane la 
metodele de 
exploatare actuale. 

CNH Petroşani 
şi sucursalele 
acesteia. 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
Reducerea costurilor aferente 
procesului de exploatare. 
Protecţia vieţii si sănătăţii. 
Reducerea şi combaterea 
emanaţiilor de metan precum şi 
combaterea combustiilor spontane. 

Model generalizat de 
prognoză a riscului de 
expunere a lucrătorilor  la 
vibraţii profesionale, 
specific activităţilor 
desfăşurate în mediu 
potenţial exploziv şi/sau 
toxic. 

2012 
Model generalizat 
de prognoză a 
riscului de expunere 
a lucrătorilor la 
vibraţii profesionale. 

INCD 
INSEMEX 
 
Operatorii 
economici care 
desfăşoară 
activităţi în 
mediu potenţial 
exploziv şi/sau 
toxic si au în 
dotare surse/ 
echipamente de 

Impactul proiectului va fi în primul 
rând de ordin social şi apoi 
economic, concretizându-se în 
condiţii mai bune de muncă şi 
viaţă, ca urmare a prevenirii şi 
combaterii cauzelor care stau la 
baza îmbolnăvirilor profesionale a 
lucrătorilor expuşi la valori 
dăunătoare de vibraţii, cu implicaţii 
directe în reducerea efortului 
financiar al statului privind 
reabilitarea profesională a 

2013 
Instrumente 
specifice de 
gestionare 
corespunzătoare a 
securităţii 
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ocupaţionale la 
vibraţii mecanice în 
procesul muncii 
(Documentul de 
securitate la vibraţii 
profesionale).   

muncă generat. 
de vibraţii. 

persoanelor afectate.  

Aplicaţie informatică în 
vederea înregistrării 
presiunii de explozie, 
dezvoltată în timpul 
încercării în amestecuri 
explozive a aparaturii cu tip 
de protecţie capsulare 
antideflagrantă „d”. 

2012 
Studiu privind 
stabilirea cerinţelor 
pentru aparatura 
electrică protejată la 
explozie cu tip de 
protecţie capsulare 
antideflagrantă „d” 
şi a condiţiilor 
privitoare la 
încercările în 
amestecuri 
explozive. 

INCD 
INSEMEX  

 

Implementarea celor mai noi 
tehnici de măsurare a presiunii de 
explozie la testare echipamentelor 
cu tip de protecţie capsulare 
antideflagrantă “d”. 

2013 
Algoritm şi software 
pentru vizualizarea 
şi înregistrarea 
valorilor şi curbei de 
variaţie a presiunii 
de explozie. 

Implementarea 
şi utilizarea 
software-ului 
pentru încercări 
în regim 
acreditat  
RENAR utilizate 
la evaluarea 
conformităţii 
produselor 
pentru directivele 
europene pentru 
care INSEMEX-
OEC este 
notificat la 
Bruxelles cu nr. 
NB 1809 

România ca ţară membră a Uniunii 
Europene participă direct, prin 
competenţa şi implicarea INCD-
INSEMEX în domeniul 
echipamentelor Ex, la ridicarea 
barierelor în libera circulaţie a  
acestor împreună cu asigurarea unui 
înalt nivel de securitate, sănătate şi 
siguranţă publică, precum şi 
protecţia şi siguranţa consumatorilor, 
ţinând seama de aspectele aplicabile 
legate de protecţia mediului, reguli 
de bază a legislaţiei europene în 
acest domeniu. 

Studiul cerinţelor de 
securitate şi stabilirea 
criteriilor de performanţă 
pentru aparatura electrică 
de detecţie gaze 
combustibile din locuinţe. 

2012 
Studiu privind 
stabilirea: condiţiilor 
de selectare, 
utilizare şi a 
instrucţiunilor de 
întreţinere, pentru 
aparatura electrică 
de detecţie gaze 
combustibile din 
locuinţe. 

INCD 
INSEMEX  
 

Dezvoltarea facilităţilor de 
încercare pentru aparatura de 
detecţie gaze şi extinderea 
domeniului de servicii tehnico 
ştiinţifice prestate de către INCD 
INSEMEX pentru domeniul casnic  
(nereglementat serviciilor 
domeniului industrial). 

2013 
Stand de încercare 
pentru stabilirea 
performanţelor 
aparaturii de 
detecţie gaze 
combustibile din 

Cu noul stand 
se pot efectua, 
la cererea 
producătorilor 
de aparatură de 
detecţie gaze 
combustibile 

Minimizarea riscului de explozie în 
locuinţe. 
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locuinţe. din locuinţe, 
încercările în 
conformitate cu 
standardul 
specific SR EN 
50194-1:2009 

Ghid pentru  evaluarea 
instalaţiilor, a 
echipamentelor portabile,  
EIP si pardoselilor din 
spatii cu gaze, vapori , 
ceturi sau pulberi 
inflamabile in aer, din 
punct de vedere al 
pericolului de explozii. 

2013 
Ghid pentru 
evaluarea 
instalatiilor şi EIP 
privind  riscul de 
explozii in medii cu 
atmosfere potential 
explozive. 

Producători şi 
utilizatori de 
echipamente 
Ex. 
INSEMEX 
GANEX. 
Autorităţile de 
control în  
domeniul SSM. 
Organisme de 
reglementare. 
 

Folosirea ghidului elaborate în 
cadrul proiectului în activitatea de 
proiectare şi realizare a 
obiectivelor noi cât şi pentru  
dezvoltarea / modernizarea şi 
întreţinerea în condiţii de 
securitate a celor existente, oferă 
utilizatorilor oportunităţi de 
perfecţionare şi rezolvare a 
problemelor de protecţie la 
explozii  la un nivel superior, ceea 
ce semnifică asigurarea unui risc 
minim de explozii.   
Creşterea nivelului de securitate la 
utilizarea echipamentelor tehnice / 
instalaţii, EIP din medii Ex  
conduce la reducerea costurilor 
datorate unor incidente tehnice, 
avarii ale instalaţiilor  şi clădirilor 
proprii dar şi din vecinătăţi ce   pot  
implica  pierderi de vieţi omeneşti 
şi/sau pagube materiale 
deosebite. 

Elaborarea tehnologiei 
pentru determinarea 
sensibilităţii la şocul de 
explozie a bunurilor 
periculoase, clasa 1 potrivit 
clasificării din 
recomandările naţiunilor 
unite, în vederea 
expertizării sau încadrării, 
în conformitate cu acestea. 

2013 
Tehnologie pentru 
determinarea 
sensibilităţii la şocul 
de explozie a 
bunurilor 
periculoase. 

Laboratorul de 
specialitate din 
cadrul INCD-
INSEMEX şi 
operatorii 
economici din 
industria 
chimică. 

Creşterea numărului şi valorii 
economice a contractelor de 
certificare şi propunerea de 
îmbunătăţire a măsurilor de 
siguranţă pentru depozitarea 
transportul şi utilizarea explozivilor 
şi altor materiale periculoase, 
pentru evitarea accidentelor sau 
incidentelor periculoase. 

Dezvoltarea capacităţii de 
încercare a laboratorului 
prin implementarea 
tehnologiei de încercare la 
şoc termic şi de încercare 
la răsucire pentru 
traversări. 

2013 
Studiu privind 
analiza cerinţelor 
privitoare la 
încercarea la şoc 
termic şi încercarea 
la răsucire pentru 
traversări. 

INSEMEX-GLI  
Grup 
Laboaratoare 
Încercări 
 

Creşterea capacităţii de efectuare 
a încercărilor efectuate asupra 
aparaturii electrice protejate la 
explozie. 

2014 
Tehnologie pentru 
efectuarea încercării 
la şoc termic şi 
încercarea la 
răsucire pentru 
traversări.  

Producători de 
echipamente 
electrice 
destinate utilizării 
în atmosfere 
explozive (Elba 
Timişoara, 

Creşterea gradului de securitate la 
explozie pentru echipamentele 
electrice destinate utilizării în 
atmosfere explozive. 
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Realizare stand 
pentru încercarea la 
şoc termic şi 
elaborare proceduri 
de încercare.  

Electrocontact 
Botoşani, 
Electromax, 
UMEB) 

Creşterea fiabilitatii în 
exploatare şi îmbunătăţirea 
mentenanţei acţionărilor 
electrice cu motoare în 
constructie antiexploziva 
destinate utilizarii în 
atmosfere potenţial 
explozive. 

2013 
Studiu privind 
evaluarea cerinţelor 
constructive şi de 
funcţionare 
privitoare la 
asigurarea unei 
fiabilităţi 
corespunzătoare în 
funcţionare a 
motoarelor electrice 
în construcţie antiex 

INCD 
INSEMEX 
Fabricanţii de 
motoare 
electrice în 
construcţie 
antiexplozivă şi 
utilizatorii finali 
ai acestor 
echipamente 
din industria de 
petrol şi gaze. 

Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, datorită 
reducerii riscului de explozii în 
instalaţii industriale prin creşterea 
fiabilităţii în exploatare şi a 
mentenanţei actionărilor electrice 
cu motoare în construcţie 
antiexplozivă specifice în principal 
industriei de petrol şi gaze. 

2014 
Soluţii tehnice 
pentru creşterea 
fiabilităţii în 
exploatare şi a 
mentenanţei 
acţionărilor cu 
motoare electrice 
în construcţie 
antiexplozivă, în 
vederea creşterii 
securităţii muncii în 
ariile clasificate Ex. 

Producatori 
/utilizatori de 
motoare 
electrice in 
constructie 
antiexploziva. 
Organizatii 
(ateliere) de 
reparatii motoare 
Ex. 

Elaborarea unor solutii tehnice cu 
aplicare imediata pentru cresterea 
fiabilitatii in exploatare si a 
mentenantei actionarilor cu 
motoare electrice in constructie 
antiexploziva, in vederea cresterii 
securitatii muncii in ariile 
clasificate Ex. 

Optimizarea procesului de 
evaluare a conformităţii 
pentru cabine ventilate 
mobile/semistaţionare, cu 
sau fără sursă internă de 
degajare de substanţe 
inflamabile, în vederea 
stabilirii cerinţelor 
constructive şi de integrare 
a securităţii la explozie. 

2013 
Pocedură de 
evaluare a 
conformităţii pentru 
cabine ventilate 
mobile / 
semistaţionare cu 
sau fără sursă 
internă de degajare. 

Unităţile 
economice care 
au ca activitate 
principală 
eploatarea, 
transportul, şi 
înmagazinarea 
substanţelor 
lichide şi 
gazoase 
inflamabile. 
Unităţile 
economice care 
prestează 
servicii de 
punere în 
funcţiune şi 
mentenanţă la 
instalatiile care 
funcţionează in 
medii potenţial 
explozive. 

Creşterea securităţii prin 
prevenirea riscurilor iniţierii de 
incendii/explozii datorate 
posibilelor scăpări de gaze 
combustibile în interiorul cabinelor 
ventilate mobile/semistaţionare. 
Creşterea nivelului securităţii 
pentru personalul implicat în 
realizarea mentenanţei acestor 
tipuri de echipamente conform 
cerinţelor impuse de legislaţia 
naţională/internaţională. 

Procedură de determinare 
a parametrilor de mediu 

2013 
Procedură 

Operatori 
economici, care 

Dezvoltarea capacităţii de 
expertizare a unor evenimente 
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privind hidrocarburile 
aromatice polinucleare, cu 
ajutorul cromatografului de 
gaze cuplat la 
spectrometrul de masă. 

experimentală de 
determinare a 
hidrocarburilor 
aromatice 
polinucleare din 
apă/sol, aer cu 
ajutorul 
cromatografului de 
gaze cuplat cu 
spectrometrul de 
masă. 

în urma 
activităţilor 
desfăşurate 
produc 
hidrocarburi, 
pentru 
cunoaşterea 
gradului de 
poluare. Agenţii 
de mediu. 

care prezintă un impact 
semnificativ asupra mediului 
înconjurător. 
 

Tehnologii privind 
determinarea rezistenţei, 
permeaţiei şi degradării 
echipamentelor individuale 
de protecţie împotriva 
agenţilor chimici în 
vederea evaluării 
conformităţii acestora.  

2013 
Stand de încercare  
privind determin. 
rezistenţei 
îmbrăcămintei de 
protecţie la 
penetrarea de către 
lichide. Elaborarea 
procedurii de 
încercare. 
Efectuarea de 
determinări privind  
rezistenţa 
îmbrăcămintei de 
protecţie la 
penetrarea de către 
lichide. 

INCD 
INSEMEX – 
OEC – 
Organism de 
Evaluare a 
Conformităţii 
notificat la 
Bruxelles NB 
1809 şi  
GLI -Grup 
Laboratoare 
Încercări. 
 

Creşterea nivelului de sănătate şi 
securitate în muncă prin 
reducerea accidentelor datorate 
utilizării produselor chimice. 
Creşterea gradului de securitate a 
personalului şi a instalaţiilor, 
evitarea folosirii unor echipamente 
neadecvate. 

2014 
Tehnologii privind 
determinarea 
permeaţiei şi 
încercarea de 
degradare a 
încălţămintei de 
protecţie şi 
realizarea 
standurilor de 
încercări. 
Tehnologiei privind 
determinarea  
permeaţiei 
mănuşilor de 
protecţie. 

Producători şi 
utilizatori 
autohtoni sau 
internaţionali de 
echipamente 
individuale de 
protecţie 
împotriva 
agenţilor 
chimici 
(produse 
petroliere). 

Evaluarea riscului la 
demolarea obiectivelor 
industriale/civile cu 
ajutorul explozivilor de uz 
civil, în vederea prevenirii 
efectelor nedorite induse. 

2014 
Instrument 
metodologic 
inovativ de evaluare 
a riscului 
profesional / 
tehnologic la 
demolarea 
obiectivelor 
industriale / civile cu 

Agenţi 
economici cu 
activitate, atât 
în domeniul 
elaborării 
documentaţiilor 
de tehnice 
(proiectelor) de 
demolare, cât şi  
în domeniul 

Creşterea gradului de 
conştientizare a riscurilor specifice 
la utilizarea explozivilor de uz civil, 
în vederea demolării controlate a 
construcţiilor. 
Îmbunătăţirea şi dinamizarea 
procesului de fundamentare a 
politicilor din domeniul prevenirii şi 
combaterii cauzelor de producere 
a evenimentelor nedorite ce pot 
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ajutorul explozivilor 
de uz civil. 

execuţiei 
lucrărilor de 
demolare a 
construcţiilor 
utilizând 
explozivi de uz 
civil. 

afecta securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor, a persoanelor din 
vecinătăţi, precum şi mediul 
înconjurător. Asigurarea unor 
condiţii de muncă predictibile din 
punct de vedere al siguranţei şi 
durabilităţii activităţilor desfăşurate 
la demolarea controlată a 
construcţiilor utilizând exploziv de 
uz civil.   

Extinderea domeniului de 
competenţă a laboratorului 
de toxicologie privind 
determinările de radiaţii 
electromagnetice la 
locurile de muncă. 

2014 
Elaborarea şi 
implementarea 
tehnologiei pentru 
determinarea 
nivelurilor de 
expunere la 
câmpurile 
electromagnetice 
de la locurile de 
muncă. 

INCD 
INSEMEX prin 
extinderea 
domeniului de 
competenţă al 
laboratorului de 
Toxicologie. 
Unităţile 
economice care 
desfăşoară 
activitatea 
utilizând 
echipam. 
electrice de 
putere 
(centralele de 
producere a 
energiei 
electrice, 
oţelăriile, etc.). 

Reducerea nivelului de 
îmbolnăvire profesională produse 
de expunerea la radiaţiile 
electromagnetice din mediul de 
muncă peste limitele maxime 
admise. 
Creşterea nivelului de sănătate şi 
securitate în muncă. 
 

Studiul influenţei umidităţii 
amestecului de încercare 
asupra sensibilităţii 
eclatorului. 

2014 
Studiul influenţei  
umidităţii 
amestecului de 
încercare asupra 
sensibilităţii 
eclatorului. 

INCD-

INSEMEX  

(OEC şi GLI) 

Specialiştii 
implicaţi în 
activităţile de 
proiectare, 
fabricare şi 
montaj al 
echipamentele 
cu tip de 
protecţie 
securitate 
intrinsecă şi 
grupul de lucru 
WG4 din cadrul 
IECEEx. 

Creşterea securităţii în incintele în 

care funcţionează echipamente 

protejate la explozie prin tipul de 

protecţie securitate intrinsecă. 

Creşterea nivelului de cunoaştere 
în ce priveşte sensibilitatea la 
aprindere a diverselor amestecuri 
explozive gazoase datorat 
variaţiilor de umiditate relativă faţă 
de domeniul standardizat cu 
efecte pozitive în viitoarele 
evaluări post accident. 

Managementul riscului 
specific articolelor 
pirotehnice de 
divertisment, categoria 4. 

2014 
Sistem de 
management al 
riscului specific 
articolelor 
pirotehnice de 

Operatorii 
economici cu 
activitate în 
domeniul 
utilizării 
articolelor 

Creşterea nivelului de securitate 
pentru lucrători, pentru spectatori 
şi pentru protecţia mediului la 
utilizarea articolelor pirotehnice 
categoria 4, prin elaborarea unui 
sistem eficient de management al 
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divertisment 
categoria 4. 

pirotehnice de 
divertisment 
categoria 4, cât 
şi instituţiile cu 
atribuţii de 
cercetare şi 
control ( INCD-
uri, Parchet, 
Poliţie, ITM 
etc). 

riscului specific. 

Dezvoltarea capacităţii de 
testare a laboratorului de 
încercări în atmosfere 
explozive prin elaborarea 
tehnologiei de verificare a 
fuzibilelor şi diodelor 
semiconductoare la 
impulsuri de curent. 

2014 
Studiul cerinţelor de 
încercare pentru 
încercare a 
fuzibilelor şi 
diodelor 
semiconductoare la 
impulsuri de 
current. 
Realizarea 
procedurii şi 
standului de 
încercare pentru 
încercare a 
fuzibilelor şi 
diodelor 
semiconductoare la 
impulsuri de curent. 

INCD 
INSEMEX 
(OEC şi GLI), 
prin crearea 
premizelor 
evaluării cât 
mai exacte a 
cerinţelor de 
integrare a 
securităţii la 
explozie pentru 
echipamentele 
cu tip de 
protecţie 
securitate 
intrinsecă. 

Creşterea şanselor ca un 
echipament de curenţi slabi să 
poată îndeplinii cerinţele tipului de 
protecţie securitate intrinsecă. 
Creşterea securităţii în spaţii în 
care funcţionează echipamente 
protejate la explozie prin tipul de 
protecţie securitate intrinsecă. 
 

Dezvoltarea laboratorului 
de protecţia mediului prin 
achiziţionarea unui 
echipament performant de 
măsurare şi analiză a SO2. 

2015 
Studiu privind 
efectele negative 
asupra mediului 
înconjurător datorită 
poluării atmosferice 
cu SO2. 

Monitorizarea 
imisiilor de SO2 şi 
creearea unei baze 
de date cu privire la 
poluarea atmosferei 
zonelor adiacente a 
municipiului 
Petroşani. 

INCD 
INSEMEX  
 
Diverşi agenţi 
economici care 
necesită 
măsurători de 
imisii. 
 
Agenţiile de 
mediu. 

Dezvoltarea infrastructurii de 
cercetare a Laboratorului de 
Protecţia Mediului din cadrul INCD 
INSEMEX.  
Diminuarea riscului de îmbolnăvire 
a populaţiei prin cunoaşterea 
valorilor concentraţiilor de poluanţi 
periculoşi şi luarea anumitor 
măsuri corespunzătoare de 
reducere a acestora. 

Metodă de evaluare a 
echipamentelor presurizate 
utilizând gaz trasor. 

2015 
Studiu privind 
stadiul actual şi 
practica la nivel 
internaţional bazată 
pe măsurarea 
concentraţiei 
oxigenului. 
Studiu privind 
model teoretic 
pentru precizia 

INCD 
INSEMEX 
Organism de 
Evaluare a 
Conformităţii 
Produselor, 
notificat la 
Directiva 
Europeană 
94/9/EC ATEx.  
Proiectanţii şi 

Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă pentru 
procesele tehnologice din ariile cu 
pericol de atmosfere explozive. 
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teoretică de 
indicare utilizând 
gaz trasor. 
Procedură 
actualizată de 
încercare a 
echipamentului 
presurizat. 

producătorii de 
echipamente 
utilizate în ariile  
cu pericol de 
atmosferă 
explozivă 
gazoasă. 

Extinderea domeniului de 
evaluare a laboratorului 
prin trasarea hărţilor de 
dispersie a poluanţilor 
atmosferici. 

2015 
Stabilirea arealului 
de poluare şi 
indicarea măsurilor 
de prevenire şi 
limitare a emisiilor 
de poluanţi, măsuri 
ce conduc la 
diminuarea 
efectelor nocive a 
gazelor asupra 
stării de sănătate a 
populaţiei şi 
protecţia mediului 
înconjurător din 
zona limitrofă 
poluării. 

INCD 
INSEMEX – 
Petroşani 
Laborator 
Protecţia 
Mediului 

Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.     
Prevenirea îmbolnăvirii populaţiei, 
protejarea faunei şi florei din 
mediul înconjurător. 
 

Stabilirea influenţei tirajului 
natural asupra repartiţiei 
debitelor de aer în reţeaua 
de aeraj. 

2015 
Optimizarea 
activităţii de 
ventilaţie, la nivelul 
unităţilor miniere. 
Stabilirea metodelor 
de rezolvare a 
tirajului natural. 
Stabilirea influenţei 
tirajului natural la 
nivelul reţelei de 
aeraj. 
Rezolvarea reţelelor 
de aeraj în noile 
condiţii date prin 
utilizarea tehnicii de 
calcul. 

Compania 
Naţională a 
Huilei Petroşani  
 
Societatea 
Naţională 
Închideri Mine 
Valea Jiului 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
Reducerea costurilor aferente 
procesului de ventilaţie. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
sănătate şi securitate în muncă în 
vederea protecţiei factorului uman. 
Creşterea operativităţii în luarea 
deciziilor şi reducerea 
considerabilă a timpului de reacţie 
în cazul apariţiei unor perturbaţii în 
sistemul de ventilaţie general. 

Implementarea unor 
tehnologii armonizate cu 
metodele de referinţă în 
vederea determinării 
imisiilor de gaze din zonele 
adiacente protejate. 

2015 
Procedură de 
încercare privind 
determinarea 
imisiilor de NOx din 
mediul înconjurător, 
în conformitate cu 
reglementările şi 
standardele privind 
cerinţele generale 
de măsurare pentru 
mediul ambiant. 

INCD 
INSEMEX – 
LABORATOR 
PROTECŢIA 
MEDIULUI  
Agenţii 
economici care 
prin natura 
activităţii 
desfăşurate 
poluează 
mediul 

Conformarea agenţilor economici 
cu cerinţele Directivei 2008/50/EC 
privind calitatea aerului 
înconjurător, prin reducerea 
emisiilor de gaze provenite din 
aceste activităţi. 
Îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei din zonele poluate, prin 
aplicarea unor măsuri de 
reducere/diminuare a poluanţilor 
din mediu. 
Diminuare riscului de imbolnavire 
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înconjurător. 
Agentiile de 
protectia 
mediului locale 
si regionale. 

a populatiei prin cunoasterea 
valorilor concentratiilor de gaze 
din imisii şi luarea masurilor 
tehnice corespunzatoare de 
reducere a acesora. 

Dezvoltarea tehnologiei de 
evaluare a efectelor 
seismice, in vederea 
creşterii nivelului de 
seismoprotecţie a 
obiectivelor civile şi 
industriale. 

2015 
Studiu privind 
factorii de influenţă 
a efectului seismic 
generat de lucrările 
de împuşcare din 
cariere şi 
elaborarea soluţiilor 
tehnice adoptate 
pentru reducerea 
efectului seimic 
generat de lucrările 
de împuşcare din 
cariere. 

INCD 
INSEMEX 
Operatorii 
economici care 
doresc 
monitorizarea / 
evaluarea 
efectului 
seismic generat 
de lucrările de 
împuşcare din 
cariere. 
Autorităţile care 
dispun 
expertizarea 
unor 
evenimente 
periculoase. 

Îmbunătăţirea capacităţii de 
încercare, expertizare şi evaluare 
a INCD-INSEMEX. 
Ofertarea unor servicii de 
specialitate pentru operatorii 
economici, persoane sau 
autorităţi. 
Reducerea costurilor la operatorii 
economici, induse de 
despăgubirile financiare datorate 
posibililor reclamanţi afectaţi de 
lucrările de împuşcare. 

Studiul statistic al 
rezultatelor fals negative la 
încercarea cu eclatorul. 

2015 
Studiu privind 
situaţia actuală în 
legătură cu 
încercările în 
atmosfere explozive 
a echipamentelor 
de curenţi slabi. 
Stand modernizat. 
Studiu privind 
analiza statistică a 
rezultatelor 
obţinute. 
 

INCD 
INSEMEX 
Agenţi 
economici: 
ElectroPromex,  
A.C. AEM S.A., 
ElectroContact, 
FEPA  

Experienţa câştigată de către 
echipa INCD INSEMEX în timpul 
derulării proiectului va conduce la 
promovarea participării active a 
cercetătorilor şi implicit la 
integrarea deplină în aria 
europeană de cercetare. 
Beneficii obţinute de către statul 
român prin reducerea cazurilor de 
infirmare a protecţiei la explozie a 
echipamentului de curenţi slabi cu 
efect pozitiv asupra dinamicii 
introducerii de noi echipamente în 
oferta de produse pentru industria 
energetică şi de prelucrare a 
petrolului. 

Tehnologie inovativă de 
determinare a debitelor 
gazelor vehiculate prin 
conducte. 

2015 
Dezvoltarea şi 
implementarea unei 
noi tehnologii de 
măsurare cu 
ultrasunete, mai 
precise, neinvazive, 
a debitelor de gaze 
vehiculate în 
conductele 
sistemelor centrale 
de degazare de la 
unităţile miniere 
care au în dotare 
astfel de sisteme.  

INCD 
INSEMEX 
 şi  
unităţi 
economice care 
desfăşoară 
activităţi în 
medii potenţial 
explozive şi/sau 
toxice. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
Creşterea operativităţii procesului 
decizional în cazul unor 
disfuncţionalităţi în sistemul de 
transport gaze. 
Creşterea nivelului de securitate 
în muncă. 
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Dezvoltarea metodelor de 
evaluare pentru instalaţiile 
de transport cu bandă 
destinate utilizării în minele 
subterane grizutoase – 
echipament neelectric de 
grupa I . 

2010 
Studiu privind 
analiza cerinţelor 
referitoare la 
transportoarele cu 
benzi destinate 
utilizării în minele 
subterane 
grizutoase.  
Analiza soluţiilor 
tehnice pentru 
realizarea 
standurilor de 
încercare şi 
elaborarea 
documentaţiei de 
realizare a acestora 
Elaborare proiecte 
de proceduri de 
încercare conform 
noilor metode. 

Organismul de 
certificare 
INSEMEX 
serviciul 
SECEEx şi a 
laboratorului 
aferent LIEx. 
 
Agenţii 
economici care 
activează în 
ţara noastră şi 
care utilizează 
benzi 
transportoare în 
cadrul 
instalaţiilor de 
transport. 

Dezvoltarea organismului de 
certificare şi a laboratorului 
aferent, prin aplicarea noilor criterii 
de evaluare şi a metodelor de 
testare. 
 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin reducerea 
riscului de explozii în instalaţii 
industriale de transport ce folosesc 
transportoare cu bandă. 
 
Reducerea costurilor generate de 
pierderile cauzate de opririle 
neprogramate ale instalaţiilor 
datorită calităţii benzilor 
transportoare. 

2011 
Evaluarea şi 
testarea benzilor 
transportoare 
pentru a putea 
funcţiona în minele 
subterane cu 
pericol de explozie 
în conformitate cu 
noile cerinţe de 
securitate. 

Organismul de 
certificare 
INSEMEX 
serviciul 
SECEEx 
Agenţii 
economici din 
ţara noastră 
care utilizează 
benzi 
transportoare în 
cadrul 
instalaţiilor de 
transport. 

Reducerea riscului de apariţie a 
fenomenelor de tip aprindere sau 
explozie in minele subterane 
grizutoase. 
 
Îmbunătăţirea gradului de 
securitate pentru lucrătorii din 
minele subterane grizutoase în 
care funcţionează instalaţii de 
transport cu bandă . 

Dezvoltarea metodelor de 
încercare pentru evaluarea 
performantelor de protecţie 
la electricitatea statică ale 
echipamentelor individuale 
de protecţie utilizate in 
industrie in locuri cu 
pericol de explozii. 

2012 
Stand de încercare 
a materialelor textile 
pentru 
determinarea timpul 
de înjumătăţire a 
sarcinii 
electrostatice. 

INCD 
INSEMEX  
 
Producătorii de 
îmbrăcăminte 
de protecţie 

Furnizare  servicii de specialitate 
pentru solicitantii din România 
precum şi din strainatate, în 
special din zona centrală / sud-est 
europeană. 
 

Modelarea computerizată a 
dispersiei pulberilor de 
praf şi gaze la Staţiile de 
ventilatoare de la unitatile 
miniere din Valea Jiului. 

2010 

Determinarea 
emisiilor de pulberi 
și gaze și trasarea 
hărților de dispersie 
la Stația de 
ventilatoare Lonea 
III Jieț și Stația de 
ventilatoare Puț 
Centru a EM 
Petrila. 

Compania 
Naţională a 
Huilei S.A. 
Petroşani şi 
sucursalele 
acesteia. 

 

 

Reducerea emisiilor de pulberi și 

gaze la stațiile de ventilatoare 
analizate. 
 
 
 

Reducerea emisiilor de pulberi și 

gaze la stațiile de ventilatoare 
analizate construcţiilor 
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Determinarea 
emisiilor de pulberi 
și gaze și trasarea 
hărților de dispersie 
la Stația de 
ventilatoare Puț 
Aeraj nr. 2 a EM 
Livezeni și Stația de 
ventilatoare Puț 10 
Karolus a EM 
Vulcan 

hidrotehnice. 

2011 
Hărti de dispersie 
pentru emisiile şi 
imisiile de pulberi şi 
gaze de la Staţia de 
ventilat. SUITOR 
CENTRAL – E.M. 
Lupeni şi Staţia de 
ventilatoare Put Est 
– E.M.Uricani. 

Compania 
Naţională a 
Huilei S.A. 
Petroşani  
E.M. Lupeni  
 E.M.Uricani 

Limitarea debitului masic de 
poluant pentru CH4 la Staţia de 
ventilatoare SUITOR CENTRAL –
E.M. Lupeni si Staţia de 
ventilatoare Puţ Est – E.M.Uricani. 

Modernizarea staţiilor 
principale de ventilaţie 
aferente minelor de huilă 
având în vedere starea 
actuală a acestora şi 
evoluţia în perspectivă a 
reţelelor de ventilaţie pe 
care le deservesc. 

2010 
Studiu privind 
inventarierea 
tipurilor de 
ventilatoare din 
dotarea staţiilor 
principale de 
ventilaţie şi analiza 
critică a 
performanţelor 
acestora. 
Identificarea 
tipodimensiunilor de 
ventilatoare axiale 
şi/sau centrifugale 
utilizate în 
străinătate la 
aerisirea minelor de 
huilă. 

Agenţii 
economici din 
industria 
extractivă. 
 

Analiza critică a performanţelor 
ventilatoarelor existente. 
 
Reducerea costurilor aferente 
procesului de ventilaţie. 
 
Identificarea unor tipuri de 
ventilatoare performante 
aplicabile, în condiţiile reţelelor de 
aeraj existente. 
 
 Asigurarea unui climat 
corespunzător la locurile de muncă 

2011 
Alegerea tipurilor de 
ventilatoare care 
pot fi utilizate în 
condiţiile concrete 
din ţara noastră. 
Rezolvarea 
reţelelor de aeraj în 
noile condiţii date. 
Folosirea ventilat. 
cu părţi active 
interschimbabile 
atât configuraţiilor 
verticale cât şi 

Compania 
Naţională a 
Huilei S.A. 
Petroşani şi 
sucursalele 
acesteia. 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. Reducerea costurilor 
aferente procesului de ventilaţie. 
Reducerea costurilor prin folosirea 
unui singur difuzor a unui singur 
canal de aeraj şi obturator, 
folosind părţile active 
interschimbabile. 
Creşterea operativităţii în luarea 
deciziilor şi reducerea 
considerabilă a timpului de reacţie 
în cazul apariţiei unor perturbaţii în 
sistemul de ventilaţie general. 
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orizontale. 

Dezvoltarea facilităţilor de 
cercetare privind riscul sau 
frecvenţa probabilă de 
producere a unor 
fenomene periculoase în 
funcţie de circumstanţele 
specifice ale aplicaţiilor din 
atmosfere cu pericol de 
explozie a benzilor 
transportoare. 

2010 
Studiu privind 
analiza tehnico-
economică a 
posibilităţilor de 
realizare şi aplicare 
a metodelor şi 
procedurilor de 
încercare a benzilor 
transportoare 
conform normelor 
europene. 
Analiza soluţiilor 
tehnice pentru 
realizarea 
standurilor de 
încercare şi 
elaborarea 
documentaţiei de 
realizare a 
acestora. Elaborare 
proiecte de 
proceduri de 
încercare conform 
noilor metode. 

Organismul de 
certificare 
INSEMEX 
serviciul 
SECEEx şi a 
laboratorului 
aferent LIEx. 
 
Agenţii 
economici care 
activează în 
ţara noastră şi 
care utilizează 
benzi 
transportoare în 
cadrul 
instalaţiilor de 
transport. 

Dezvoltarea organismului de 
certificare şi a laboratorului 
aferent, prin aplicarea noilor criterii 
de evaluare şi a metodelor de 
testare. 
 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin reducerea 
riscului de explozii în instalaţii 
industriale de transport ce folosesc 
transportoare cu bandă. 
 
Reducerea costurilor generate de 
pierderile cauzate de opririle 
neprogramate ale instalaţiilor 
datorită calităţii benzilor 
transportoare. 

2011 
Proceduri de 
încercare: 
- Încercare pentru 
determinarea 
inflamabilităţii 
benzilor de 
transport – încercări 
de rezistenta la 
propagarea arderii 
cu arzător cu 
propan. 
- Încercare pentru 
determinarea 
câmpului 
electrostatic 
generat de o bandă 
de transport uşoară 
în funcţionare. 

2012 
Stand de încercare 
pentru testarea 
benzilor 
transportoare 
conform Directivei 
94/9/EC (ATEX). 

Posibilităţi de evaluare 
calitativ cantitative a 

2010 
Inventarierea 

Compania 
Naţională a 

Crearea bazei ştiinţifice şi practice 
pentru determinarea pierderilor de 
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pierderilor de aer în zonele 
închise în scopul asigurării 
securităţii si sănătăţii în 
muncă la activităţi care se 
desfăşoară în medii 
potenţial explozive şi /sau 
toxice. 

metodelor de 
exploatare specifice 
extragerii 
cărbunelui în 
subteran. 
Identificarea 
particularităţilor 
metodelor de 
exploatare care se 
desfăşoară în 
medii potenţial 
explozive. 

Stabilirea legilor de 
curgere a aerului în 
reţele de aeraj. 
Identificarea 
legităţilor privind 
curgerea aerului 
prin spaţiul 
exploatat. 

Stabilirea 
caracteristicilor 
spaţiale ale locurilor 
de muncă în raport 
cu reţeaua de 
ventilaţie. 
Evidenţierea 
pierderilor de aer 
prin spaţiul 
exploatat între 
locuri de muncă 
adiacente. 

Huilei S.A. 
Petroşani şi 
sucursalele 
acesteia. 

 

aer prin spaţiile închise, în scopul 
stabilităţii repartiţiei debitelor de 
aer, pentru prevenirea 
combustiilor spontane şi evitarea 
exploziilor în spaţii cu pericol de 
formare a atmosferelor explozive 
şi / sau toxice. 
 
Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă. 
 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
 

2011 
Metode de 
determinare calitativ 
- cantitative a 
pierderilor de aer 
prin spaţiul 
exploatat. 
Modele calitative de 
determinare a 
pierderilor de aer la 
nivelul complexului 
abataj-spaţiu 
exploatat. 
Determinarea 
cantitativă a 
pierderilor de aer 
prin spaţiul 
exploatat. 
Modele cantitative 
de determinare a 
pierderilor de aer la 
nivelul complexului 

Compania 
Naţională a 
Huilei S.A. 
Petroşani şi 
sucursalele 
acesteia. 

 

Creşterea operativităţii procesului 
decizional în cazul apariţiei unor 
situaţii de risc major.    
Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
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abataj-spaţiu 
exploatat. 

 

Elaborarea de proceduri şi 
regulament a formaţiilor de 
intervenţie şi salvare în 
medii toxice / explozive / 
inflamabile pentru industria 
petrochimică. 

2012 
Proceduri şi 
regulamente de 
intervenţie şi 
salvare în medii 
toxice/explozive/infl
amabile în industria 
petrochimică. 

INCD 
INSEMEX  
 
Agentii 
economici din 
industria 
petrochimică. 

Prevenirea accidentelor individuale 
şi colective de muncă, la ale căror 
urmări dramatice se adaugă în 
general şi consecinţe nefaste 
asupra patrimoniului (naţional sau 
privat) afectat de aceste 
evenimente. 

Dezvoltarea metodelor de 
verificare a parametrilor de 
securitate pentru sistemele 
electrice de iniţiere a 
detonatorilor electrici, 
integrate în autospecialele 
pentru prospecţiuni 
seismice. 

2010 
Metodologie de 
evaluare şi metode 
de testare a 
parametrilor de 
securitate pentru 
sistemele electrice 
de iniţiere integrate 
în autospecialele 
pentru prospecţiuni 
seismice. 

Organismul de 
certificare 
INSEMEX 
serviciul 
SECEEX şi a 
laboratorului 
aferent LIEX. 
Operatorii 
economici care 
activează în ţar 
noastră care 
utilizează 
autospeciale 
pentru 
prospecţiuni 
seismice. 

 Dezvoltarea organismului de 
certificare şi a laboratorului 
aferent, prin aplicarea de noilor 
criterii de evaluare şi a metodelor 
de testare pentru domeniul 
voluntar. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă pentru 
manipulanţii echipamentelor de 
iniţiere a încărcăturilor detonante 
integrate în autospeciale. 
Reducerea costurilor datorate 
unor incidente tehnice. 

2011 
Metode de 
verificare a 
parametrilor de 
securitate pentru 
elementele 
componente ale 
sistemelor de 
iniţiere a 
detonatorilor 
electrici, sursa 
electrică şi cablu 
geofizic, sisteme 
integrate în 
autospecialele 
utilizate la 
prospecţiuni 
seismice. 
Rapoarte de 
încercare pentru 
metodele elaborate. 

Organismul de 
certificare 
INSEMEX 
serviciul 
SECEEX. 
Operatorii 
economici care 
activează în 
ţara noastră 
care utilizează 
autospeciale 
pentru 
prospecţiuni 
seismice. 

Asigurarea calităţii de protecţie, 
respectiv a testelor care se 
efectuează anual pentru sistemele 
electrice de iniţiere a detonatorilor 
electrici, integrate în 
autospecialele pentru prospecţiuni 
seismice. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă la operaţiile de 
împuşcare aferente 
prospecţiunilor seismice realizate 
cu ajutorul încărcăturilor explozive 
iniţiate pe cale electrică. 

Adaptarea tehnologiilor de 
prevenire şi combatere a 
combustiilor spontane la 
metoda de exploatarea 
cărbunelui cu banc 
subminat. 

Stabilirea locurilor 
posibile de apariţie 
a combustiilor 
spontane la abataje 
cu banc subminat 
funcţie de condiţiile 

Minele de huilă 
din Valea Jiului. 

Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă pe baza 
stabilirii locului de aplicare a 
inertizării la abatajele cu banc 
subminat. 
Creşterea eficienţei inertizării şi 
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de aplicare. 
Soluţii de aplicare a 
tehnologiei de 
inertizare în funcţie 
de locul de apariţie 
a combustiei 
spontane în 
corelaţie cu metoda 
cadru de exploatare 
cu banc subminat. 

implicit scăderea costurilor de 
producţie .  
Reducerea cheltuielilor de 
exploatare. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
 
 
 

Monitorizarea 
evoluţiei combustiei 
spontane la metoda 
de exploatare cu 
banc subminat la 
care se aplică 
tehnologia de 
prevenire prin 
inertizare.  
 Metoda cadru 
pentru tehnologia 
de prevenire şi 
combaterea 
combustiilor 
spontane la 
exploatarea huilei 
cu banc subminat 
prin inertizare  

Metode cadru de 
inertizare pentru 
tehnologia de 
prevenire a 
combustiilor 
spontane la metoda 
de exploatare cu 
banc subminat . 

Cercetări în vederea 
realizării unui sistem 
expert de simulare a 
intervenţiilor formaţiilor de 
salvare în medii toxice / 
explozive / inflamabile. 

2010-2011 
Program informatic. 

Diferite ramuri 
industriale 
(minerit, 
metalurgie, 
chimie şi 
petrochimie, 
energetică, 
extracţia 
ţiţeiului, 
farmaceutică, 
industrie 
alimentară, etc) 

Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncã, prin sporirea 
capacităţii de intervenţie în condiţii 
de siguranţă ridicată, în caz de avarii, 
accidente, dezastre, etc. 
Prevenirea accidentelor individuale şi 
colective de muncă, la ale căror 
urmări dramatice se adaugă în 
general şi consecinţe nefaste asupra 
patrimoniului (naţional sau privat) 
afectat de aceste evenimente. 

Cercetări pentru 
fundamentarea ştiinţifică a 
scenariilor de accidente, 
necesare elaborării 
Planurilor de Urgenţă 
Internă, prin anticiparea 

2010 
Cercetări pentru 
identificarea 
surselor de 
informaţii necesare 
constituirii bazei de 

INCD 
INSEMEX  

Folosirea bazei de date realizate 
la exepertizarea evenimentelor 
similare pentru stabilirea 
ipotezelor de lucru. 
Creşterea gradului de acurateţe la 
realizarea expertizelor tehnice. 
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efectelor unor evenimente 
viitoare şi dezvoltarea în 
acest scop a unei baze de 
date privind accidentele 
cauzate de explozii din 
domeniul industrial şi civil. 

date privind 
accidentele 
datorate 
atmosferelor 
explozive. 
Colectarea datelor 
din surse, pentru 
constituirea bazei 
de date pentru 
activităţile din 
subteran. 

2011 
Bază de date cu 
căutare automată 
pentru stabilirea 
rapidă a 
elementelor 
relevante în 
vederea elaborării 
unor scenarii de 
accidente cât mai 
aproape de o 
posibilă realitate, în 
vederea stabilirii 
măsurilor celor mai 
adecvate instalaţiei, 
tehnologiei şi 
substanţelor 
periculoase 
procesate. 

INCD 
INSEMEX 
 
Ca utilizatori 
indirecţi ai 
rezultatelor 
cercetării sunt 
toţi agenţii 
economici care  
folosesc 
substanţe 
gazoase cu 
proprietăţi 
explozive. 
 

Creşterea gradului de securitate a 
pesonalului şi a instalaţiilor, 
reducerea costurilor datorate unor 
măsuri preventive exagerate 
nejustificate, sau reducerea 
costurilor datorate pierderilor de 
producţie, a distrugerilor de 
echipamente, etc. în cazul unui 
nivel redus de securitate prin 
luarea unor măsuri preventive 
insuficiente. 

2012 
Extinderea bazei de 
date, pentru 
evenimentele 
desfăşurate în 
subteran, cu 
parametrii de 
explozivitate pentru 
amestecurile 
explozive 
„combustibil - 
aer”determinaţi, cu 
aujutorul standului 
de laborator.  
Modernizare stand 
KSEP. 

Simularea computerizată a 
exploziilor amestecurilor 
de aer - gaz inflamabil, 
produse în spaţii închise. 

2012 
Studiu documentar 
în vederea 
elaborării cerinţelor 
caietului de sarcini, 
necesar pentru 
achiziţionarea 
softului specializat 

INCD 
INSEMEX 
 

Includerea, în expertizele tehnice ale 
evenimentelor generate de explozii, a 
unui punct distinct de simulare 
computerizată. Prin introducerea 
caracteristicilor relevante atât pentru 
geometría spaţiilor închise, a 
elementelor tehnologice conţinute, a 
parametrilor fízico-chimici, de 
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care va permite 
simularea 
computerizată a 
exploziilor din spaţii 
închise. 

explozivitate, pentru substanţa 
inflamabilă, care formează cu aerul, 
amestecul exploziv, se vor obţine 
rezultate care să susţină ipotezele şi 
concluziile formulate în cadrul 
expertizelor tehnice. 

2013 
Simularea 
computerizată a unei 
explozii de gaz 
 într-un imobil cu 
ajutorul aplicatiei 
ANSYS AUTODYN. 

INCD 
INSEMEX 
pentru  
evaluarea 
riscului de 
explozie în 
cazul 
proceselor de 
muncă / 
tehnologice 
desfăşurate în 
atmosfere 
potenţial 
explozive şi  
pentru 
cercetarea 
evenimentelor 
generate de 
explozii, soldate 
cu pagube 
materiale şi 
pierderi de vieţi 
omeneşti. 

Diminuarea riscurilor de producere 
a exploziilor in industrie. 
Elucidarea cauzelor producerii 
accidentelor generate de 
substanţe inflamabile. 
Reducerea costurilor cu refacerea 
distrugerilor de materiale produse 
de explozii. 
Prevenirea poluării mediului cu 
substante inflamabile din 
instalatiile tehnologice zonate Ex. 

Elaborarea de măsuri de 
prevenire şi reducere a 
concentraţiilor de pulberi 
în suspensie şi gaze în 
medii cu pericol de 
explozie şi/sau toxicitate 
din cadrul centralelor 
termoelectrice conform 
celor mai bune practici 
europene în domeniu. 

2012 
Studiu privind 
stabilirea criteriilor 
şi a cerinţelor 
pentru proiectarea 
soluţiilor de 
depoluare pentru 
utilajele şi 
echipamentele din 
cadrul centralelor 
termoelectrice, 
conform practicilor 
europene în 
industria 
energetică. 

INCD 
INSEMEX 
pentru 
centralele 
termoelectrice 
din întreaga 
ţară. Studiu de 
caz fiind 
realizat la 
S.C. Complexul 
Energetic 
Turceni S.A şi 
Electrocentrale 
Deva 

Reducerea numărului de 
îmbolnăviri cauzate de noxe 
specifice locurilor de muncă.  
Reducerea cheltuielilor acordate 
de stat pentru lucrătorii cu boli 
profesionale cauzate de prezenţa 
noxelor. 

2013 
Soluţii de depoluare 
pentru utilajele şi 
echipamentele din 
cadrul centralelor 
termoelectrice. 

Dezvoltarea de tehnici 
vizând evaluarea riscului 
profesional de expunere la 
azbest la locurile de muncă 

2012 
Realizarea unui 
ansamblu de 
prelevare a 

INCD 
INSEMEX  

Prelevarea uscată pe filtre şi 
utilizarea unei reţele circulare 
pentru ocularul microscopului cu 
contrast de fază, tip Walton 
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din industrie şi elaborarea 
soluţiilor de prevenire şi 
reducere a acestuia. 

pulberilor de azbest 
conform metodei de 
referinţă. 

Beckett, reduce timpul de lucru al 
operatorului şi efectuarea unor 
analize cantitative a conţinutului 
de fibre în aer din atmosfera 
locului de muncă mai precise. 
Pentru cuantificarea riscului de 
expunere la pulberile de azbest, s-
a elaborat o grilă de apreciere a 
acestui tip de risc, pe baza 
valorilor limită ale intervalelor ce 
alcătuiesc întreg domeniu de 
definiţie al funcţiei de risc, precum 
şi un document de evaluare a 
pulberilor de azbest cu ajutorul 
căruia se poate estima şi aprecia 
riscul pe cele trei nivele de 
expunere. 

2013 
Realizarea unui 
ansamblu de 
prelevare a 
pulberilor de azbest 
în suspensie din 
atmosfera locurilor 
de muncă conform 
metodei de referinţă 
impusă de 
prevederile 
legislative în 
vigoare. 
Măsuri de prevenire 
şi limitare a 
dispersiilor, în aer, 
de fibre de azbest. 

Implementarea 
în INCD 
INSEMEX – 
LABORATOR 
PROTECŢIA 
MEDIULUI a 
metodei de 
prelevare 
uscată a fibrelor 
de azbest  
pentru 
cuantificarea 
nivelului de 
expunere 
profesională a 
lucrătorilor. 

Soluţii tehnice, organizatorice, 
igienico-sanitare, precum şi 
recomandări privind prioritizarea 
operaţiunilor de înlocuire a 
materialelor cu conţinut de azbest, 
care vin în sprijinul angajatorului şi 
conduc la creşterea nivelului de 
securitate şi sănătate în muncă. 
 

Studiul fenomenelor 
tranzitorii la nivelul staţiei 
principale de ventilaţie, 
generate de exploziile 
subterane. 
 

2012 

Studiu privind: 
identificarea 
caracterist. 
specifice  
fenomenelor de tip 
explozie la nivelul 
lucrărilor miniere 
subterane; 
identificarea 
efectelor dinamice, 
termice şi chimice, 
specifice 
fenomenelor de tip 
explozie;   
identificarea 
efectelor specifice 
fenomenelor de tip 
explozie la nivelul 
reţelelor de aeraj. 

Complexul 
Energetic 
Hunedoara SA 
 
Societatea 
Națională de 
Închideri Mine 
Valea Jiului 

 
Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
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2013 
Obţinerea 
anticipativ virtual a 
datelor tehnice 
necesare  întocmirii 
planului general de 
prevenire şi 
lichidare a avariilor, 
în cazul producerii 
fenomenelor de tip 
explozie, în scopul 
protejării lucrătorilor 
în subteran. 

Exploatările 
miniere 
subterane de 
cărbune 
(unităţile 
economice din 
cadrul CEH, 
CEO) 

Creşterea gradului de cunoaştere 
cu privire la influenţa exploziilor 
subterane asupra reţelelor de 
aeraj 
Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă; 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
 

Dezvoltarea metodelor de 
evaluare si încercare 
pentru aparatele de iniţiere 
a circuitului de împuşcare 
(explozoare) utilizate in 
atmosfere explozive. 
 

2012 
Studiu privind 
posibilitatea 
dezvoltării 
metodelor de 
evaluare şi 
încercare pentru 
aparatele pentru 
explozoarele 
miniere 
antigrizutoase. 

INCD 
INSEMEX 

 

Implementarea celor mai noi 
tehnici de măsurare a energiei de 
ieşire la testarea explozoarelor. 

2013 
Metodologie  nouă 
– asigurată prin 
dotarea 
laboratorului cu 
echipamente şi 
aparatura cu 
precizie ridicată,  
necesare asigurării 
conformităţii cu 
cerinţele specifice 
pentru aparatele de 
iniţiere a circuitului 
de împuşcare 
(explozoare) 
utilizate în mediul 
exploziv. 

Laboratorul de 
încercări, din 
cadrul INCD 
INSEMEX, 
pentru 
evaluarea şi 
încercarea 
aparatelor de 
iniţiere a 
circuitului de 
împuşcare 
(explozoare) 
utilizate în 
mediul exploziv.  

Dezvoltarea capacităţii existente 
în domeniul facilităţilor de 
cercetare pentru echipamente la 
nivelul cerinţelor UE. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin reducerea 
riscului de explozie la lucrările de 
împuşcări.  

Cercetări privind aspecte 
legate de structurarea 
efortului fizic şi psihosocial 
în vederea optimizării 
procesului de antrenament 
al personalului de 
intervenţie şi salvare în 
medii toxice / explozive / 
inflamabile. 
 

2012 
Stabilirea 
consumurilor de 
muncă şi 
structurarea optimă 
a acestora în cadrul 
programului de 
antrenament al 
personalului de 
intervenţie şi 
salvare. 
Metodologie privind 
evaluarea 

INCD 
INSEMEX 
Grupul de 
Autorizare  
Salvare 
Cursurile de 
instruire/ 
reinstruire 
personal de 
intervenţie  
şi salvare. 

Creşterea eficienţei unei acţiuni de 
intervenţie şi salvare prin 
antrenamentul cât mai eficace al 
salvatorilor.  
Reducerea cheltuielilor acţiunilor 
de intervenţie şi salvare. 
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aspectelor 
psihosociale din 
cadrul 
antrenamentului 
personalului de 
intervenţie şi 
salvare. 

2013 
Structurarea 
efortului fizic depus 
de către salvatori în 
cadrul 
antrenamentelor 
ţinând cont de 
factorii psihosociali 
specifici activităţii, 
structurare care are 
ca scop 
eficientizarea 
procesului de 
antrenament al 
personalului de 
intervenţie şi 
salvare în medii 
toxice / explozive / 
inflamabile. 

Salvatorii care 
participă la 
cursurile de 
instruire / 
reinstruire 
personal de 
intervenţie şi 
salvare din 
cadrul Grupului 
de Autorizare 
Salvare 
INSEMEX. 

Cercetări privind 
identificarea de noi indici 
de foc utilizabili în 
condiţiile aplicării 
tehnologiei de inertizare cu 
azot. 
 

2012 
Studiu privind 
urmărirea evoluţiei -
involuţiei combustiei 
spontane pe o 
probă de cărbune 
reactiv din Valea 
Jiului. 
 

 

 

INCD 
INSEMEX 
 

 

Complexul 
Energetic 
Hunedoara SA 
 
Societatea 
Națională de 
Închideri Mine 
Valea Jiului 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă. 
Reducerea numărului de 
fenomene de combustie spontană 
şi implicit a costurilor generate de 
apariţia acestora prin creşterea 
gradului de precizie privind 
urmărirea/monitorizarea  evoluţiei 
fenomenelor de combustie 
spontană. 

2013 
Identificarea de noi 
indici de foc utilizabili 
în condiţiile aplicării  
tehnologiei de 
inertizare cu azot.. 

Utilizarea bazei 
de date la 
agenţii 
economici din 
industria 
extractivă. 

Metodologie pentru 
verificarea instalaţiilor de 
ventilare care funcţionează 
sau vehiculează medii 
potenţial explozive şi/sau 
toxice. 

2012 
Parametrii specifici 
de funcţionare 
aferenţi instalaţiilor 
de ventilare 
industrială. 

Unităţi 
economice care 
desfăşoară 
activităţi în 
medii potenial 
explozive şi/sau 
toxice 

Creşterea gradului de cunoaştere 
cu privire la instalaţiile de ventilare 
folosite  în medii potenţial 
explozive. 
Creşterea operativităţii procesului 
decizional în cazul unor 
disfuncţionalităţi în sistemul de 
ventilare. 2013  



 84 

Metodologie 
îmbunătăţită pentru 
verificarea 
instalaţiilor de 
ventilare care 
funcţionează în 
medii potenţial 
explozive şi/sau 
toxice care va 
cuprinde şi 
evaluarea gradului 
de ventilare a 
incintelor controlate 
de instalaţiile de 
ventilare. 

INCD-
INSEMEX  
Unităţi 
economice care 
utilizează 
instalaţii de 
ventilare care 
funcţionează  în 
medii potenţial 
explozive şi/sau 
toxice. 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate al factorului uman. 
 

Extinderea domeniului de 
competenţă a laboratorului 
de mediu privind 
determinările de compuşi 
organici volatili din emisii. 
 

2013 
Metodologie de 
prelevare a 
compuşilor organici 
volatili din emisii, 
conform cerinţelor 
Directivei 
2008/50/EC  privind 
calitatea aerului 
înconjurător. 

INCD 
INSEMEX 
-GLI- Grup 
Laboratoare de 
Încercări  

Prevenirea efectelor directe sau 
indirecte asupra sănătăţii 
populaţiei ca urmare a poluării 
mediului înconjurător sau a 
mediului de muncă datorită 
emisiilor de compuşi organici 
volatili , precum şi potenţialele 
riscuri ale acestora prin 
monitorizarea emisiilor COV 
rezultate de la operatorii 
economici.  

2014 
Elaborarea şi 
implementarea 
tehnologiei de 
prelevare a 
concentraţiilor de 
compuşi organici 
volatili rezultaţi din 
circuitul de 
evacuare al 
instalaţiilor. 

. 
Agenţi 
economici care 
utilizează 
solvenţi 
organici în 
anumite 
activităţi şi 
instalaţii. 

Protecţia vieţii şi a sănătăţii. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă. 
Metodologia de prelevare a 
compuşilor organici volatili din 
emisii va ajuta la stabilirea corectă 
a concentraţiei de compuşi 
organici volatili (COV) rezultaţi din 
activităţile şi instalaţiile care 
utilizează solvenţi organici cu 
conţinut de compuşi organici 
volatili. 

Modelarea numerică a 
reţelelor de aeraj minier, 
utilizând analiza CFD prin 
intermediul pachetului 
softwarw ANSYS 
Multipysics.  

2013 
Studiu - analiza 
fenomenelor şi 
parametrilor 
specifici sistemului 
de aeraj minier şi 
stabilirea zonei de 
interes. 

INCD 
INSEMEX 
 

Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă, precum şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
microclimat, în exploatările 
subterane. 

2014 
Realizarea unor 
simulări pe 
geometria modelată 
la scară, a 
segmentului de 
reţea de aeraj 
minier, prin 

Agenţi 
economici din 
industria 
minieră. 
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intermediul 
aplicaţiilor 
specializate pentru 
studiul fenomenelor 
termodinamice din 
pachetul ANSYS 
Multiphysics. 

Tehnologie inovativă 
pentru testarea 
parametrilor de tracţiune, 
compresiune şi absorbţie 
şoc ai echipamentelor 
tehnice destinate utilizării 
în atmosfere potenţial 
explozive.  

2013 
Noi metode de 
încercare pentru 
capacitatea de 
absorbţie a şocului 
precum şi noi 
metode de 
încercare pentru 
tracţiune, 
compresiune, 
întindere a 
echipamentelor 
tehnice destinate 
utilizării în 
atmosfere potenţial 
explozive. 

Organismul de 
certificare 
INSEMEX 
serviciul 
SECEEx şi a 
laboratorului 
aferent GLI. 
Agenţii ec. care 
activează în 
ţara noastră şi 
care utilizează 
echipamente 
utilizate in 
mediul cu 
pericol de 
explozie. 

Dezvoltarea organismului de 
certificare şi a laboratorului 
aferent, prin aplicarea  noilor 
criterii de evaluare şi a metodelor 
de testare. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin reducerea 
riscului de explozii pentru 
echipamentele tehnice care 
necesita încercări mecanice 
(absorbţie şoc, compresiune, 
tracţiune). 
 

2014 
Modernizarea 
standului de testări 
privind solicitările la 
absorbţie şoc, 
tracţiune, 
compresiune, 
întindere. 
Tehnologie 
inovativă pentru 
testarea 
parametrilor de 
tracţiune, 
compresiune şi 
absorbţie şoc ai 
echipamentelor 
tehnice destinate 
utilizării în 
atmosfere potenţial 
explozive. 

Producătorii de 
echipamente 
utilizate in mediul 
cu pericol de 
explozie care 
pentru a fi puse 
pe piaţă trebuie 
să respecte şi 
cerinţe de 
rezistenţă 
mecanică . 

Dezvoltarea capacităţii de 
testare a combustibililor 
solizi prin utilizarea 
metodei calorimetrice. 

2013 
Studiu proiect 
privind analiza 
condiţiilor de testare 
a cărbunilor cu 
ajutorul metodei 
calorimetrice.   

INCD 
INSEMEX  
Agenţi 
economici din 
industria 
extractivă. 

Creşterea nivelului de performanta 
in laboratoarele de cercetare 
INSEMEX. 
Creşterea calităţii nivelului 
serviciilor în derularea contractelor 
cu terţii. 

2014 
Metodologie de 
încercare prin 
metoda 

INCD 
INSEMEX  
Agenţi 
economici din 

Arbitraj al calităţii combustibililor 
solizi  livraţi de agenţii economici, 
participanţi în piaţa energetică. 
Emiterea de certificate de calitate 
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calorimetrică. 
Procedura de 
încercare şi 
evaluare aferentă 
metodei 
calorimetrice. 

industria 
extractivă. 
Agenţi 
economici 
procesatori de 
cărbuni, 
brichete şi 
cocs. 

(raport de încercări sau buletin de 
analiză), documente care 
reprezintă rezultatele şi concluziile 
tuturor încercărilor şi alte informaţii 
referitoare la acestea. 

Modernizarea 
infrastructurii de instruire 
practică a personalului de 
intervenţie şi salvare în 
medii toxice / explozive / 
inflamabile prin integrarea 
în poligonul de 
antrenament a acestora a 
unui ansamblu de 
monitorizare continua a 
modificărilor de puls şi a 
nivelului de oxigen în 
sânge. 

2013 
Studiu privind 
optimizarea 
procesului de 
antrenament al 
personalului de 
intervenţie şi 
salvare în medii 
toxice/explozive/ 
inflamabile. 

Diferite ramuri 
industriale 
(minerit, 
metalurgie, 
chimie şi 
petrochimie, 
energetică, 
extracţia 
ţiţeiului, 
farmaceutică, 
industrie 
alimentară, etc) 

Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncã, prin sporirea 
capacităţii de intervenţie în condiţii 
de siguranţă ridicată, în caz de avarii, 
accidente, dezastre, etc. 
Prevenirea accidentelor individuale şi 
colective de muncă, ale căror urmări 
dramatice se adaugă în general şi 
consecinţe nefaste asupra 
patrimoniului (naţional sau privat) 
afectat de aceste evenimente. 

Modernizarea 
infrastructurii laboratorului 
de încercări pentru 
determinarea 
concentraţiilor de gaze sub 
formă de aerosoli, din 
circuitul de evacuare a 
efluentului, aferente 
instalaţiilor mari de ardere. 

2013 
Studiu privind 
creşterea gradului 
de precizie a 
determ. privind 
efluenţii gazoşi 
provenind de la 
instalaţiile mari de 
ardere, analiza 
metodelor actuale.  
Procedură de lucru 
pentru  deter. 
concentraţiei 
efluenţilor gazoşi 
prin măsurători în 
grilă. 

Unităţi 
economice care 
utilizează 
instalaţii mari 
de ardere în 
industria 
energetică. 

Creşterea gradului de precizie / 
exprimarea corectă a măsurăt. 
efectuate asupra efluenţilor gazoşi 
produşi de sursele staţionare, 
precum şi a stării de securitate şi 
sănătate a populaţiei din zonă, 
prin aplicarea unor soluţii tehnice 
de reducere a concentraţiilor care 
depăşesc limitele admise 
precizate în legislaţia în vigoare. 
Diminuarea riscului de îmbolnăvire 
a populaţiei prin cunoaşterea 
valorilor concentraţiilor de poluanţi 
periculoşi şi luarea măsurilor 
tehnice corespun. de reducere a 
acestora. 

Realizarea unui ghid pentru 
dimensionarea şi 
verificarea instalaţiilor de 
ventilaţie industrială.  

2013 
Identificare cu 
uşurinţă a soluţiilor 
de ventilaţie pentru 
asigurarea unui 
mediu de muncă 
optim în scopul 
protejării 
lucrătorilor. 

Unităţile econ. 
care utilizează 
instalaţii de 
ventilare care 
funcţionează în 
medii potenţial 
explozive sau 
toxice. 

Creşterea gradului de cunoaştere 
cu privire la influenţa exploziilor 
subterane asupra reţelelor de 
aeraj. 
Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
 

Elaborarea şi 
implementarea 
procedurilor de prelevare, 
determinare şi evaluare a 
componenţilor de mediu 
apă, sol în vederea stabilirii 
impactului antropic asupra 
mediului.  

2013 
Studiu privind 
stabilirea metodelor 
optime de prelevare 
a apei şi solului, 
conform legislaţiei 
în vigoare. 

INCD 
INSEMEX 
Petroşani 

Prin cunoaşterea calităţii apei şi 
solului, se poate preveni 
îmbolnăvirea populaţiei, proteja 
fauna şi flora din mediul 
înconjurător, având şi implicaţii 
directe asupra venitului naţional. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. 
  2014 INCD 
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Metodologie de 
prelevare, 
determinare şi 
evaluare a 
componenţilor de 
mediu apă, sol 
conform cerinţelor 
europene.  

INSEMEX  
Laborator 
Protecţia 
Mediului 

Utilizarea CFD 
(Computational Fluid 
Dynamics) pentru 
clasificarea precisă a ariilor 
periculoase Ex generate de 
gaze inflamabile.  

2013 
Studiu privind 
clasificarea ariilor 
periculoase Ex 
generate de gaze 
inflamabile şi 
modelarea şi 
discretizarea 
geometriilor ce se 
vor utiliza în analiza 
numerică folosind 
CFD. 

INCD 
INSEMEX, ca 
elaborator de 
documentaţii de 
clasific. a ariilor 
periculoase Ex. 
Potenţiali agenţi 
economici 
beneficiari de 
documentaţii de 
clasificare a 
ariilor 
periculoase Ex.  

Deschiderea unor noi oportunităţi 
de colaborare cu instituţii de profil 
similar din afara României, în 
vederea dezvoltării de cercetări 
viitoare în sfera de interes a 
proiectului. 
Reducerea costurilor 
experimentărilor fizice. 
Reducerea costurilor datorate 
unor incidente tehnice. 
 

2014 
Studiu privind 
utilizarea 
tehnologiilor 
moderne de 
simulare 
computerizată a 
dispersiei gazelor 
inflamabile în 
industriile unde pot 
sa apară atmosfere 
potenţial explozive, 
în vederea 
îmbunătăţirii 
metodelor actuale 
de clasificare a 
ariilor periculoase 
Ex. 

INCD 
INSEMEX, ca 
verificator al 
zonelor Ex. 
Agenţi 
economici 
beneficiari de 
documentaţii de 
clasificare a 
ariilor 
periculoase Ex.  

Extinderea activităţii 
laboratorului prin 
implementarea tehnologiei 
ultrasonice de verificare 
tehnică a recipientelor 
butelii pentru gaze 
comprimate, lichefiate sau 
dizolvate sub presiune. 

2013 
Studiu privind 
analiza metodelor 
actuale de verificare 
tehnică a 
recipientelor butelii 
transportabile 
pentru gaze 
comprimate şi 
lichefiate şi elab. 
soluţiei pentru 
tehnologia 
ultrasonică de 
verific. a acestora. 

INCD 
INSEMEX 
Departament 
Securitate 
Industrială ca 
verificator de 
butelii ale 
aparatelor 
izolante pentru 
echipele de 
salvare.Utilizato
ri ai 
recipientelor  
butelii pentru 
gaze 

Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin oferirea 
posibilităţii utilizării recipientelor 
butelii în condiţii de siguranţă 
ridicată, etc. 
 
Prevenirea accidentelor individuale şi 
colective de muncă, la ale căror 
urmări dramatice se adaugă în 
general şi consecinţe nefaste asupra 
patrimoniului (naţional sau privat) 
afectat de aceste evenimente. 
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comprimate, 
lichefiate sau 
dizolvate sub 
presiune pentru 
care se impune 
verificarea 
tehnică 
periodică. 

2014 
Tehnologie 
ultrasonică de 
verificare tehnică a 
recipientelor butelii 
pentru gaze 
comprimate, 
lichefiate sau 
dizolvate sub 
presiune. 

Utilizatori ai 
recipientelor  
butelii pentru 
gaze 
comprimate, 
lichefiate sau 
dizolvate sub 
presiune pentru 
care se impune 
verificarea 
tehnică 
periodică. 

Aplicaţie software pentru 
calculul parametrilor 
funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor miniere şi 
trasarea curbelor 
caracteristice acestora.  

2013 
Aplicaţie software 
pentru calculul 
parametrilor 
funcţionali aferenţi 
ventilat. miniere şi 
trasarea curbelor 
caracteristice 
acestora. 

INCD 
INSEMEX 
Potenţiali agenţi 
economici din 
industria 
minieră. 

Dezvoltarea capacităţii existente 
în domeniul evaluării şi verificării 
instalaţiilor de ventilaţie. 
Verificarea menţinerii în timp a 
caracteristicilor declarate ale unei 
instalaţii de ventilaţie. 

Metodologie de stabilire a 
modificărilor mediului de 
lucru în subteran după 
producerea unei explozii în 
scopul protejării 
lucrătorilor. 

2014 
Metodologie privind 
determinarea 
mediului subteran 
posteveniment, 
utilizând trei nivele 
de intensitate 
pentru explozii. 

Unităţile 
economice care 
utilizează 
instalaţii de 
ventilare care 
funcţionează în 
medii potential 
explozive sau 
toxice. 

Creşterea gradului de cunoaştere 
cu privire la influenţa exploziilor 
subterane asupra reţelelor de 
aeraj. Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă. 

Optimizarea simulării 
computerizate a exploziilor 
amestecurilor aer-metan 
prin intermediul aplicaţiilor 
ANSYS CFX şi FLUENT. 

2014 
Optimizarea, până 
la un anumit nivel, a 
modelării 
computerizate a 
exploziilor de 
amestecuri aer-
metan prin 
dezvoltarea 
subrutinelor scrise 
în limbaje de 
programare 
C/FORTRAN pentru 
ecuaţiile definitorii. 
 
 

INCD INSEMEX, 
ca elaborator de 
rapoarte de 
expertiză tehnică 
a evenimentelor 
generate de 
explozii. 
Autorităţile 
statului, care 
sunt beneficiarii 
expertizelor 
tehnice. 
Agenţii 
economici care 
solicită studii de 
evaluare a 

Implementarea  în cadrul INCD 
INSEMEX  a pachetului 
multiphysiscs extins prin noile 
funcţii rezultate ale proiectului, 
pentru elucidarea evenimentelor 
de tip explozie, respectiv pentru 
evaluarea şi depistarea de noi 
posibilităţi de reducere a riscului 
de explozie pentru procesele 
tehnologice. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă pentru 
procesele tehnologice din ariile cu 
pericol de atmosfere explozive. 
Evitarea de pierderi de vieţi 
omeneşti. 
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riscului de 
explozie pentru 
procesele 
tehnologice 
desfăşurate în 
atmosfere 
potenţial 
explozive. 

Tehnologie inovativă 
pentru testarea 
performanţelor specifice 
echipamentelor pentru 
protecţia mâinii. 

2014 
Stand de încercare 
pentru 
determinarea 
rezistenţei la tăiere 
prin tranşare a 
echipamentelor de 
protecţie a mâinii. 
Tehnologie inovativă 
pentru testarea 
performanţelor 
specifice 
echipamentelor 
pentru protecţia 
mâinii. 

INCD 
INSEMEX - 
OEC şi GLI - 
Producători de 
echipamente de 
protecţie a 
mâinii. 

Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin 
asigurarea unei protecţii adecvate 
a lucrătorilor împotriva factorilor 
de risc precum şi prin reducerea 
riscului de explozii.  
Creşterea duratei de utilizare a 
echipamentelor de protecţie a 
mâinii prin folosirea unor materiale 
constituente mai rezistente ca 
urmare a rezultatelor obţinute prin 
testarea diverselor materiale. 

Armonizarea procedurilor 
de intervenţie în medii 
toxice/explozive/inflamabil
e cu cele existente pe plan 
mondial prin includerea de 
metode moderne de 
localizare a persoanelor 
accidentate prin utilizarea 
tehnicii de termoviziune. 

2014 
Elaborarea  şi 
implementare 
metodelor de 
localizare a 
persoanelor 
accidentate prin 
utilizarea tehnicii de 
termoviziune. 

Personalul de 
intervenţie şi 
salvare de la 
staţiile de 
salvare 
aferente 
unităţilor 
economice cu 
pericol potenţial 
de emisii de 
gaze toxice 
/explozive 
/inflamabile. 

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. 
Prevenirea accidentelor individuale şi 
colective de muncă, la ale căror 
urmări dramatice se adaugă în 
general şi consecinţe nefaste asupra 
patrimoniului (naţional sau privat) 
afectat de aceste evenimente. 

Studiul performanţelor de 
securitate şi dezvoltarea 
unei tehnologii inovative 
pentru testarea cablurilor 
electrice miniere şi 
accesoriile acestora – 
PSDCEA. 

2014 
Tehnologii de 
testare a 
parametrilor de 
securitate pentru 
cablurile electrice şi 
a accesoriilor  
acestora destinate 
utilizării în lucrările 
miniere subterane 
(grizutoase şi 
negrizutoase). 

Organismul de 
certificare 
INSEMEX 
serviciul 
SECEEx şi a 
laboratorului 
aferent LIEx. 
Agenţii 
economici care 
activează în ţara 
noastră şi care 
produc sau 
utilizează cabluri 
electrice miniere 
şi manşoane de 
legătură. 

Dezvoltarea organismului de 
certificare şi a laboratorului 
aferent, prin aplicarea  noilor 
criterii de evaluare şi a metodelor 
de testare. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin reducerea 
riscului de explozii în instalaţiile din 
industria miniereă subterană şi 
cariere. Reducerea costurilor 
generate de pierderile cauzate de 
opririle neprogramate ale 
instalaţiilor datorită  utilizării unor 
cabluri electrice şi manşoane de 
legătură necorespunzătoare pentru 
condiţiile din subteran. 

Cercetări în vederea 
armonizării procedurilor şi 

2015 
Proceduri şi 

INCD 
INSEMEX 

Creşterea calitativă a actului de 
acordare a primului ajutor va 
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regulamentelor de 
acordare prim ajutor pentru 
intervenţie şi salvare în 
medii toxice / explozive / 
inflamabile cu cele 
existente pe plan 
european. 

regulamente 
armonizate cu noile 
protocoale 
europene de 
acordare de prim 
ajutor. 

Agenţi 
economici care 
deţin staţii de 
salvare. 
Personalul de 
intervenţie şi 
salvare de la 
staţiile de 
salvare 
aferente 
unităţilor 
economice cu 
pericol potenţial 
de emisii de 
gaze toxice / 
explozive / 
inflamabile. 

conduce la reducerea deceselor 
premature şi minimalizarea 
dizabilităţii în urma traumatismelor 
produse in diverse avarii, 
accidente si dezastre. 
Prevenirea accidentelor 
individuale şi colective de muncă, 
la ale căror urmări dramatice se 
adaugă în general şi consecinţe 
nefaste asupra patrimoniului 
(naţional sau privat) afectat de 
aceste evenimente.  

Metodologie de stabilire a 
abaterii standard la nivelul 
unei reţele complexe de 
aeraj. 

2015 
Posibilitatea de 
evaluare a reţelelor 
de aeraj prin 
determinarea 
abaterii standard. 

Unităţile 
economice care 
deţin reţele 
complexe de 
aeraj dotate cu 
una sau mai 
multe staţii 
principale de 
aeraj. 

Creşterea gradului de cunoaştere 
cu privire la abaterea standard a 
reţelelor de aeraj. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă. 

Tehnologie inovativă de 
testare a parametrilor de 
autoaprindere ai 
cărbunelui. 

2015 
Tehnologie 
modernă de 
determinare a 
tendinţei de 
autoaprindere a 
cărbunilor în mediu 
lichid şi în mediu de 
oxigen gazos. 

INCD 
INSEMEX 
Agenţii 
economici din 
industria 
extractivă. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă. 
Reducerea numărului de 
fenomene de combustie spontană 
şi implicit a costurilor generate de 
apariţia acestora prin creşterea 
gradului de precizie privind 
urmărirea/monitorizarea evoluţiei 
fenomenelor de combustie 
spontană. 

Modernizarea standului de 
încercări din cadrul 
laboratorului în vederea 
efectuării testelor în 
amestecuri explozive a 
maşinilor electrice rotative 
cu tip de protecţie 
capsulare antideflagrantă 
în timpul funcţionării 
acestora. 

2015 
Studiul modului în 
care turbulenţa 
amestecului de 
încercare 
influenţează 
presiunile de 
explozie. 
Modernizarea 
standului de 
încercări. 

Producători de 
motoare 
electrice 
antideflagrante  
S.C. UMEB S.A 
BUCURESTI; 
S.C. 
ELECTROPU- 
TERE S.A. 
CRAIOVA; 
S.C. LINEX 
WOLF S.R.L. 
FILIASI. 

Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin reducerea 
riscului de explozii în instalaţiile 
industriale prin realizarea 
încercarilor la un nivel comparativ 
cu cel impus de standardele 
europene în vederea certificării 
echipamentelor electrice cu tip de 
protectie capsulare 
antideflagrantă. 

Cercetări privind 
sensibilitatea 
amestecurilor explozive, a 

2015 
Modernizarea 
standului de 

INCD 
INSEMEX 
Organismul de 

Creşterea nivelului de siguranţă şi 
securitate al persoanelor, prin 
asigurarea unei protecţii adecvate 
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capselor detonante 
electrice şi a articolelor 
pirotehnice pentru vehicole 
la descărcări electrostatice. 
Determinarea energiei 
minime de aprindere a 
amestecurilor explozive 
sau de iniţiere a 
dispozitivelor pirotehnice. 

încercare, stabilirea 
metodelor şi a 
procedurilor de 
încercare, prin 
asigurarea 
infrastructurii/ 
facilităţilor 
necesare, oferă 
posibilitatea testării 
în condiţii de 
laborator a 
performanţelor de 
securitate specifice 
privind 
sensibilitatea la 
descărcări 
electrostatice a 
capselor detonante 
şi a articolelor 
pirotehnice pentru 
vehicole.  

Certificare 
Produse – 
INSEMEX 
OEC. 

a acestora împotriva efectelor 
rezultate în urma iniţierii 
intempestive a capselor detonante 
electrice şi a articolelor pirotehnice 
pentru vehicole. 
Creşterea fiabilităţii articolelor 
pirotehnice pentru vehicole. 

Dezvoltarea infrastructurii 
de instruire practică a 
personalului de intervenţie 
şi salvare în medii 
toxice/explozive/ 
inflamabile prin realizarea 
unui poligon de 
antrenament în spatii 
închise. 

2015 
Poligon de 
antrenament în 
spaţii închise pentru 
personalul de 
intervenţie şi 
salvare. 
Regulament de 
intervenţie şi 
salvare în spaţii 
închise. 

INCD 
INSEMEX 
Agenţi 
economici care 
deţin staţii de 
salvare. 
Personalul de 
intervenţie şi 
salvare de la 
staţiile de 
salvare 
aferente 
unităţilor 
economice cu 
pericol potenţial 
de emisii de 
gaze toxice / 
explozive / 
inflamabile. 

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. 
Prevenirea accidentelor 
individuale şi colective de muncă, 
la ale căror urmări dramatice se 
adaugă în general şi consecinţe 
nefaste asupra patrimoniului 
(naţional sau privat) afectat de 
aceste evenimente.  

Cercetări privind 
modernizarea şi 
dezvoltarea metodei de 
testare la torsiune şi 
îndoire simultană pentru 
cablurile electrice miniere 
flexibile. 

2015 
Dezvoltarea 
metodelor de 
testare pentru 
cablurile electrice 
miniere flexibile prin 
modernizarea 
standului de 
încercare la 
torsiune şi îndoire 
simultană. 

INCD 
INSEMEX 
Petroşani ca 
Organism de 
Evaluare a 
Conformităţii 
Produselor şi 
Grup 
Laboratoare 
Încercări. 
Implementarea 
noilor cerinţe de 
evaluare a 
performanţelor 

Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă pentru 
lucrătorii care îşi desfăşoară 
activitatea în industrii cu pericol de 
atmosferă explozivă. 
Reducerea costurilor datorate 
unor incidente tehnice. 
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de securitate 
specifice 
cablurilor 
electrice 
miniere în 
domeniul 
organismului de 
certificare 
produse din 
cadrul INCD 
INSEMEX.  

Cercetări privind utilizarea 
unor materiale naturale cu 
preţ de cost scăzut (zeoliti 
proveniţi din tufurile 
vulcanice), cu aplicare în 
reducerea gradului de 
poluare al apelor de mină 
încărcate cu poluanţi 
metalici toxici. 

2015 
Realizare model 
experimental (de 
dimensiuni reduse) 
pentru studierea 
capacităţii de 
reţinere a 
poluanţilor metalici 
toxici din apele 
industriale/de mină, 
de către zeoliţii 
naturali (care sunt 
conţinuţi în tufurile 
vulcanice din 
România) şi 
elaborarea unui flux 
tehnologic de 
epurare a apelor 
încărcate cu 
poluanţi metalici 
toxici. 

Operatori 
economici cu 
activitate în 
domeniul 
exploatării 
zăcămintelor de 
minerale. 

Aplicarea unor metode de epurare 
/ purificare a apelor de mină / 
apelor industriale încărcate cu 
poluanţi metalici toxici, utilizând 
materiale naturale cu preţ de cost 
scăzut. 

Cercetări privind 
determinarea parametrilor 
electrici de iniţiere pe cale 
sigură şi fiabilă a capselor 
detonante electrice. 

2015 
Dezvoltarea 
standului pentru 
determinarea 
parametrilor 
electrici ai capselor 
detonante electrice 
de înaltă intensitate. 
Actualizarea şi 
îmbunătăţirea 
procedurii de 
încercare privind 
determinarea 
parametrilor 
electrici pentru 
capsele detonante 
electrice de înaltă 
intensitate. 

INCD 
INSEMEX 
şi producătorii 
de dispozitive 
de iniţiere 
(capse 
detonante 
electrice) din 
ţară şi din 
străinătate. 
 

Dezvoltarea capacităţii existente 
în domeniul facilităţilor de 
cercetare pentru dispozitivele de 
iniţiere (capse detonante electrice) 
la nivelul cerinţelor UE. 
Creşterea nivelului de securitate la 
exploatarea şi utilizarea 
dispozitivelor de iniţiere (capse 
detonante electrice) care pot 
genera accidente în industrii cu 
pericol de atmosferă explozivă. 
 

Optimizarea metodelor de 
evaluare a echipamentelor 
mecanice privind riscul de 
aprindere a atmosferelor 

2015 
Modernizarea 
standului şi a 
metodei de 

INCD 
INSEMEX şi 
producătorii de 
echipamente 

Dezvoltarea capacităţii existente 
în domeniul facilităţilor de 
cercetare pentru echipamentele 
neelectrice (ventilatoare, pompe, 
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explozive prin suprafeţe 
fierbinţi. 

determinare şi 
analiză a 
regimurilor termice 
la funcţionarea în 
diferite condiţii a 
echipamentele 
neelectrice 
destinate utilizării în 
medii cu pericol de 
explozie. 

(ventilatoare, 
pompe, cuplaje, 
ambreaje, 
reductoare, 
sisteme de 
frânare, etc.) 
din ţară şi din 
străinătate care 
pot realiza 
echipamente cu 
performanţe 
adecvate de 
protecţie 
împotriva 
pericolului de 
explozie. 

cuplaje, ambreaje, reductoare, 
sisteme de frânare, etc) la nivelul 
cerinţelor UE. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin reducerea 
riscului de explozii in instalaţii 
industriale. 

Reducerea poluării 
solurilor contaminate cu 
metale grele de activităţile 
industriale prin 
bioremediere. 

2015 
Soluţie tehnică 
pentru 
decontaminarea 
solurilor poluate cu 
metale grele. 

INCD 
INSEMEX şi 
agenţii 
economici, la 
care prin 
specificul 
activităţii 
utilizează 
produse care 
generează 
poluarea 
solului. 

Deschiderea unor noi oportunităţi 
de colaborare cu instituţii de profil 
similar din afara României, în 
vederea dezvoltării de cercetări 
viitoare în sfera de interes a 
proiectului. 
Elaborarea de studii privind 
decontaminarea solului pentru 
diferiţi agenţi economici. 

Cercetări privind 
modernizarea facilităţilor 
tehnice şi informatice 
pentru organizarea 
cursurilor de calificare în 
meseriile de artificieri de 
mină şi artificieri la lucrări 
de suprafaţă. 

2015 
Suport de curs 
pentru calificarea în 
meseria de artificier 
de mină, respectiv 
artificier la lucrări la 
suprafaţă.  
Realizarea 
infrastructurii 
tehnice necesară 
instruirii practice a 
cursanţilor. 

INCD 
INSEMEX ca 
furnizor de 
formare 
profesională şi 
operatorii 
economici care 
doresc să 
califice 
personalul 
angajat în 
meseriile 
artificier de 
mină / artificier 
la lucrări la 
suprafaţă, în 
vederea 
desfăşurării 
activităţilor cu 
explozivi de uz 
civil. 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
teoretice şi tehnice a INCD-
INSEMEX Petroşani pentru 
organizarea cursurilor de calificare 
în meseriile de artificier de mină / 
artificier la lucrări la suprafaţă. 
Operatorii economici care 
desfăşoară activităţi specifice cu 
explozivi de uz civil (utilizare, 
depozitare, transport, fabricare) 
vor dispune de personal calificat 
în domeniu. 
 

Modernizarea 
infrastructurii Poligonului 
de antrenament a 
salvatorilor în vederea 
testării personalului de 

2015 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
Poligonului de 
antrenament al 

INCD 
INSEMEX ca 
instituţie 
organizatoare 
de instruire 

Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă, prin 
introducerea în procesul de 
autorizare – reautorizare a 
personalului de intervenţie şi 
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intervenţie şi salvare la 
temperatură şi umiditate 
ridicată. 

salvatorilor în 
vederea testării 
personalului de 
intervenţie şi 
salvare la 
temperatură şi 
umiditate ridicată. 

Grup de 
Autorizare 
Salvare GAS. 
Personalul de 
intervenţie şi 
salvare de la 
staţiile de 
salvare 
aferente 
unităţilor 
economice cu 
pericol potenţial 
de emisii de 
gaze toxice / 
explozive / 
inflamabile. 

salvare în medii toxice / explozive / 
inflamabile a antrenamentului în 
medii cu temperatură şi umiditate 
ridicată. 
Prevenirea accidentelor individuale 
şi colective de muncă, la ale căror 
urmări dramatice se adaugă în 
general şi consecinţe nefaste 
asupra patrimoniului (naţional sau 
privat) afectat de aceste 
evenimente.  

Sistem software integrat de 
administrare a resurselor 
de evaluare şi testare. 

2015 
Studiu privind 
cerinţele iniţiale ale 
sistemului integrat. 
Software integrat de 
administrare a 
resurselor de 
evaluare şi testare. 

INCD 
INSEMEX - 
Organism de 
Evaluare a 
Conformităţii 
Produselor, 
Directiva 
Europeană 
94/9/EC ATEx 
Echipamente şi 
sisteme 
protectoare 
destinate 
utilizării în 
atmosfere 
potenţial 
explozive. 
Instituţii care 
desfăşoară 
activităţi de 
evaluare şi 
testare a 
conformităţii cu 
diverse 
referinţe 
normative. 

Reducerea timpilor de lucru 
necesari pentru stabilirea 
conformităţii echipamentului din 
punct de vedere al protecţiei al 
explozie pentru a fi instalat în 
atmosferă potenţial explozivă 
gazoasă în conformitate cu 
cerinţele legislaţiei europene şi 
standardele aplicabile. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă pentru 
procesele tehnologice din ariile cu 
pericol de atmosfere explozive. 

Sistem expert de selecţie a 
echipamentelor electrice 
destinate utilizării în 
atmosfere explozive 
gazoase. 

2015 
Aplicaţie informatică 
de optimizare a 
selecţiei şi instalării 
echipamentelor 
electrice destinate 
utilizării în 
atmosfere explozive 
gazoase. 

INCD 
INSEMEX ca 
Organism de 
Evaluare a 
Conformităţii 
Produselor 
Proiectanţii de 
instalaţii 
tehnologice din 
ariile cu pericol 
de atmosferă 
explozivă 

Deschiderea unor noi oportunităţi 
de colaborare cu instituţii de profil 
similar din afara României, în 
vederea dezvoltării de cercetări 
viitoare în sfera de interes a 
proiectului. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă pentru 
procesele tehnologice din ariile cu 
pericol de atmosfere explozive. 
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gazoasă. 
Agenţii 
economici care 
îşi desfăşoară 
activitatea în 
industriile cu 
pericol de 
atmosf.exploziv
ă gazoasă. 

Dezvoltarea capacităţii 
Laboratorului de 
Echipamente Electrice Ex 
de Curenţi Slabi prin 
studierea şi implementarea 
încercărilor la presiune 
pentru echipamentele 
electrice cu tip de protecţie 
încapsulare şi securitate 
intrinsecă. 

2015 
Studiu privind 
cerinţele de 
securitate la 
explozie privind 
încercarea la 
presiune pentru 
echipamentele 
electrice cu tip de 
protecţie 
încapsulare şi 
securitate 
intrinsecă. 
Stand de încercare la 
presiune şi 
implementarea 
cerinţelor în 
procedurile specifice 
laboratorului de 
încercări pentru 
încercările la 
presiune. 

INCD 
INSEMEX 
beneficiază de 
instrumente noi 
pentru 
evaluarea 
aparaturii 
protejate la 
explozie, cu 
tipurile de 
protecţie 
încapsulare şi 
securitate 
intrinsecă.  
 

Creşterea calităţii încercărilor 
efectuate asupra aparaturii 
electrice protejate la explozie; 
Creşterea gradului de securitate al 
aparaturii protejate la explozie. 

Cercetări privind 
îmbunătăţirea metodologiei 
de evaluare psihologică a 
personalului de intervenţie 
şi salvare în medii toxice 
/explozive / inflamabile. 

2015 
Metodologie de 
evaluare 
psihologică a 
personalului de 
intervenţie şi 
salvare în 
atmosfere toxice / 
explozive / 
inflamabile, în 
vederea autorizării / 
reautorizării. 

Grupul de 
Autorizare 
Salvare - GAS 
constituit în 
cadrul INCD - 
INSEMEX. 
Agenţii 
economici care 
îşi desfăşoară 
activitatea în 
industriile cu 
potenţial de 
emisii de gaze 
toxice şi/sau 
explozive. 

Prevenirea accidentelor individuale şi 
colective de muncă, la ale căror 
urmări dramatice se adaugă în 
general şi consecinţe nefaste asupra 
patrimoniului (naţional sau privat) 
afectat de aceste evenimente. 

Cercetări privind 
elaborarea şi 
implementarea unor 
instrumente IT pentru 
prelevarea din loturi de 
fabricaţie a eşantioanelor 
reprezentative de explozivi 
de uz civil/articole 

2015 
Studiul de 
implementare a 
unui sistem trasabil 
de eşantionare de 
produse în 
domeniul 
explozivilor de uz 

INCD – 
INSEMEX 
(SECEMTI, 
Grup de 
Laboratoare 
Încercări). 
Deţinători de 
materii 

Realizarea cu costuri mai reduse 
şi cu eficienţă superioară a 
activităţii de eşantionare în 
domeniul explozivilor de uz 
civil/articole pirotehnice. 
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pirotehnice. civil/articole 
pirotehnice. 

explozive, 
autorităţi. 

Dezvoltarea infrastructurii 
de încercare a articolelor 
pirotehnice de divertisment 
pentru verificarea 
cerinţelor esenţiale de 
securitate precizate în 
Directiva 23/2007 privind 
introducerea pe piaţă. 

2010 
Studiu privind 
situaţia actuală la 
nivel european şi 
naţional în 
domeniul punerii 
pe piaţă şi 
utilizării articolelor 
pirotehnice de 
divertisment şi 
analiza 
reglementărilor 
tehnice 
(standardelor) 
armonizate cu 
Directiva 
23/2007. 
Întocmire model 
cadru standuri. 
Caiete de sarcini. 

 
 
 
 
 
INCD 
INSEMEX 

Aprofundarea cunoştinţelor în 
domeniul articolelor pirotehnice cu 
privire la utilizare, comercializare, 
etichetare, verificare, evaluare şi 
punere pe piaţă. 
 
Stabilirea cerinţelor pentru 
echipamentele de măsurare şi 
încercare pentru verificarea 
caracteristicilor articolelor 
pirotehnice. 
 

2011 
Asigurarea 
condiţiilor tehnice 
pentru realizarea 
încercărilor în 
conformitate cu 
cerinţele. 
Elaborarea 
procedurilor de 
încercare, 
efectuarea de 
încercări pilot, 
validarea metodei 
şi diseminarea 
rezultatelor. 

INCD 
INSEMEX 
 
Operatorii 
economici care 
solicită 
certificarea / 
verificarea / 
expertizarea 
articolelor 
pirotehnice. 
 

Posibilitatea ofertării unor servicii 
de specialitate:  
- operatorilor economici care 
doresc certificarea / verificarea / 
expertizarea articolelor pirotehnice 
- autorităţilor pentru  
efectuarea expertizelor tehnice a 
articolelor pirotehnice, ca urmare 
a producerii unor evenimente 
periculoase.  
România ca ţară membră a 
Uniunii Europene participă direct, 
prin competenţa şi implicarea 
INCD-INSEMEX în domeniul 
articolelor pirotehnice, la ridicarea 
barierelor în libera circulaţie a 
acestor produse împreună cu 
asigurarea unui înalt nivel de 
securitate, sănătate şi siguranţă 
publică, precum şi protecţia şi 
siguranţa consumatorilor, ţinând 
seama de aspectele aplicabile 
legate de protecţia mediului, reguli 
de bază a legislaţiei europene în 
acest domeniu. 

2012 
Metodologie de 
evaluarea a 
conformităţii 
articolelor 
pirotehnice 
destinate securizării 

INCD 
INSEMEX 
 
 

Cunoaşterea de către operatorii 
economici a procedurilor de 
evaluare a conformităţii articolelor 
pirotehnice, condiţii obligatorii de 
îndeplinit la introducerea pe piaţă 
a acestor produse. 
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autovehiculelor 
conform Directivei 
23/2007. 

Modernizarea infrastructurii 
pentru realizarea ciclurilor 
termice necesare la 
efectuarea testului de 
detonabilitate a 
îngrăşămintelor chimice cu 
conţinut mare de azot 
conform Regulamentului 
European 2003/2003. 

2010 
Studiu privind 
situaţia pe plan 
naţional şi 
european a 
capacităţii tehnice 
de efectuare a 
ciclurilor termice 
pentru realizarea 
testului de 
detonabilitate a 
îngrăşămintelor 
chimice cu conţinut 
de azot. 
Procedura de 
încercare revizuită 
referitoare la 
„Determinarea 
detonabilităţii 
îngrăşămintelor 
chimice pe bază de 
azotat de amoniu 
cu conţinut mare de 
azot” PI-ETI-02.2. 

INCD 
INSEMEX 

Aprofundarea nivelului de 
cunoaştere a fenomenelor la 
modificarea temperaturii în masa 
de îngrăşământ. 
 
Realizarea automată a ciclurilor 
termice pentru îngrăşăminte 
chimice. 

2011 
Realizarea 
standului 
modernizat pentru 
efectuarea ciclurilor 
termice.  
Încercări pilot cu 
standul modernizat. 
Validarea metodei. 

INCD 
INSEMEX 
 
Operatorii 
economici care 
solicită 
verificarea / 
expertizarea 
îngrăşămintelor 
chimice cu 
potenţial risc la 
explozie. 
 

Posibilitatea ofertării unor servicii 
de specialitate: operatorilor 
economici care doresc verificarea 
/ expertizarea îngrăşămintelor 
chimice cu potenţial risc de 
explozie, cu scăderea costurilor 
legate de manoperă; autorităţilor 
pentru efectuarea expertizelor 
tehnice a îngrăşămintelor chimice, 
ca urmare a producerii unor 
evenimente periculoase.  
Implicarea INCD-INSEMEX în 
domeniul îngrăşămintelor chimice 
cu potenţial risc de explozie, la 
ridicarea barierelor în libera 
circulaţie a acestor produse 
împreună cu asigurarea unui înalt 
nivel de securitate, sănătate şi 
siguranţă publică, precum şi 
protecţia şi siguranţa 
consumatorilor, ţinând seama de 
aspectele aplicabile legate de 
protecţia mediului, reguli de bază a 
legislaţiei europene în acest 
domeniu. 

Dezvoltarea sistemului 
calităţii prin documentarea 

2010 
Elaborarea 

Organismul de 
certificare 

Creşterea nivelului de încredere a 
consumatorilor în produsele 



 98 

în vederea conformării cu 
Decizia nr. 768/2008/CE, la 
cerinţele din ghidurile, 
standardele şi directivele 
europene, pentru 
Organismul de Certificare 
Produse din cadrul INCD 
INSEMEX, notificat la 
Bruxelles. 

manualului calităţii 
şi a procedurilor de 
sistem pentru 
Organismul de 
Certificare Produse 
INSEMEX-OEC, 
pe baza analizei 
critice a sistemului 
calităţii existent. 
Dezvoltarea 
procedurilor 
specifice pentru 
evaluarea 
produselor pe 
directiva Maşini, 
precum şi a 
procedurilor 
specifice pentru 
evaluarea 
produselor pe 
directiva ATEX. 

INSEMEX 
serviciul 
SECEEX şi 
laboratorul 
aferent LIEX. 
 
Agenţi 
economici, 
producători 
români şi 
externi. 

fabricate şi puse în vânzare pe 
piaţa europeană, prin evaluarea 
corespunzătoare şi certificarea 
conformităţii acestora, prin 
marcajul CE, de către Organismul 
de Certificare INSEMEX-OEC. 
 

2011 
Dezvoltarea 
sistemului calităţii 
prin documentarea 
în vederea 
conformării la 
cerinţele europene 
şi pregătirea 
cadrului specific 
pentru 
implementarea 
acestuia, în 
momentul alinierii 
directivelor din 
domeniul vizat la 
Noul Cadru 
European. 

INCD 
INSEMEX 
Petroşani 
pentru 
operatorii 
economici 
producători şi 
utilizatori de 
echipamente 
aflate sub 
incidenţa 
directivelor din 
domeniul de 
competenţă a 
INSEMEX – 
OEC. 

 

Cercetări privind parametrii 
de siguranţă, a 
încărcăturilor de exploziv 
utilizate la tehnologia de 
împuşcare cu găuri lungi, 
pentru prevenirea 
exploziilor de grizu, în 
abatajele cu banc subminat 
din Valea Jiului. 

2010 
Studiu privind 
explozivii 
antigrizutoşi 
disponibili pe piaţa 
românească, 
precum şi analiza 
tehnologiei de 
împuşcare aplicată 
în abatajele cu banc 
subminat din Valea 
Jiului. 
Studiu privind 
proiectarea / 
experimentarea 
unor încărcături de 

Complexul 
Energetic 
Hunedoara SA 
 
Societatea 
Națională de 
Închideri Mine 
Valea Jiului  

Creşterea productivităţii muncii în 
abatajele cu banc subminat din 

Valea Jiului în condiţiile unui nivel 
de securitate sporit la lucrările de 

împuşcare cu găuri lungi. 
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siguranţă pentru 
tehnologia de 
împuşcare cu găuri 
lungi. 
Realizarea 
prototipurilor 
încărcăturilor de 
siguranţă utilizate în 
medii explozive 
pentru tehnologia 
de exploatare a 
cărbunelui cu banc 
subminat. 

2011 
Studiu privind 
analiza cercetărilor 
experimentale 
efectuate.  
Studiu privind 
elaborarea 
propunerilor de 
utilizare a 
explozivilor 
experimentaţi 
pentru tehnologia 
de împuşcare cu 
găuri lungi.  

Compania 
Naţională a 
Huilei S.A. 
Petroşani şi 
sucursalele 
acesteia. 
  

2012 
Dezvoltarea 
capacităţii de 
testare a 
antigrizutanţei 
capselor detonante 
electrice, 
componentă de 
securitate relevantă 
a încărcăturilor 
explozive cu găuri 
lungi. 

Implementarea standardelor 
europene pentru dezvoltarea 
infrastructurii de încercare a 
pulberilor propulsoare 
utilizate la fabricaţia 
muniţiilor de uz civil. 

2012 
Studiu  pentru analiza 
şi realizarea  
condiţiilor tehnice 
pentru efectuarea  
încercărilor în 
conformitate cu 
cerinţele Directivei 
93/15/CEE. 

INCD INSEMEX 
 
 

Îmbunătăţirea capacităţii de 
încercare şi expertizare.  
Oferirea unor servicii de specialitate 
şi la preţuri avantajoase. 
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2013 
Tehnologie pentru 
verificarea pulberilor 
propulsoare în 
conformitate cu 
standardele europene 
armonizate. 

Departamentul 
Securitatea 
Explozivilor şi 
Articolelor 
Pirotehnice îşi 
lărgeşte 
domeniul de 
competenţă 
instituţională prin 
implement. 
rezultatelor 
cercetării, 
respectiv a 
tehnologiei 
elaborate de 
verificare a 
pulberilor 
propulsoare. 

Prin aplicarea rezultatelor 
cercetării, produsele de tipul 
pulberilor propulsoare, puse pe 
piaţa românească şi U.E., vor avea 
un nivel corespunzător din punct de 
vedere al securităţii muncii în 
exploatare şi utilizare. 
Efectuarea, la solicitarea 
autorităţilor, a expertizelor tehnice ca 
urmare a producerii unor 
evenimente periculoase. 
Efectuarea încercărilor de poligon în 
condiţii de siguranţă pentru lucrători. 
 

Dezvoltarea logisticii de 
laborator prin realizarea unui 
stand de încercarea capselor 
detonante, pentru 
determinarea capacităţii de 
iniţiere. 

2012 
Studiul privind analiza 
condiţiilor tehnice 
pentru efectuarea  
încercărilor în 
conformitate cu 
cerinţele din standard. 

INCD INSEMEX 
 

Îmbunătăţirea capacităţii de 
încercare şi expertizare. 
 

2013 
Tehnologie modernă 
de încercare, a 
capselor detonante, 
pentru determinarea 
capacităţii de iniţiere. 

Implementarea în 
sistemul de 
calitate al   GLI din 
cadrul INCD-
INSEMEX, 
încercări în regim 
acreditat RENAR 
utilizate la 
evaluarea 
conformităţii 
produselor pentru 
directivele 
europene pentru 
care INSEMEX-
OEC este notificat 
la Bruxelles cu nr. 
NB 1809. 

Posibilitatea ofertării unor servicii de 
specialitate operatorilor economici  
care doresc verificarea / 
expertizarea capselor detonante cu 
potenţial risc de explozie, cu 
scăderea costurilor legate de 
manoperă. 
Efectuarea la solicitarea autorităţilor 
a expertizelor tehnice ca urmare a 
producerii unor evenimente 
periculoase. 
Efectuarea încercărilor de poligon în 
condiţii de siguranţă pentru lucrători. 
 

Determinarea parametrilor 
de explozivitate specifici 
amestecurilor aer-substanţe 
inflamabile, în condiţii 
iniţiale prestabilite, in scopul 
expertizării evenimentelor de 
tip explozie. 

2012 
Studiu documentar şi 
procedura de lucru 
privind determinarea 
parametrilor de 
explozivitate specifici 
amestecurilor aer - 
substanţe  
inflamabile. 

Dezvoltarea 
capacităţii 
tehnico – 
ştiinţifice a INCD 
INSEMEX în 
vederea elucidării 
evenim. de tip 
explozie, produse 
în mediul 

Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă prin folosirea 
datelor din proiect la elaborarea 
măsurilor de protecţie antiexplozivă. 
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2013 
Optimizarea  bazei de 
date privind 
accidentele cauzate 
de explozii din 
domeniul industrial şi 
civil şi calibrarea 
standului pentru 
determinarea 
parametrilor de 
explozivitate pentru 
amestecuri hibride. 

industrial sau 
casnic. 

Performantizarea logisticii 
pentru evaluarea în poligon 
şi in situ, a dinamicii 
detonaţiei explozivilor de uz 
civil. 

2012 
Studiu privind  
metodele şi criteriile 
de evaluare a 
efectului seismic 
datorat lucrărilor de 
împuşcare efectuate 
în exploatările la zi, 
aplicate în ţară şi 
străinătate. 

INCD INSEMEX 
 

Îmbunătăţirea capacităţii de 
încercare, expertizare şi evaluare. 

2013 
Procedură de 
evaluare a efectului 
seismic datorat 
lucrărilor de 
împuşcare efectuate 
în exploatările miniere 
la zi, care descrie 
toate etapele 
principale ce trebuie 
parcurse în 
aprecierea efectului 
seismic datorat 
lucrărilor de 
împuşcare efectuate 
în exploatările la zi. 

Servicii ştiinţifice si 
tehnologice 
prestate către terti 
prin 
Implementarea în 
sistemul de 
calitate al   GLI din 
cadrul INCD-
INSEMEX 
Petroşani, 
încercări în regim 
acreditat RENAR 
utilizate la 
evaluarea 
conformităţii 
produselor in 
domeniul voluntar 
de către 
INSEMEX-OEC. 

Posibilitatea ofertării şi realizării unor 
servicii de specialitate: 
- operatorilor economici pentru 
monitorizarea / evaluarea efectului 
seismic generat de lucrările de 
împuşcare din cariere; 
- autorităţilor care dispun 
expertizarea unor evenimente 
periculoase;  
- persoanelor care locuiesc în 
apropierea exploatărilor miniere la zi  
şi care reclamă o stare de disconfort 
cauzată de vibraţiile solului ca 
urmare a lucrărilor de împuşcare. 

Realizarea documentaţiei 
sistemului de management 
al calităţii pentru laboratorul 
de încercări multisite 
INSEMEX LI-MS - LIEx, LETI, 
LIM, LERZ, în vederea 
acreditării RENAR. 

2013 
Realizarea 
documentaţiei 
sistemului de 
management al 
calităţii (manualul 
calităţii şi proceduri 
de sistem). 

Laboratoarele 
acreditate din 
cadrul INCD 
INSEMEX. 

Posibilitatea utilizării documentaţiei 
sistemului de management al calităţii 
în cadrul laboratoarelor acreditate. 
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Realizarea unui sistem 
performant de monitorizare 
cu înregistrare video a 
standurilor pentru 
condiţionarea termică a 
explozivilor şi articolelor 
pirotehnice pe durata 
încercărilor în vederea 
creşterii nivelului de 
securitate. 

2012 
Studiul privind 
stabilirea cerinţelor la 
care trebuie să 
răspundă sistemul 
performant de 
monitorizare video. 

INCD INSEMEX 
 

Reducerea riscurilor de  accidente la 
efectuarea încercărilor. 
Reducerea pagubelor materiale 
datorate unor incendii generate de 
funcţionarea accidentală a 
produselor supuse încălzirii. 
Reducerea costurilor în urma 
scăderii manoperei necesare 
efectuării încercărilor. 

Tehnologie pentru 
determinarea ratei de ardere 
a articolelor pirotehnice de 
scenă. 

2013 
Tehnologie pentru 
determinarea ratei de 
ardere a articolelor 
pirotehnice de scenă. 

Operatorii 
economici care 
doresc 
certificarea unor 
produse care 
aparţin 
domeniului 
abordat de 
proiect. 

Oferirea unor servicii de specialitate 
pentru operatorii economici sau 
autorităţi, cu promtitudine şi la 
preţuri avantajoase. 

Elaborarea tehnologiei de 
determinare a stabilităţii 
termice a explozivilor.  

2013 
Tehnologie 
performantă de 
determinare a 
stabilităţii termice a 
explozivilor. 

Laboratorul de 
specialitate din 
cadrul INCD 
INSEMEX. 
Agenţi economici 
care activează în 
domeniul 
explozivilor de uz 
civil. 

Ofertarea de servicii ştiinţifice şi 
tehnologice producătorilor de 
explozivi de uz civil. 
Îmbunătăţirea măsurilor de siguranţă 
pentru depozitarea transportul şi 
utilizarea explozivilor în ceea ce 
priveşte stabilitatea termică a 
acestora în scopul  evitării 
accidentelor sau incidentelor 
periculoase, atât pentru producători 
cât şi pentru utilizatori de explozivi 
de uz civil. 

Studierea exploziei 
sistemului gaz combustibil-
aer la temperatura si 
presiune ambianta, in 
prezenta unor adaosuri 
inerte, în vederea creşterea 
capacităţii de expertiza in 
domeniul exploziilor. 

2013 
Studiu privind 
explozia sistemului 
gaz combustibil-aer la 
temperatură si 
presiune ambiantă, în 
prezenţa unor 
adaosuri inerte. 

Agenţii economici 
la care prin 
specificul 
activităţii  există 
spaţii tehnologice 
cu pericol 
potenţial de 
explozie, datorat 
atmosferelor de 
substanţe 
inflamabile. 

Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă prin folosirea 
datelor din proiect la elaborarea 
măsurilor de protecţie antiexplozivă. 
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Optimizarea activităţilor de 
cercetare a evenimentelor 
generate de explozii prin 
elaborarea de instrumente 
procedurate. 

2014 
Instrumente de lucru 
procedurate pentru 
desfăşurarea 
activităţii de efectuare 
a expertizelor tehnice 
judiciare şi 
extrajudiciare, a 
constatărilor tehnico-
judiciare şi a altor 
expertize tehnico-
ştiinţifice solicitate de 
persoane fizice sau 
juridice. 

INCD INSEMEX  
pentru cercetările 
viitoare privind 
elucidarea 
cauzelor care au 
generat 
evenimente de tip 
explozie. 
Autorităţile statului 
care investighează 
accidentele 
soldate cu pierderi 
de vieti omeneşti 
şi/sau pagube 
materiale. 
Persoane fizice 
sau juridice care 
au fost implicate in 
producerea unor 
evenimente 
generate de 
explozii.               

Creşterea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă prin aplicarea 
ulterioara a recomandarilor şi 
măsurilor propuse in urma efectuării 
lucrărilor de expertizare a 
evenimentelor de tip 
explozie/incendiu. 

 
 

Studierea exploziilor 
amestecurilor hibride din 
punct de vedere al 
parametrilor de explozivitate 
specifici, în scopul creşterii 
nivelului de performanţă în 
laboratoarele de cercetare 
INSEMEX. 

2014 
Studiu privind 
parametrii de 
explozivitate specifici 
amestecurilor hibride, 
gaz/praf combustibil-
aer care se pot regăsi 
in activităţile 
industriale 
desfăşurate în medii 
cu pericol de explozie 
utilizând celula de 
explozie de 20 l, 
modificată şi adaptată 
sistemelor complexe 
hibride. 

INCD INSEMEX 
pentru cercetările 
viitoare privind 
explozivitatea 
amestecurilor aer-
substanţe 
inflamabile. 
Alţi utilizatori ai 
rezultatelor 
cercetării vor fi 
agenţii economici 
la care prin 
specificul activităţii  
există spaţii 
tehnologice cu 
pericol potenţial de 
explozie, datorat 
atmosf. de 
substanţe 
inflamabile. 

Creşterea gradului de securitate a 
personalului şi a instalaţiilor.  
 Reducerea costurilor datorate 
pierderilor de producţie, a 
distrugerilor de echipamente, etc. în 
cazul unui nivel redus de securitate 
prin luarea unor măsuri preventive 
insuficiente. 
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Completarea bazei de date 
cu parametrii de 
explozivitate obţinuţi în urma 
modernizării standului 
experimental „tub de şoc” 
pentru amestecuri explozive 
gazoase. 

2014 
Studiu privind 
comportamentul 
amestecurilor 
explozive aer-gaz la 
explozie în tubul de 
şoc modernizat, 
echipat cu traductori 
de presiune, permiţând 
determinarea vitezei 
undei de presiune, 
respectiv înregistrarea 
fenomenului de 
deflagraţie şi trecerea 
în detonaţie. 

INCD INSEMEX, 
pentru cercetările 
viitoare privind 
explozivitatea 
amestecurilor aer-
substanţe 
inflamabile. 
Agenţii economici 
la care prin 
specificul activităţii  
există spaţii 
tehnologice cu 
pericol potenţial de 
explozie. 

Mărirea gradului de securitate şi 
sănătate în muncă prin folosirea 
datelor din proiect la elaborarea 
masurilor de protecţie antiexplozivă. 
 

Tehnologie privind 
verificarea rezistenţei la 
presiune hidrostatică a 
capselor detonante. 

2014 
Elaborarea tehnologiei 
privind verificarea 
rezistenţei la presiune 
hidrostatică a capselor 
detonante (realizare 
stand de încercare 
pentru asigurarea 
condiţiilor de testare şi 
elaborare procedură de 
încercare). 

Implementarea în 
sistemul de 
calitate al GLI  
INCD INSEMEX, 
a încercărilor, în 
regim acreditat 
RENAR, utilizate 
la evaluarea 
conformităţii 
produselor în 
conformitate cu 
directivele 
europene.  

Posibilitatea prestării unor servicii de 
specialitate pentru operatorii 
economici sau autorităţi, cu 
promtitudine şi la preţuri avantajoase. 
Posibilitatea de participare în cadrul 
unor proiecte desfăşurate la nivel 
naţional / european la verificarea 
acestor tipuri de produse în cadrul 
procesului de supraveghere a pieţei 
europene / naţionale. Introducerea pe 
piaţă doar a capselor detonante care 
sunt conforme cu cerinţele de 
securitate aplicabile. 
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Cercetări privind 
comportamentul frontului de 
flacără şi al undei de 
presiune la exploziile de aer 
gaz în tubul de şoc. 

2015 
Studiu parametrilor de 
explozivitate specifici 
amestecurilor aer-
substanţe inflamabile, 
respectiv a vitezelor 
de propagare a undei 
de presiune şi a 
frontului flăcării şi 
introducerea acestora 
în baza de date 
specifică INSEMEX. 

INCD INSEMEX 
ca elaborator de 
rapoarte de 
expertiză tehnică 
a evenimentelor 
generate de 
explozii şi pentru 
cercetările 
viitoare privind 
explozivitatea 
amestecurilor 
aer-substanţe 
inflamabile. 
Autorităţile 
statului care sunt 
beneficiarii 
expertizelor 
tehnice. 
Agenţii economici 
care solicită 
studii de evaluare 
a riscului de 
explozie pentru 
procesele 
tehnologice 
desfăşurate în 
atmosfere 
potenţial 
explozive.    

Creşterea capacităţii de expertizare 
în domeniul exploziilor pentru INCD 
INSEMEX. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă pentru procesele 
tehnologice din ariile cu pericol de 
atmosfere explozive. 
 Identificarea mecanismelor de 
explozie pentru evenimentele din 
mediul casnic şi elaborarea ulterior a 
unor măsuri care să prevină situaţii 
similare periculoase pentru aplicaţiile 
şi instalaţiile civile/casnice de 
alimentare cu gaze naturale. 
Reducerea costurilor datorate unor 
incidente tehnice şi evitarea de 
pierderi de vieţi omeneşti. 

Cercetări privind 
temperatura minimă de 
aprindere a norilor de praf 
combustibil în vederea 
creşterii nivelului de 
protecţie la explozie în 
aplicaţiile industriale. 

2015 
Elaborare metodă de 
testare privind 
determinarea 
temperaturii minime 
de aprindere a norilor 
de praf combustibil. 
Studiu privind 
influenţa granulaţiei 
prafului combustibil 
asupra temperaturii 
minime de aprindere 
a norului de praf. 

INCD INSEMEX 
ca Organism de 
Evaluare a 
Conformităţii 
Produselor. 
Proiectanţii de 
instalaţii 
tehnologice din 
ariile cu pericol de 
atmosferă 
explozivă. 
Agenţii economici 
la care prin 
specificul activităţii 
există spaţii 
tehnologice cu 
pericol potenţial de 
explozie, datorat 
atmosferelor de 
substanţe 
inflamabile. 

Creşterea gradului de securitate a 
personalului şi a instalaţiilor, 
reducerea costurilor datorate unor 
măsuri preventive exagerate 
nejustificat, sau reducerea costurilor 
datorate pierderilor de producţie, a 
distrugerilor de echipamente, etc. în 
cazul unui nivel redus de securitate 
prin luarea unor măsuri preventive 
insuficiente. 
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Programarea şi utilizarea 
subrutinelor pentru mişcarea 
reţelelor de discretizare în 
rezolvarea problemelor de 
mecanica fluidelor 
computerizată. 

2015 
Subrutine scrise în 
limbajul de 
programare C, 
utilizabile în cadrul 
simulărilor 
computerizate ale 
exploziilor 
amestecurilor 
gazoase 
combustibile, pentru 
determinarea 
efectelor acestor 
fenomene asupra 
structurilor solide. 

INCD INSEMEX, 
ca elaborator de 
rapoarte de 
expertiză tehnică 
a evenimentelor 
generate de 
explozii. 
Autorităţile 
statului, care sunt 
beneficiarii 
expertizelor 
tehnice. 
Agenţii economici 
care solicită 
studii de evaluare 
a riscului de 
explozie pentru 
procesele 
tehnologice 
desfăşurate în 
atmosfere 
potenţial 
explozive. 
Autorităţi 
competente din 
domeniul 
securităţii şi 
sănătăţii în 
muncă. 

Deschiderea unor noi oportunităţi de 
colaborare cu instituţii de profil 
similar din afara României, în 
vederea dezvoltării de cercetări 
viitoare în sfera de interes a 
proiectului. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă pentru procesele 
tehnologice din ariile cu pericol de 
atmosfere explozive. 
Identificarea mecanismelor de 
explozie pentru evenimentele din 
mediul casnic şi elaborarea ulterior a 
unor măsuri care să prevină situaţii 
similare periculoase pentru aplicaţiile 
şi instalaţiile casnice de alimentare 
cu gaze naturale. 
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Cercetări privind 
implementarea unui sistem 
electronic de monitorizare 
armonizat pentru 
identificarea unică şi 
trasabilitatea explozivilor de 
uz civil. 

2015 
Implementarea 

Sistemului electronic 
de monitorizare 
armonizat pentru 
identificarea unică şi 
trasabilitatea 
explozivilor de uz 

civil la depozitul de 
explozivi al INCD 
INSEMEX Petroşani. 

INCD INSEMEX - 
Organism de 
Evaluare a 
Conformităţii 
Produselor, 
notificat la 
Bruxelles, cu 
numărul NB 
1809, pentru 6 
directive 
europene, printre 
care şi Directiva 
Europeană 
93/15/CEE ATEx 

Explozivi de uz 

civil, 
Operatori 
economici cu 
activitate în 
domeniul 
explozivilor de uz 
civil, precum şi 
autorităţi ale 
statului cu 
atribuţii în acest 
domeniu. 

Înregistrarea eficientă a mişcării 
produselor de natură explozivă în 
orice etapă de la primirea produselor 
şi până la folosirea acestora prin 
intermediul doar a câtorva scanări; 
Reducerea operaţiunilor manuale 
prin punerea la dispoziţie a unei 
gestiuni electronice a produselor de 
natură explozivă. Alegerea aleatoare 
a produselor de natură explozivă 
pentru testare la recepţia acestora; 
Returnarea neproblematică de 
produse către furnizor prin creare de 
fişiere XML conforme cu 
recomandările FEEM (Federaţia 
Producătorilor Europeni de 
Explozivi); 
Concept flexibil de acordare de 
drepturi de acces pentru persoanele 
cu atribuţii şi sarcini în domeniu; 
Posibilitatea acordării de acces la 
informaţie autorităţilor, fără 
necesitatea alocării de personal cu 
responsabilităţi în acest sens; 
Controlul datei de expirare şi a 
comentariilor inserate în gestiunea 
electronică. 

Modelarea computerizată a 
incendiilor utilizând 
geometrii la scară redusă, în 
vederea stabilirii influenţei 
asupra parametrilor de 
ieşire. 

2015 
Modelări 
computerizate ale 
fenomenelor de tip 
incendiu, produse în 
spaţii închise cu 
destinaţii industriale, 
caracterizate prin 
geometrii complexe şi 
dimensiuni mari.  
Studiul mecanismului 
de iniţiere şi 
dezvoltare a 
incendiului, a 
tehnicilor specifice de 
simulare 
computerizată, 
utilizând pachetul 
software FDS (Fire 
Dynamic Simulator). 

INCD INSEMEX, 
prin dezvoltarea 
domeniului de 
cercetare şi 
asimilarea 
avantajelor 
oferite de 
tehnicile 
moderne de 
modelare şi 
analiză a 
fenomenelor de 
tip incendiu. 
Proiectanţii de 
clădiri, respectiv 
specialişti în 
asigurarea 
securităţii la 
incendii. 
Agenţii economici 
interesaţi de 
comportamentul la 
incendiu al 
clădirilor sau 
spaţiilor 
comerciale / de 
producţie.  

Dezvoltarea domeniului ingineriei 
securităţii la incendiu, în scopul 
salvării vieţilor omeneşti, protejării 
proprietăţii şi ocrotirii mediului şi 
patrimoniului. 
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Cercetări privind influenţa 
concentraţiei de amestec 
exploziv aer-metan/aer-
metan-praf de cărbune 
asupra asigurării securităţii 
în exploatarea explozivilor 
antigrizutoşi în standul de 
încercări din Poligonul de 
explozivi. 

2015 
Implementare a unui 
sistem adecvat de 
evaluare a 
parametrilor de 
influenţă a atmosferei 
grizutoase privind 
aprinderea acesteia 
de către explozivii 
utilizaţi în subteran 
(explozivi de 
siguranţă 
antigrizutoşi, fitile 
detonante 
antigrizutoase şi 
capse detonante 
antigrizutoase). 

INCD INSEMEX - 
Organism de 
Evaluare a 
Conformităţii 
Produselor, 
Directiva 
Europeană 
93/15/CEE ATEx 

Explozivi de uz 

civil. Operatori 
economici cu 
activitate în 
domeniul 
exploatării 
zăcămintelor de 
cărbuni în 
subteran, sau 
alte lucrări 
subterane în 
mediu grizutos 
utilizând explozivi 
de uz civil. 

Aplicarea unor metode de 
exploatare, în condiţii de securitate 
şi eficienţă economică ridicate, 
bazate pe tehnici perfecţionate de 
presfărâmare a cărbunelui şi anume, 
înlocuirea presfărâmării prin lucrări 
miniere cu presfărâmare cu 
încărcături explozive lungi 
amplasate în găuri de mină sau 
găuri de sondă. 

Cercetări pentru stabilirea 
echivalenţei explozivilor de 
uz civil din punct de vedere 
al capacităţii relative de 
lucru prin utilizarea de 
‘ANFO’ etalon. 

2015 
Studiu privind 
stabilirea unei 
echivalenţe privind 
CRL în sistem dual 
comparativ cu TNT 
respectiv ANFO în 
vederea implementării 
la nivel de normativ 
respectiv în 
efectuarea de 
expertize tehnico - 
ştiinţifice ale INCD 
INSEMEX Petroşani 
în stabilirea cauzelor 
şi mecanismului de 
desfăşurare a unor 
accidente sau avarii 
tehnice. 
 

INCD INSEMEX 
Petroşani ca 
Organism de 
Evaluare a 
Conformităţii 
Produselor, 
notificat la 
Bruxelles, cu 
numărul NB 
1809, pentru 6 
directive 
europene, printre 
care şi Directiva 
Europeană 
93/15/CEE  

Explozivi de uz 

civil. Autorităţile 
competente în 
domeniu şi 
operatorii 
economici din 
sectorul 
explozivilor de uz 
civil. 

Stabilirea exactă pe baza unor 
criterii ştiinţifice validate a nivelului 
de risc care poate fi generat la 
activităţile cu explozivi de uz civil 
având în vederea capacitatea 
relativă de lucru şi efectul în ceea ce 
priveşte efectul asupra mediului. 
Creşterea nivelului de securitate şi 
sănătate în muncă în domeniul 
explozivilor de uz civil. 
Identificarea explozivilor din 
momentul stabiliri reţetelor de 
fabricaţie în site-ul de producţie sau 
cu punctul unde aceştia sunt utilizaţi 
pe teritoriul Uniunii Europene. 
Deschiderea unor oportunităţi de 
colaborare în cadrul unor proiecte 
Europene cu instituţii de profil similar 
din spaţiul comunitar, în vederea 
dezvoltării de cercetări în sfera de 
interes a temei. 
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4.3.  Participarea la colaborări internaţionale:  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului 
internaţional 

Ţară şi/sau CE 
unităţi 

colaboratoare 
Denumire proiect 

Valoarea proiectului 
(euro) 

Valoare totală 
proiect 

Valoare ţară 

iunie 2012 - iunie 2015 

1. 

Research 
Fund for Coal 
and Steel 
(RFCS) 
Fondul de 
Cercetare 
pentru 
Cărbune și 
Oțel (FCCO) 

1.Aitemin Spania; 
2.Hunosa Spania; 
3.INCD INSEMEX 
Petroşani 
4.GIG Polonia 
5.EMAG Polonia 
6.Compania 
WEGNOLA Polonia 
7. Universitatea 
NOTINGHAM Anglia 
8. DMT Germania 

Advanced Tools for 
Ventilation and Methane 
Emissions Control – 
AVENTO 
Instrumente avansate 
pentru controlul ventilaţiei 
şi a emisiilor de metan - 
AVENTO. 

3.268.736 
din care 
contrib. 
maxima UE 
1.961.242 

337.000 
Contribuție 
UE 
202.200 
Cofinanțare 
INCD 
INSEMEX 
134.800 
 

Propuneri de colaborări internaționale depuse în cursul anului 2015 

2. 

Research 
Fund for Coal 
and Steel 
(RFCS) 
Fondul de 
Cercetare 
pentru 
Cărbune și 
Oțel (FCCO) 

1. The University Of 
Nottingham (Regatul 
Unit) 
2. Instytut Technik 
Innowacyjnych 
EMAG (Polonia) 
3. GEOCONTROL 
SA* (Spania) 
4. INERIS 
Developpement SAS 
(Franța) 
5. Institutul National 
De Cercetare 
Dezvoltare Pentru 
Securitate Miniera si 
Protectie 
Antiexploziva 
INSEMEX Petrosani 
(România) 
6. Instytut Techniki 
Gorniczej KOMAG 
(Polonia) 
7. Elmech Kazeten 
Sp. z o.o. (Polonia) 
8. DTEK LLC 
(Ucraina) 

VENT123: A Breath of 
Fresh Air - Taking Mine 
Ventilation to a New 
Dimension 
VENT123: O gură de aer 
proaspăt – Ducând 
ventilația minieră intr-o 
nouă dimensiune 

2.259.707,35  
din care 
1.355.824,41 
contrib.maxima 
UE 

358.700 
din care 
215.220 
contrib. 
maxima UE 

3. 

Research 
Fund for Coal 
and Steel 
(RFCS) 
Fondul de 
Cercetare 
pentru 
Cărbune și 
Oțel (FCCO) 

1. Institut National 
De L Environnement 
Et Des Risques 
INERIS (Franța) 
2. Bureau De 
Recherches 
Geologiques Et 
Minieres (Franța) 
3. Helmholtz 

FLOODING: 
Management of 
FLOODING risks during 
underground mine 
closure 
FLOODING: 
Managementul riscurilor 
de inundare din timpul 
închiderii minelor 

Total Grant: 
3.684.982,60  
din care 
2.210.989,56 
Contrib. 
maxima UE 

Total Grant: 
263.320 
din care 
157.992 
Contrib.maxi
ma UE 
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Zentrum Potsdam 
Deutsches 
Geoforschungszentr
um (Germania) 
4. Glowny Instytut 
Gornictwa (Polonia) 
5. Institutul National 
De Cercetare 
Dezvoltare Pentru 
Securitate Miniera si 
Protectie 
Antiexploziva 
INSEMEX Petrosani 
(România) 
6. DMT GmbH & 
CO. KG (Germania) 
7. GEOCONTROL 
SA* (Spania) 
8. Obras 
Subterraneas SA 
(Spania) 
9. Spolka 
Restrukturyzacji 
Kopaln SA (Polonia) 

subterane 

4. 

Research 
Fund for Coal 
and Steel 
(RFCS) 
Fondul de 
Cercetare 
pentru 
Cărbune și 
Oțel (FCCO) 

1. Instytut Mechaniki 
Gorotworu - Polskiej 
Akademii Nauk*IMG 
PAN (Polonia) 
2. Glowny Instytut 
Gornictwa (Polonia) 
3. Imperial College 
Of Science 
Technology And 
Medicine (Regatul 
Unit) 
4. Institutul National 
De Cercetare 
Dezvoltare Pentru 
Securitate Miniera si 
Protectie 
Antiexploziva 
INSEMEX Petrosani 
(România) 
5. Premogovnik 
Velenje DD 
(Slovenia) 
6. Jastrzebska 
Spolka Weglowa SA 
(Polonia) 

PICTO: Coal Mine 
Production And 
Monitoring Process 
Optimisation Using ICT 
PICTO: Optimizarea și 
monitorizarea procesului 
de producție a cărbunelui 
utilizând TIC 

Total Grant: 
2.725.345,40 
din care 
1.635.207,24 
Contrib. 
maxima UE  

Total Grant: 
303.640 
din care 
182.184 
Contrib. 
maxima UE 

5. 
Horizon 2020 
Orizont 2020 

1. Ceske Vysoke 
Uceni Technicke V 
Praze (Republica 
Cehă) 
2. Universita Degli 

PSESEPI: Progressive 
Socio-Economic 
Strategies for Enhanced 
Public Infrastructure 
PSESEPI: Strategii 

Total Grant: 
4.024.352,50 
(Contrib. UE 
100%) 
 

Total Grant: 
104.785 
(Contrib. UE 
100%) 
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Studi Di Napoli 
Federico II. (Italia) 
3. Universidade De 
Coimbra (Portugalia) 
4. Universitatea 
POLITEHNICA 
Timisoara (România) 
5. Agencia Estatal 
Consejo Superior De 
Investigaciones 
Cientificas (Spania) 
6. Technische 
Universitaet 
Muenchen 
(Germania) 
7. Technische 
Universitaet Berlin 
(Germania) 
8. T-SOFT AS 
(Republica Cehă) 
9. M.I.C. s.r.l. (Italia) 
10. SE2P - 
Sociedade de 
Engenharia, 
Projectos e 
Planeamento, Lda 
(Portugalia) 
11. Institutul National 
De Cercetare 
Dezvoltare Pentru 
Securitate Miniera si 
Protectie 
Antiexploziva 
INSEMEX Petrosani 
(România) 
12. sje - Schneider & 
Jorde Ecological 
Engineering GmbH 
(Germania) 

socio-economice 
progresive pentru o 
infrastructură publică 
consolidată 

 
4.4.       Articole (numai cele publicate în reviste cu referenţi de specialitate): 
 

 Nr. 
crt. 

Denumirea publicaţiei Titlul articolului 

2007 

-  în ţară: 

1. 

Ediţia a III-a 
Simpozionului 
Internaţional “Securitatea 
şi Sănătatea în Muncă”  
SESAM 2007, 
ISSN 1843, Petroşani, 
România 

Analiza situaţiilor care au condus la producerea accidentelor de 
muncă la CNH. 

Consideration regarding the mechanism that triggers the combustion 
and the explosion of coal/coal dust. 
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2. 

 
 2nd International 
Seminar ECOMINIG 24-26 
oct.2007 Sovata România 
 

Ventilation systems management updating for the mining industry, 
sustainable development. 

3. 

 The IX International 
Symposium „Young 
People and 
Multidiscplinary 
Research” ISYPMR 2007 
ACM-V Timişoara 15-16 
november 2007 

- Determination of the tendency to self ignition for the hard coal from 
Jiu Valley. 

- în străinătate: 

1. 

 
 BALKAN Mining 
Congress / Book of 
proceedings, Balkanmine 
2; Beograd, 10 - 13 sept. 
2007, ISBN 978-86-87035-
00-35 

Implementation of the provisions of the European legislation on 
occupational health and safety in hard coal mining of the Jiu Valley 
coal field. 

 
Influence of simultaneous mining of three long wall faces and the 
ventilation network. 
 

2008 

- în țară: 

1. 

UNIVERSITARIA SIMPRO 
2008, ed. Universitas, 
ISSN 1842-4449, 
Petroşani. 

Evaluarea riscului de explozie generat de combustia spontană a 
cărbunelui (dr. chimist Octavia Baron, dr. ing. Cristina Knebel, dr. 
ing. luliu Krausz, chimist Andrei Szollosi - Moţa) 

2. 

UNIVERSITARIA SIMPRO 
2008, ed. Universitas, 
ISSN 1842-4449, 
Petroşani. 

Researches regarding the risk factors when using non-metallic 
pipework for liquid fuels (Cercetări privind factorii de risc la utilizarea 
conductelor nemetalice subterane pentru carburanţi lichizi) (Drd ing. 
Niculina Vătavu , dr. ing. Mihaela Părăian, drd.ing. Adrian Jurca, ing. 
Florina Muntean Berzan -INCD INSEMEX, dr. ing. Sorin Vătavu - 
UNIVERSITATEA PETROŞANI) 

3. 

UNIVERSITARIA SIMPRO 
2008, ed. Universitas, 
ISSN 1842-4449, 
Petroşani. 

Metode armonizate de încercare a capselor detonante electrice 
pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele de prevenire a detonării 
intempestive prin descărcări electrostatice (dr. ing. Mihaela Părăian, 
dr. ing. Emilian Ghicioi, drd. ing. Niculina Vătavu, drd. ing. Florin 
Păun, drd. ing. Leonard Lupu) 

4 

UNIVERSITARIA SIMPRO 
2008, ed. Universitas, 
ISSN 1842-4449, 
Petroşani. 

Drawing up of psyhological profiles for mine fireman and electrician 
(psihosociolog Vreme Ciprian, psiholog Viorica Edelhauser). 

5. 

UNIVERSITARIA SIMPRO 
2008, ed. Universitas, 
ISSN 1842-4449, 
Petroşani. 

Innovative measures for increasing safeness hard coal mining (dr. 
ing. Toth Ion, ing. Cornel Gligor, dr.ing. Doru Cioclea, dr.ing. 
Constantin Lupu). 

6. 

The X International 
Symposium „Young 
People and 
Multidiscplinary 
Research" Timişoara 13-
14 november2008, Ed. 

The drawing up of the sets of psychological tests for examining man 
firemen and mine electricians (Elaborarea   bateriilor   de   teste   
psihologice   pentru   examinarea artificierilor de mină şi 
electricienilor de mină) (psihosociolog Vreme Ciprian). 
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Mirton, ISSN 1843-6609, 
Timişoara 

7. 

Simpozionul naţional: 
,,Educaţia - Componentă 
esenţială a politicii de 
mediu" AGIR Bucureşti, 5 
iunie 2008 

Creşterea securităţii la exploatarea zăcămintelor de huilă ca urmare 
a acţiunilor novatoare în domeniul prevenirii combustiei spontane 
(dr. ing. Toth Ion, ing. Cornel Gligor, ing.Cristian Tomescu, dr.ing. 
Doru Cioclea, dr.ing. Constantin Lupu). 

- în străinătate: 

1. 

Seventeenth 
internaţional symposium 
on mine planning 
&equipment selection 
MPES 2008 October 20-
22, 2008 Bejing, China 

Diminution of explosion risk at the hard coal mines of the Jiu Valley 
by complex prevention methods (dr. ing. Toth Ion, dr.ing. Doru 
Cioclea, dr.ing. Constantin Lupu). 

2009 

- în ţară: 

1. 

Lucrările simpozionului 
internaţional SESAM 2009, 
Băile Felix, România, 2009. 
 

Riscul de explozie asociat gazelor şi vaporilor inflamabili. 
 

2. Revista Minelor 
Implementarea metodelor de încercare pentru evaluarea 
aparaturii electrice cu tip de protecţie securitate mărită „e”. 

3. 
Lucrările simpozionului 
internaţional SESAM 2009, 
Băile Felix, România, 2009. 

Reducerea nivelului de zgomot la operaţia de perforare din 
subteran. 

4. 
Buletinul AGIR, Anul XIII, nr. 4, 
oct - dec. 2008 

Creşterea securităţii la exploatarea zăcămintelor de huilă ca 
urmare a acţiunilor novatoare în domeniul prevenirii 
combustiilor spontane. 

5. 
Analele Universităţii Petroşani 
2008 

Tehnologie de prevenire a combustiilor spontane, bazată pe 
aerosoli de soluţie apoasă de clorură de zinc aplicabilă la 
minele de huilă. 

6. 
Lucrările simpozionului 
internaţional SESAM 2009, 
Băile Felix, România, 2009. 

New tools for assessment of non-electrical equipment intended 
use in firedamp underground mines, related to european 
directive atex 94/9/ec, adopted in romania by government 
decision no. 752/2004 

7. 
Revista Minelor, numar special 
dedicat INCD INSEMEX la 60 
de ani de existenta, 2009 

Implementing new tools for the assessment of non-electrical 
equipment used in  underground mines, in accordancce with 
the european directive atex 94/9/ec, adopted in romania by 
government decision no. 752/2004 

8. Buletinul AGIR 

Elaborarea, validarea şi implementarea de metode de testare a 
parametrilor aparatelor de protecţie a respiraţiei utilizate în 
intervenţiile de salvare  în medii potenţial toxice şi /sau 
explozive. 

9. 
Lucrările simpozionului 
internaţional SESAM 2009, 
Băile Felix, România, 2009. 

Improvement test methods of electric detonators for conformity 
assessment with prevention requirements of unexpected 
ignition by the electrostatic discharges 

10. 

The 4th International 
Conference On Manufacturing 
Science And Education- MSE 
2009 -"TRENDS IN 
ENGINEERING AND 
ACADEMIC EDUCATION", 

Test metods for electric detonators regarding the sensitivity to 
static electricity. 
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June 4-6, 2009, Sibiu, Romania 

11. 
Lucrările simpozionului 
internaţional SESAM 2009, 
Băile Felix, România, 2009. 

New methods and techniques for testing the safety parameters 
of non - metallic  
pipeworks for liquid fuels 
 

12. 

The 4th International 
Conference On Manufacturing 
Science And Education- MSE 
2009 -"TRENDS IN 
ENGINEERING AND 
ACADEMIC EDUCATION", 
June 4-6, 2009, Sibiu, Romania 

New test methods of non-metallic pipeworks for liquid fuels. 
 

- în străinătate: 

1. 

     

Proceedings of the Second 
International Conference, 
Volume 2, Lozenec, Bulgaria, 
10-12 June, 2009 

Validation of the gas-chromatographic method used to 
determine the chemical composition of mine air. 
 

2. 
3rd BALKAN MINING 
CONGRESS, IZMIR 2009 

IT Application for the Occupational Health and Safety 
Integrated. 

3. 

Proceedings of the 33rd 
Conference of Safety in Mines 
Research Institute, Polonia, 
15-18.09.2009, Wisla 

New tools for assessment of non-electrical equipment intended 
use in firedamp underground mines, related to European 
Directive ATEX 94/9/EC, adopted in Romania by Government 
Decision no. 752/2004. 

2010 

- în ţară: 

1. 

Universitaria Simpro 2010 
14 – 15 Octombrie 
Petrosani 
       ISSN 1842-4449 

Consideraţii privind cauzele transmiterii exploziei interne la 
motoarele electrice asincrone cu tip de protecţie capsulare 
antideflagranta. 

2. 

Universitaria Simpro 2010 
14 – 15 Octombrie 
Petrosani 
ISSN 1842-4449 

Metodă eficiente de reducere a nivelului de zgomot la operaţiile 
tehnologice de perforare. 

   3. 

Universitaria Simpro 2010 
14 – 15 Octombrie 
Petrosani 
ISSN 1842-4449 

Noi concepte de evaluare a riscului de aprindere la 
transportoarele cu banda. 

4. 

Universitaria Simpro 2010 
14 – 15 Octombrie 
Petrosani 
ISSN 1842-4449 

Evaluarea emisiilor de poluanţi în atmosfera generaţi de staţiile 
de ventilatoare „Lonea III -Jieţ” şi respectiv „Puţ Centru” Petrila. 

5. 

Universitaria Simpro 2010 
14 – 15 Octombrie 
Petrosani 
ISSN 1842-4449 

Dezvoltarea metodelor de încercare a benzilor transportoare  
privind protecţia împotriva electricităţii statice periculoase. 

6. 

Conferinţa Internaţională 
 BKF 2010 
Organizată de 
EMT – Societatea maghiară 
Tehnico – Ştiinţifică din 
Transilvania 
8 – 11 aprilie 
Ajud. Romania 

Redeschiderea abatajului cu susţinere mecanizată de la Mina 
Lupeni după inertizare - studio de caz. 
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ISSN 1842-9440 

7. 

Universitaria Simpro 2010 
14 – 15 Octombrie 
Petrosani 
ISSN 1842-4449 

Utilizarea sistemelor informatice în cadrul intervenţiilor 
formaţiilor de salvare în medii  toxice / explozive / inflamabile. 

8. 

Universitaria Simpro 2010 
14 – 15 Octombrie 
Petrosani 
ISSN 1842-4449 

Rezultate privind încercările de detonabilitate ale 
îngrăşămintelor chimice cu conţinut mare de azot efectuate la 
INCD INSEMEX Petroşani. 

9. 

Al XII-lea Simpozion 
International “Tinerii ai 
Cercetarea Multidisciplinara” – 
ISYPMR -2010 
ISSN 1843-6609 

Impactul noului cadru legislativ european asupra evaluării 
conformităţii  produselor. 
 

- în străinătate: 

1. 
Al 11-lea Simpozion 

Internaţional ISIRR 2010 
SZEGED -UNGARIA 

Test results to evaluate detonability of chemical fertilizers with 
a high nitrogen content carried out by INCD- INSEMEX 
Petroşani. 

2011 

- în ţară: 

1.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”– 
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

Method of assessment for energy limited supply sources, 
designed for use in potentially explosive atmospheres. 

2.  
Environmental Engineering 
and Management Journal, 
ISSN 1582-9596, Iaşi 

Integrated method for an internal efficient auditing of 
occupational health and safety applicable to complex work 
systems found in the hydroelectric power generation.  

3.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”–
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

Integrated method for an internal efficient auditing of 
occupational health and safety applicable to complex work 
systems found in the hydroelectric power generation. 

4.  

The proceedings of the 
conference - MSE 
2-5 June, Sibiu 
ISSN 1843 – 2522 

Evaluating the safety risk in relation to the OHS Management 
specific to work system. 

5.  

AGIR –“ Progresul Tehnologic 
– Rezultat al Cercetării”  
Bucureşti 
29 aprilie 2011 

Consideraţii privind determinarea performantelor 
antideflagrante ale capsularilor motoarelor electrice destinate 
folosirii în atmosfere explozive de gaze, vapori. 

6.  
„Mediul şi Industria SIMI ” 
Bucureşti  
16 -18 noiembrie 2011 

Consideraţii privind principalii factori care influenţează apariţia 
vârfurilor de presiune în cazul motoarelor electrice cu 
capsulare antideflagrantă destinate folosirii în atmosfere 
potenţial explozive de gaze, vapori. 

7.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”–
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

Principalii factori care influenteaza modul de proiectare al 
capsularilor de motoare electrice antideflagrante, in vederea 
treceri cu success a încercarilor de tip în amestecuri explozive 
de gaze, vapori cu aer. 

8.  
Analele Universităţii din 
Petroşani 2011. 

Main factors which influence the design concepts of flameproof 
electric motors enclosures, in order to successfully pass the 
type tests in explosive mixtures of gases, vapors with air. 
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9.  
Environmental Engineering 
and Management Journal, 
ISSN 1582-9596, Iaşi 

Factors affecting the flameproof motor enclosures design, to 
pass the tests in explosive gas mixtures 

10.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”–
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

Minimum requirements  for improving the safety and health 
protection for workers pottentialy at risk from explosive 
atmospheres. 

11.  

The proceedings of the 
conference ASTR - PRO 
PROSPERITAS – September 
22 - 23, Timisoara, Romania, 
ISSN 2066-6586, 2011 

Expunerea lucrătorilor la zgomot în industria extractivă din 
subteran. 

12.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”– 
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

Recovery and capitalization of methane emitted by the mines 
in operation – power generating alternative solution and for 
diminishing the adverse impact over the environment. 

13.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”– 
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

The maximum surface temperature as a safety parameter for 
belt conveyors used underground. 
 

14.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”– 
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

Types of fans usable for the aeration of hard coal mines from 
Jiu Valley 
 

15.  

Scientific Bulletin of the 
Politehnica University of 
Timisoara, November 9-10, 
ISSN 1224-6077 

Dezvoltarea metodelor de determinare  a parametrilor de 
securitate ai benzilor transportoare  folosite in atmosfere 
potential explozive. 
 

16.  

The proceedings of the 
conference - MSE 
2-5 June, Sibiu 
ISSN 1843 – 2522 

Metode noi pentru încercarea benzilor de transport în vederea 
evaluării conformităţii cu cerinţele de securitate. 
 

17.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”– 
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

Metodă inovativă de testare a proprietăţilor electrostatice la 
benzile transportoare. 
 

18.  

The proceedings of the 
conference - MSE 
2-5 June, Sibiu 
ISSN 1843 – 2522 

Metodă pentru verificarea in situ a sistemelor electrice de 
aprindere a capselor electrice detonante integrate în 
autospeciale. 

19.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”–
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

Experimentation of the new method for verification of the safety 
parameters for electrical detonators ignition systems, 
integrated in special trucks 
 

20.  
AGIR “Educaţia, Componentă 
Esenţială a Politicii de Mediu” 
31 mai 2011, Bucureşti 

Noi preocupări în domeniul reducerii riscului major exploziv la 
minele de huilă din Valea Jiului  
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21.  
Analale Univeristatii – 
Inginerie miniera 

Diminishing the explosion risk in hard coal mines from Jiu 
Valley 

22.  

Annals of West University of 
Timisoara - Series of 
Chemistry, November  
9-10, ISSN 1224-9513  

Documentare asupra sistemelor de evaluare a personalului de 
intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile 

23.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”–
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

It system for simulation/assessment of the interventions of 
rescuers in toxic/explosive/flammable environments 
 

24.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”– 
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

Development of the testing infrastructure for verification of 
fireworks categories 1,2,3. 

 

25.  

The proceedings of the 
symposium „SESAM 2011”– 
Petroşani  
9-11 Noiembrie 2011 
ISSN 1843-6226 

Transposition of European Directive 2007/23/ec "pyrotechnic 
articles" and the approximation national legislation. 

26.  

The proceedings of the 
conference - MSE 
2-5 June, Sibiu 
ISSN 1843 – 2522 

Developing an automatic equipment for processing thermal 
cycles on ammonium nitrate proceeding the detonability test. 

27.  

The proceedings of the 
conference ASTR - PRO 
PROSPERITAS –September 
22-23, Timisoara, Romania, 
ISSN 2066-6586, 2011 

Realizarea unui stand automat pentru efectuarea ciclurilor 
termice a azotatului de amoniu în vederea verificării 
detonabilităţii. 
 

28.  

PIROCHEM, Priorităţile 
Chimiei pentru o Dezvoltare 
Durabilă, Bucureşti  
27 -28 octombrie 2011 

Influența caracteristicilor fizico – chimice si de mediu asupra 
proprietatii de detonabilitate a ingrasamintelor chimice cu 
continut ridicat de azot. 
 

29.  Revista Minelor 
 Analiza tehnologiei de împuşcare cu găuri lungi utilizată în 
abatajele cu banc subminat din Valea Jiului. 

- în străinătate: 

1. 

4th International Mining 
Congress – BALKANMINE 
2011 – 
18 -20 October 2011 Ljubljana, 
Slovenia 
ISBN 987-961-269-534-7 

Regimului pierderilor de aer prin spaţiile închise. 
 

2. 

4th International Mining 
Congress – BALKANMINE 
2011 – 
18 -20 October 2011 Ljubljana, 
Slovenia 
ISBN 987-961-269-534-7 

Reducerea riscului de explozie la minele de huilă. 
 

2012 

- în ţară: 

1. 
Buletinul ştiinţific al 
Universităţii Politehnica 

Determination of Explosion Limits, Maximum Explosion 
Pressure and Maximum Rate Of Pressure Rise for an air-fuel 
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Timişoara, România, Seria 
Chimie şi Ingineria Mediului 

Gas Explosion. 

2013 

- în ţară: 

1. 

Revista “Applied Mechanics 
and Materials” Evaluating the 
safety risk in relation to the 
OHS management specific to 
work system. 

Model for forecasting the exposure risk of workers to hand-arm 
occupational vibrations. 

2. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013 –Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

New possibilities to measure explosion pressure when testing 
flameproof enclosure “d” apparatus. 

3. 

6TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
MANUFACTURING SCIENCE 
AND EDUCATION 
MSE 
12 -15 Iunie Sibiu, Romania 
ISSN – 1843-2522 

Using agilent vee pro to measure explosion pressure resulted 
during tests in explosive mixtures for electrical apparatus with 
the type of protection flameproof enclosure “d”. 

4. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013 –Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Considerations about establishing the requirements to 
selection and use of apparatus for the detection of combustible 
gases in domestic premises in order to protect the 
environment. 

5. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013 –Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Measures to prevent and reduction the concentrations of dust 
and gases from the power plants according to the best 
practices in the field. 

6. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Risk assessment of occupational exposure to asbestos dust at 
industrial workplaces. 

7. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013 –Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Analysis of transitory phenomena generated by underground 
explosions upon the ventilation networks. 

8. 

,,Tinerii şi Cercetarea 
Multidisciplinară – ISYPMR - 
2013”  
14 -15 noiembrie 2013 la 
Timişoara   

Structuring the physical and psychosocial effort in order to 
optimize the training process of rescue and intervention staff in 
toxic/explosive/flammable atmospheres. 
 

9. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Researches regarding the identification of new fire indices 
used under nitrogen inertisation technology. 

10. 
Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 

Modern end susetenable infrastructure for determining 
equivalent initiation capability for detonators. 
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Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

11. 

6TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
MANUFACTURING SCIENCE 
AND EDUCATION 
MSE 
12 -15 Iunie Sibiu, Romania 
ISSN – 1843-2522 

The development of the methods for determining air - fuel gas 
explosion parameters.  
 

12. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Technical solutions to reduce the seismic effect generated by 
the blasting career, with environmental impact. 
 

13. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Explosion protection document (DPEX) implementation 
for the waste management industry. 

14. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Considerations on the functioning of variable speed flameproof 
“d” motors used in explosive atmospheres. 

15. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Construction and safety requirements for ventilated rooms to 
maintain environmental conditions for human operators. 

16. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Automation method for computerized simulation of mine 
ventilation networks. 

17. 

,, Tinerii şi Cercetarea 
Multidisciplinară – ISYPMR - 
2013”  
14 -15 noiembrie 2013 la 
Timişoara   

Development of the methods for testing parameters of  traction, 
compression and shock absorption of technical equipment 
intended use in potentially explosive atmospheres. 
 

18. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Means of monitoring pulse rate and blood oxygen saturation 
applied in the training of intervention and rescue personnel in 
toxic / flammable / explosive. 

19. 

,, Tinerii şi Cercetarea 
Multidisciplinară – ISYPMR - 
2013”  
14 -15 noiembrie 2013 la 
Timişoara   

Analysing the possibility to develop the methodologies for the 
classification of hazardous areas generated by flammable 
gases. 

20. 
Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 

Structuring physical and psychosocial exercises for 
optimization the training process of rescue personnel. 
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2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

21. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Structuring physical and psychosocial exercises for 
optimization the training process of rescue personnel. 

22. 

Ediţia a VI-a Simpozionului 
Internaţional “Securitatea şi 
Sănătatea în Muncă”  SESAM 
2013–Sibiu – INSEMEX 
ISSN 1843-6226 

Virtual simulation of the coal bed degassing and highlight the 
beneficial consequences for the environment. 

- în străinătate: 

1. 

5 th  
BALKANMINE CONGRESS 
18-21 Septembrie2013 
Ohrid, Macedonia 

Analysis of an Underground Explosion Effects Upon the 
Ventilation Networks. 

2. 

13TH INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLI-NARY 
SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO 16 
- 22 Iunie 2013  
Albena, Bulgaria 
ISSN 1314 – 2704 
ISBN 978-954-91818-7-6 

Prospective virtual simulation of ventilation networks. 
 

3. 

TRHACIA TECHNIKA 2013 – 
BLASTING TECHNIQUES 2013 
23-24 Mai 2013  
Banska Bystrica, Slovacia 
ISBN 978-80-970265-5-4 

Developments Evaluation and Test Method to Blasting 
Machines Used in Explosive Atmosphere. 

4. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 
Society 
WSEAS 2013  
6-8 august 2013 
Valencia, Spania 
ISSN 2227-4588 
ISBN 978-960-474-319-3 

Improving and completing the database on accidents caused 
by explosion in the industrial and civil field. 

5. 

TRHACIA TECHNIKA 2013 – 
BLASTING TECHNIQUES 2013 
23-24 Mai 2013  
Banska Bystrica, Slovacia 
ISBN 978-80-970265-5-4 

INSEMEX Implemented Monitoring Seismic System in 
Romania Quarries 

6. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 
Society 
WSEAS 2013  
6-8 august 2013 
Valencia 
Spania 
ISSN1790-5117 
ISBN 978-960-474-318-6 

Aspects regarding assessment of protection by control of 
ignition sources at belt conveyors for bulk materials. 

7. 13TH INTERNATIONAL Prospective virtual simulation of ventilation networks. 
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MULTIDISCIPLI-NARY 
SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE & EXPO 
SGEM  
16 - 22  Iunie 2013  
Albena,Bulgaria 
ISSN 1314 – 2704 
ISBN 978-954-91818-7-6 

8. 

4th European Conference on 
Civil Engineering, WSEAS, 
Antalya, Turkey, October 8 – 
10, 2013 
ISSN 2227-4588 
ISBN 978-960-474-337-7 

Use of Information Technology in Mining Ventilation. 

9. 

2nd International Conference 
on Information Technology and 
Computer Networks WSEAS, 
Antalya, Turkey, October 8 – 
10, 2013 
ISSN 2227-4588 
ISBN 978-960-474-337-7 

Computerised modelling of methane releases exhaust from a 
retreating longwall face. 

10. 

World Scientific and 
Engineering Academy and 
Society 
WSEAS 2013  
6-8 august 2013 
Valencia, Spania 
ISSN 2227-4588 
ISBN 978-960-474-319-3 
 
 

Highlighting gas emissions from coal mines into the 
atmosphere through computerised methods. 

2014 

- în ţară: 

1. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 
SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 
Petroşani 2014 
ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Aspects regarding monitoring emissions of air pollutants. 

2. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 
SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 
Petroşani 2014 
ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Develop and implement the procedures for sampling, assessment 
and evaluation of the environmental component of water, soil to 
determine the impact on the environment. 

3. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 
SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 
Petroşani 2014 
ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Testing the resistance of the protective clothing against chemical 
agents in order to assess their conformity. 
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4. 

6th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 
SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
UNIVERSITARIA SIMPRO 
Petroşani 2014 
ISSN-L 1842-4449 
ISSN 2344-4754 

Considerations regarding the torque test for bushings and thermal 
shock test, applicable to electrical equipment designed for use in 
explosive atmospheres. 

5. 

6th international 
multidisciplinary scientific 
Symposium 
UNIVERSITARIA SIMPRO 
Petroşani 2014 
issn-l 1842-4449 
issn 2344-4754 

Analysis of faults in explosion proof electric drives and concerns 
for modernizing the maintenance and repairs of motors operating 
in explosive atmospheres. 

6. 

SMART ELECTRONIC 
DESIGN – ISBN: 978-606-
613-087-5, 
 Alba Iulia 2014 

Development of testing methods for specific mechanical 
parameters of electric mining cables and accessories. 

7. 

Simpozionul international 
„PRIOCHEM” 
Bucureşti, România 2014 
ISSN 2285 – 8334 
ISSN-L 2285 – 8334 

The contribution of the volatile organic compounds emissions to 
the environmental impact. 

8. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 
CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România 2014 
ISSN 1843-6609 

Specific requirements regarding the torque test for bushings and 
thermal shock test, used to assess electrical equipments designed 
to operate in explosive atmospheres. 

9. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 
CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România 2014 
ISSN 1843-6609 

Testing the permeation of the protective footwear against chemical 
agents in order to assess their conformity. 

10. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 
CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România 2014 
ISSN 1843-6609 

Model assessment of professional risk associated to human error 
(risk@human-error), specific for demolition of industrial objectives 
/civil with explosives. 

11. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 
CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România 2014 
ISSN 1843-6609 

Aspects regarding risks generated by workers exposure to 
electromagnetic fields. 

12. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 
CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România 2014 
ISSN 1843-6609 

Increasing the level of the occupational safety to use of 
pyrotechnic articles category 4. 

13. Lucrările celui de al XVI-lea Aspects regarding mechanical strenght  of technical equipment 
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Simpozion ”TINERII ŞI 
CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România 2014 
ISSN 1843-6609 

intended use in explosive atmospheres. 

14. 

Lucrările celui de al XVI-lea 
Simpozion ”TINERII ŞI 
CERCETAREA 
MULTIDISCIPLINARĂ” 
Timişoara, România 2014 
ISSN 1843-6609 

Integration of CFD simulation techniques into the process for 
classification of hazardous Ex areas generated by flammable 
gases. 

15. 

Conference Proceedings 
from the International 
Conference BLASTING 
TECHNIQUES 
Stará Lesná, SLOVACIA 
2014 
ISBN 978-80-970265-6-1 

Specific risk assessment at demolition activity of industrial / civil 
objectives with the help of explosives. 

16. 

Conference Proceedings 
from the International 
Conference BLASTING 
TECHNIQUES 
Stará Lesná, SLOVACIA 
2014 
ISBN 978-80-970265-6-1 

Assembly of equipments for research and prevention of explosion 
phenomena in industrial spaces specific to operations with 
explosives for civil uses/pyrotechnical compositions. 

17. 

14th GeoConference on 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGIES IN 
GEOLOGY, EXPLORATION 
AND MINING - Volume III 
Albena, Bulgaria 2014 
ISBN 978-619-7105-09-4 
ISSN 1314-2704 

Study on the particular conditions of the mining ventilation by 
using numerical methods. 

18. 

14th GeoConference on 
ECOLOGY, ECONOMICS, 
EDUCATION AND 
LEGISLATION - Volume II 
Albena, Bulgaeia 2014 
ISBN 978-619-7105-18-6 
ISSN 1314-2704 

Influence of volatile organic compound emissions on the 
environment and aspects regarding the legislation in the field. 

19. 

14th GeoConference on 
NANO, BIO AND GREEN - 
TECHNOLOGIES FOR A 
SUSTEINABLE FUTURE - 
Vol I 
Albena, Bulgaria 2014 
ISBN 978-619-7105-20-9 
ISSN 1314-2704 

Research on technical inspection of cylinders filled with 
compressed gases, liquefied or dissolved under pressure using 
ultrasonic technology. 

20. 

14th GeoConference on 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGIES IN 
GEOLOGY, EXPLORATION 
AND MINING - Volume I 
Albena, Bulgaria 2014 

Considerations regarding the improvement of maintenance of 
explosion proof electric motors in order to enhance the reliability in 
exploitation. 
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ISBN 978-619-7105-07-0 
ISSN 1314-2704 

21. 

14th GeoConference on 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGIES IN 
GEOLOGY, EXPLORATION 
AND MINING Section: 
Informatics 
Albena, Bulgaria 2014 
ISBN 978-619-7105-07-0 
ISSN 1314-2704 

Assessing the safety level of technical equipment operating in 
potentially explosive atmospheres by using computer modelling. 

- în străinătate: 

1. 

Current Advances in 
Environmental Science – 
American V - King 
Scientific Publishing 
Journal. 

Innovative methodological infrastructure for risk assessment on 
professional/technological activities in controled demolation with 
explosives for civil use of the industrial or civil objectives, with 
assurance of sustanable environment protection. 

2015 

- în ţară: 

1. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Considerations regarding the test gas concentration  resolution in 
the tests performed on pressurized enclosures. 

2. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Work environment optimization by establishing the  natural draft’s 
influence upon mine ventilation  networks. 

    3. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Analysis of environmental components by monitoring gas 
concentrations in the environment. 

    4. 

International Symposium 
ISB - INMA TEH′ 2015 
Agricultura land 
Mechanical Engineering 
ISSN(CD) 2344-4126 

Methods of measurement the concentrations of gaseous used in 
environmental quality assessment. 

    5. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Considerations on the estimation of the spark test apparatus 
sensitivity.  

    6. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Study on organizing and training rescuers for providing first aid in 
case of intervention and rescue in toxic / explosive / flammable 
environments. 
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    7. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Underground environment improvement by assessing the efficiency 
of ventilation network. 

    8. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Determination of the flameproof performances during verifications 
and type tests of flameproof "d" electric motors in normal operation. 

    9. 

Al XVII-lea Simpozion 
ACMV  
Tinerii si cercetarea 
multidisciplinara 
12-13 Noiembrie, 
Timişoara 

Development test methods for electric detonators and pyrotechnic 
articles for vehicles on sensitivity to electrostatic discharges.   

   10. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Research  on design ing  a facility for rescuer’s testing  and training  
in confined spaces. 

    11. 

8th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING AND 
MANAGEMENT ICEEM 
2015 
9 - 12 Septembrie 2015, 
Iaşi 

The development of the Methods for treatment and purification of 
the mine wastewater loaded on toxic metal polluatns using natural 
zeolites. 

    12. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Comparative study of the heavy metals pollution degree reduction 
using zeolites and monitoring of the mining polluted areas. 

    13. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Researches regarding determination of the electrical parameters  
for safe and reliable initiation of the electrical detonators. 

    14. 

Al XVII-lea Simpozion 
ACMV  
Tinerii si cercetarea 
multidisciplinara 
12-13 Noiembrie, 
Timişoara 

Researches regarding the development methods for determining 
the surface temperatures of the non-electrical equipment in order to 
prevent and explosion protection. 

    15. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Study on the rescuers behaviour exposed to high temperature and 
humidity in the INCD INSEMEX Petroşani training facility. 
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    16. 

Al XVII-lea Simpozion 
ACMV  
Tinerii si cercetarea 
multidisciplinara 
12-13 Noiembrie, 
Timişoara 

Technical issues related to the new requirements contained in 
european standards related to EX i equipment tests. 

    17. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Specialized informatical application for assure the trasability of the 
sampling activity in the field of civil use explosives and pyrotechnic 
articles.   

    18. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Prevention of accidental pollution with the combustion gases after 
the occurrence of explosions of air - gas by  knowing of velocities 
for the front of flames and pressure waves. 

    19. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Microelements influence on coal oxidation/self oxidation and the 
implications on the environmental pollution.   

    20. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Multiple and moving reference frames in computational simulations. 

     21. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Implementation of a harmonized modular system for unique 
identification and traceability of civil use explosives. 

    22. 

Occupational Health and 
Safety - SESAM 2015 - 
Proceedings of the 
Symposium 
ISSN 1843-6226 

Assessment of the influence of the fire dump area against the 
security of civil use explosives certified for use in underground in 
flammable and/or explosive atmosphere. 
 

    23. 

Al XVII-lea Simpozion 
ACMV  
Tinerii si cercetarea 
multidisciplinara 
12-13 Noiembrie, 
Timişoara 

Assessment of pollution generated by detonation of explosives for 
civil uses. 

- în străinătate: 
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    1. 

15th INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY 
SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE 
SGEM 2015 
Science and Tehnologies 
in Geologi, Exploration 
and Mining - Exploration  
& Mining Applied & 
Environmental 
Geophysics 
Volume III 
18-24 iunie, Albena,  
Bulgaria 
ISBN 978-619-7105-33-9 
ISSN 1314-2704 

Research on increasing the labor safety level in coal mining units by 
using special explosive charges.                                

     2. 

Annual of the University 
of Mining and Geology 
“St. Ivan Rilski”, volume 
58 

Computational methods for ventilation networks management. 

    3. 

Proceedings of the15th 
International 
Multidisciplinary 
Scientific Geoconference  
SGEM 2015, Section 
Informatics, 
Geoinformatics and 
Remote Sensing, Volume 
I,   
18-24, June, Albena, 
Bulgaria,  
ISBN 978-619-7105-34-6,  
ISSN 1314-2704 

Research on the development of an expert system for selecting 
technical equipment intended to be used in potentially explosive 
atmospheres.  

    4. 

Proceedings of the15th 
International 
Multidisciplinary 
Scientific Geoconference  
SGEM 2015, Science and 
Tehnologies in Geologi, 
Exploration and Mining - 
Exploration  & Mining 
Applied & Environmental 
Geophysics 
Volume III 
18-24 iunie, Albena,  
Bulgaria 
ISBN 978-619-7105-33-9 
ISSN 1314-2704 

Research on increasing the labor safety level in coal mining units by 
using special explosive charges. 



 128 

    5. 

Proceedings of the15th 
International 
Multidisciplinary 
Scientific Geoconference  
SGEM 2015, Section 
Informatics, 
Geoinformatics and 
Remote Sensing, Volume 
I,   
18-24, June, Albena, 
Bulgaria,  
ISBN 978-619-7105-34-6,  
ISSN 1314-2704 

Possibilities to optimize computer simulation of compartment fires. 

6. 

International Conference 
SYSTEMS SUPPORTING 
IN PRODUCTION 
ENGINEERING. 
02-05 Septembrie 2015 
Suwałki - Vilnius/Trakai 
(Lithuania) Management 
Systems in Production 
Engineering 
ISSN 2299-0461 
3(19)2015 

Computational simulation of the development of a fire occurred in a 
commercial area. 

 
 
 4.5.Cărţi publicate: au fost publicate 12 cărţi 
 

 Nr. 
ctr. 

Titlul cărţii Editura Autor principal 

2007 

1. 
Principii, tehnici şi proceduri de 
intervenţie şi salvare în medii 
toxice/explozive/inflamabile. 

Editura INSEMEX 
Petroşani 

Dr.ing. Artur Găman 

2008 

1. 
Riscul de aprindere şi explozie al 
prafului de cărbune. 

Editura INSEMEX 
Petroşani 

       Cristina Knebel, Octavia Baron, 
Leonard Lupu 

2. 

Soluţii cadru de depoluare a 
aerului aplicate la sursele 
staţionare din industria 
extractivă şi de procesare a 
cărbunelui din Valea Jiului 

Editura INSEMEX 
Petroşani 

Ladislau  Kovacs,  Marius  Kovacs, 
Ghetie Gheorghe 

2009 

 1 

Proceduri şi regulamente 
ale formaţiilor de intervenţie şi 
salvare în medii 
toxice/explozive/inflamabile. 

Editura INSEMEX 
Petroşani 

dr. ing. Artur G. Găman 

2 

Analiza şi combaterea 
electricităţii statice în industrie 
în scopul reducerii riscului de 
explozii. 

Editura INSEMEX 
Petroşani 

dr.ing. Mihaela Părăian 

3 
Test methods for electric 
detonators regarding the 

Editura Universităţii 
"Lucian Blaga" Sibiu 

dr.ing. Mihaela Părăian 
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sensitivity to static electricity. 

4 

Metode şi tehnici de încercare a 
materialelor electroizolante 
utilizate în construcţia 
echipamentelor destina mediilor 
cu pericol de atmosferă potenţial 
explozivă. 

Editura INSEMEX 
Petroşani 

drd. ing. Niculina Vătavu 

5 
New Test Methods Of Non 
Metallic Pipeworks For Liquid 
Fuels. 

Editura Universităţii 
"Lucian Blaga" Sibiu 

drd. ing. Niculina Vătavu 

6 

Soluţii cadru de depoluare a 
aerului aplicate la sursele 
staţionare din industria 
extractivă şi de procesare a 
cărbunelui energetic din Valea 
Jiului 

Editura INSEMEX 
Petroşani 

drd. Ing. Kovacs Marius 

2013 

 1 
Ghid pentru dimensionarea şi 
verificarea instalaţiilor de 
ventilaţie industrială. 

Editura INSEMEX 
Petroşani 

Dr. ing. Doru Cioclea 

2 

Ghid pentru evaluarea 
instalaţiilor si EIP privind riscul 
de explozii în medii cu atmosfere 
potenţial explozive. 

Editura INSEMEX 
Petroşani 

 
Dr. ing. Mihaela Părăian 

 

3 

Ghid naţional de evaluarea a 
riscurilor legate de activitatea de 
demolare a unor clădiri 
industriale şi civile cu ajutorul 
explozivilor.  

Editura INSEMEX 
Petroşani 

Dr. ing. Attila Kovacs 

 
4.6. Manifestări ştiinţifice (2007 – 2015) : 
 

 Nr. 
crt. 

Manifestări ştiinţifice 
 

Număr de manifestări Număr de comunicări 
 

1. a) congrese internaţionale: 9 10 

2. b) simpozioane: 105 128 

3. c) seminarii, conferinţe; 37 46 

4. d) workshop: 11 15 

 
 
4.7. Brevete rezultate din tematica de cercetare: au fost depuse la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

20 de cereri de brevet de invenţie, pentru 2 dintre acestea s-a obţinut deja brevetul de invenţie. 

 

 Nr. 
crt. 

Specificaţie 
Cereri de brevet 

înregistrate 
(nr. 20 )  

Brevete acordate 
(nr. 2 ) 

Brevete vândute 

2009 

 1 a 2009 00905 
Procedeu de prevenire a 
combustiilor spontane la 
minele de huilă. 

B.I. nr.126308 / 2012 - 

2011 

1 a 2011 00350 Stand de încercare pentru - - 
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determinarea 
caracteristicilor benzilor 
transportoare privind 
rezistenţa la fricţiune pe 
tambur. 

2 a 2011 00351 

Metodologie de 
supervizare integrată a 
acţiunilor de inspecţie şi 
întreţinere în conformitate 
cu noua legislaţie în 
domeniu. 

- - 

3 a 2011 00352 

Instalaţie automată de 
realizare a ciclurilor 
termice pentru 
condiţionarea 
îngrăşămintelor chimice cu 
conţinut ridicat de azot. 

- - 

4 a 2011 00353 

Metodă de verificare în 
teren a sistemelor electrice 
de iniţiere a capselor 
electrice detonante, 
integrate în autospecialele 
de prospecţiuni. 

- - 

5 a 2011 00354 

Stand de încercare pentru 
determinarea câmpului 
electrostatic generat de o 
bandă de transport uşoară 
în funcţionare. 

- - 

6 a 2011 00355 

Aparat de şoc mecanic 
pentru condiţionarea 
mecanică a articolelor 
pirotehnice. 

B.I. nr. 128161/ 2013 
 

- 

7 a 2011 00356 

Metodă de simulare a 
intervenţiilor formaţiilor de 
salvare în medii 
toxice/explozive/inflamabile 

- - 

8 a 2011 00357 

Metodă cadru pentru 
tehnologia de prevenire a 
combustiilor spontane la 
exploatarea huilei cu banc 
subminat prin inertizare. 

- - 

9 a 2011 01347 

Metodă de determinare 
cantitativă a debitului de 
aer pierdut prin spaţiul 
exploatat. 

- - 

10 a 2011 01348 

Metodă de determinare 
cantitativă a debitului de 
aer pierdut prin spaţiul 
exploatat. 

- - 

11 a 2011 01349 

Metodă de determinare  a 
parametrilor aerodinamici 
Hse

 şi Rse, specifici  
spaţiului  exploatat. 

- - 
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2014 

1 a 2014 00735 

Stand pentru condiţionarea 
capselor detonante 
electrice/neelectrice la 
presiune hidrostatică şi 
temperatură. 

- - 

2 a 2014 00841 

Metodă de determinare a 
structurii unei reţele de 
ventilaţie afectate de un 
fenomen de explozie.  

- - 

3 a 2014 00842 

Metodă de determinare a 
parametrilor funcţionali la 
nivelul staţiei principale de 
aeraj după producerea 
unui fenomen de explozie. 

- - 

4 a 2014 00943 

Sursă de impulsuri scurte 
dreptunghiulare 
programabile de curent 
pentru încercarea 
componentelor barierelor 
de securitate din cadrul 
instalaţiilor de curenţi slabi 
din spaţiile cu pericol de 
atmosferă explozivă. 

- - 

5 a 2014 00952 

Metodă de determinare a 
dispersiei gazelor la nivelul 
abatajelor după 
producerea unui fenomen 
de explozie.  

- - 

6 a 2014 00953 

Metodă de rezolvare 
apriori a unei reţele de 
aeraj afectată de un 
fenomen de explozie. 

- - 

2015 

1. a 2015 00740 
Metodă de determinare a 
eficienţei reţelelor 
complexe de aeraj. 

- - 

 2. a 2015 00739 

Sistem integrat de 
măsurare simultană a 
vitezelor de propagare a 
frontului flacării şi a undei 
de presiune în cazul 
exploziilor. 

- - 

 

INCD INSEMEX a participat, cu o mare parte din invenţiile rezultate în urma cercetării desfăşurate în 

cadrul proiectelor de cercetare ale Programului Nucleu, la numeroase ediţii ale celor mai importante 

Saloane naţionale şi internaţionale care au oferit atât o platformă pentru expunerea invenţiilor, cât şi un 

cadru de socializare şi comunicare între inventatori, oameni de ştiinţă, cadre didactice universitare şi 

potenţiali investitori.  

Dintre cele mai relevante evenimente, la care invenţiile cercetătorilor au obţinut numeroase medalii de 

aur, argint şi bronz, se pot menţiona: Salonul Internaţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi 
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– INVENTIKA (Bucureşti); Concursul Internaţional Bruxelles – EUREKA organizat în cadrul Salonului 

INNOVA (Bruxelles, Belgia); Salonul Internaţional Idei – Invenţii – Noi Produse – iENA (Nuremberg, 

Germania),etc. 

 

5. Aprecieri asupra derulării şi propuneri :     
 
 Finanţarea adecvată, de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, a 

Programului Nucleu (contract 45 N/ 2007) a permis derularea cu succes a proiectelor de cercetare – 

dezvoltare şi atingerea tuturor obiectivelor propuse.  

 Prin desfăşurarea Programului Nucleu RISC MAJOR s-a realizat dezvoltarea infrastructurii de 

cercetare a INCD INSEMEX, prin achiziţionarea selectivă de noi echipamente de testare, analiză, evaluare 

şi software-uri specializate specifice domeniilor proprii de activitate, ce se constituie, împreună cu colectivul 

de cercetători, într-o platformă de cercetare - dezvoltare - inovare care vine în sprijinul tuturor factorilor 

interesaţi din societatea românească, care sunt implicaţi direct sau indirect în activităţi de 

utilizare/exploatare, producere/fabricaţie, proiectare, extracţie a substanţelor combustibile (solide, gazoase, 

lichide). 

Cunoştinţele dobândite, în urma finalizării temelor de cercetare prin lucrările tehnico-ştiinţifice, 

bazate pe cercetări de laborator, modelări, simulări, teste de laborator complexe şi analize fizico-chimice, 

sunt de o importanţă deosebită şi foarte benefice echipelor de cercetare în abordarea problemelor 

complexe, cum ar fi elucidarea cauzelor care au condus la producerea unor evenimente generate de 

explozii, soldate cu pierderi de vieti omenesti si pagube materiale. 

Totodată, prin implementarea rezultatelor cercetării în cadrul institutului, INCD INSEMEX s-a 

menţinut ca o organizaţie românească de cercetare – dezvoltare, recunoscută la nivel european, ca şi 

organism de evaluare a conformităţii produselor pentru următoarele directive europene:  Directiva 

Europeană ATEx  94/9/EC privind echipamentele şi sistemele de protecţie antiexplozive Ex, destinate 

utilizării în atmosfere potenţial; Directiva Europeană 93/15/EC privind explozibilii de uz civil; Directiva 

Europeană 686/89/EEC privind echipamentele individuale de protecţie, Directiva europeană 2007/23/EC 

Articole Pirotehnice ( Pyrotechnics Directive 2013/29/EC). 

Continuarea cercetării, printr-un nou Program Nucleu, va oferi întărirea capacităţii de cercetare a INCD 

INSEMEX pentru abordarea de cercetări interdisciplinare şi multisectoriale, adaptate cerinţelor pieţii, 

susţinerea şi dezvoltarea capacităţii de difuzare şi absorbtie a rezultatelor cercetării-dezvoltării-inovării în 

mediul economic (valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării), precum şi creşterea calităţii şi 

performanţelor profesionale ale cercetătorilor noştri.   

 

DIRECTOR GENERAL, 

Dr. ing. George Artur Găman 

DIRECTOR DE PROGRAM, 

Dr. ing. Constantin Lupu 

DIRECTOR ECONOMIC, 

Ec. Claudia Ajder 
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Anexa nr. 1 

  

LISTA  PROIECTELOR  COMPONENTE 
ale programului nucleu: Dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare, prevenire şi limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale desfăşurate în 

medii cu pericol de explozie şi /sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, protecţiei mediului, resurselor minerale şi materialelor . 
RISC MAJOR  Cod: PN  07 45 

             

Nr. 
crt. 

Denumire proiect 
Cod 

proiect 

Valoare - lei - 

Total, 
 din care: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiectivul 1: Dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de evaluare a riscurilor în  activităţile industriale desfăşurate în medii cu pericol de explozie şi/sau toxicitate.  
Cod obiectiv: 01 

1.  

Evaluarea riscului de explozie 
generat de combustia spontană 
a cărbunilor, precum şi a 
efectelor exploziilor desfăşurate 
în spaţii închise şi în aer liber. 

PN 07 45 01 01 313.200 68.500 114.700 130.000 – – – – – – 

2.  

Implementarea metodelor de 
evaluare şi încercare noi pentru 
aparatura electrică cu tip de 
protecţie securitate mărită în 
vederea corelării cu legislaţia 
europeană şi conformării cu HG 
752/2004. 

PN 07 45 01 02 351.500 54.000 177.500 120.000 – – – – – – 

3.  
Ghiduri de bună practică pentru 
extragerea şi prelucrarea 
substanţelor minerale utile. 

PN 07 45 01 03  245.760 58.010 87.750 100.000 – – – – – – 

4.  

Elaborare metodologie şi 
software de evaluare a riscurilor 
implicate de utilizarea 
echipamentului electric în 
atmosfere potenţial explozive, în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu. 

PN 07 45 01 04 262.600 60.020 124.580 78.000 – – – – – – 
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5.  
Elaborare manual de securitate 
şi sănătate pentru minele de 
huilă din România 

PN 07 45 01 05 252.470 126.270 116.200 10.000 – – – – – – 

6.  

Sistem integrat de management 
al riscului profesional generat de 
aplicaţiile industriale desfăşurate 
în medii cu pericol de explozie 
şi/sau toxicitate. 

PN 07 45 01 06 289.300 65.500 103.800 120.000 – – – – – – 

7.  

Metodologie şi software asistent 
pentru evaluarea protecţiei la 
explozie a sistemelor de control 
şi monitorizare cu funcţionare 
continuă în conformitate cu noua 
legislaţie în domeniu. 

PN 07 45 01 07 287.080 65.110 134.970 87.000 – – – – – – 

8.  

Metodologie şi program de 
calculator pentru evaluarea 
parametrilor ce caracterizează 
ariile periculoase datorate unei 
surse de degajare, în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu. 

PN 07 45 01 08 281.670 75.120 119.550 87.000 – – – – – – 

9.  

Elaborarea unui normativ cadru 
vizând reglementarea activităţii 
de salvare a persoanelor şi 
intervenţii operative în medii 
toxice şi /sau explozive în 
industrie. 

PN 07 45 01 09 472.600 85.000 207.600 180.000 – – – – – – 

10.  

Studiul surselor de alimentare şi 
al elementelor de limitare a 
energiei, cu tip de protecţie 
securitate intrinsecă, destinate 
echipamentelor tehnice care 
funcţionează în atmosfere 
potenţial explozive.         

PN 07 45 01 10 275.000 – – – 135.000 140.000 – – – – 
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11.  

Metodă integrată de auditare 
internă şi eficientă a stării de 
securitate şi sănătate în muncă, 
aplicabilă sistemelor de muncă 
complexe din domeniul 
producerii energiei electrice pe 
cale hidro. 

PN 07 45 01 12 275.000 – – – 140.000 135.000 – – – – 

12.  

Analiza cauzelor si a modului de 
transmitere a unei explozii interne 
la motoarele electrice asincrone 
de joasa tensiune de gabarite 
mici, prevazute sa functioneze in 
atmosfere potential explozive din 
grupa IIC de gaze, vapori si 
elaborarea de solutii constructive 
pentru ca aceste motoare sa 
corespunda cerintelor impuse 
pentru grupa II C privind 
netransmiterea unei aprinderi 
interne. 

PN 07 45 01 13 275.000 – – – 135.000 140.000 – – – – 

13.  

Metodologie şi software destinat 
supervizării integrate a acţiunilor 
de inspecţie şi întreţinere în 
conformitate cu noua legislaţie în 
domeniu. 

 
PN 07 45 01 14 

 
275.000 – – – 140.000 135.000 – – – – 

14.  

Sistem avansat de evaluare a 
condiţiilor de mediu la operatorii 
cu activitate de extragere a 
substanţelor minerale utile din 
subteran şi suprafaţă, din punct 
de vedere al riscurilor generate 
de zgomot şi vibraţii. 

 
PN 07 45 01 15 

 
280.000 – – – 140.000 140.000 – – – – 

15.  

Cauzele accidentelor majore 
miniere din Valea Jiului şi 
soluţiile tehnice posibile pentru 
prevenirea/reducerea acestora. 

 
PN 07 45 01 17 

 
270.000 – – – 130.000 140.000 – – – – 
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16.  

Model generalizat de prognoză a 
riscului de expunere a 
lucrătorilor  la vibraţii 
profesionale, specific activităţilor 
desfăşurate în mediu potenţial 
exploziv şi/sau toxic. 

 
PN 07 45 01 18 

 
180.000 – – – – – 110.000 70.000 – – 

17.  

Aplicaţie informatică în vederea 
înregistrării presiunii de explozie, 
dezvoltată în timpul încercării în 
amestecuri explozive a aparaturii 
cu tip de protecţie capsulare 
antideflagrantă „d”. 

 
PN 07 45 01 19 

 
170.000 – – – – – 80.000 90.000 – – 

18.  

Studiul cerinţelor de securitate şi 
stabilirea criteriilor de 
performanţă pentru aparatura 
electrică de detecţie gaze 
combustibile din locuinţe. 

 
PN 07 45 01 20 

 
154.906 – – – – – 59.906 95.000 – – 

19.  

Ghid pentru  evaluarea 
instalatiilor, a echipamentelor 
portabile,  EIP si pardoselilor din 
spatii cu gaze, vapori , ceturi sau 
pulberi inflamabile in aer, din 
punct de vedere al pericolului de 
explozii. 

 
PN 07 45 01 21  

 
45.000 – – – – – – 45.000 – – 

20.  

Elaborarea tehnologiei pentru 
determinarea sensi-bilităţii la 
şocul de explozie a bunurilor 
periculoase, clasa 1 potrivit 
clasificării din recomandările 
naţiunilor unite, în vederea 
expertizării sau încadrării, în 
conformitate cu acestea. 

PN 07 45 01 22 40.000 – – – – – – 40.000 – – 
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21.  

Dezvoltarea capacităţii de 
încercare a laboratorului prin 
implementarea tehnologiei de 
încercare la şoc termic şi de 
încercare la răsucire pentru 
traversări. 

 
PN 07 45 01 23  

 
105.000 – – – – – – 30.000 75.000 – 

22.  

Cresterea fiabilitatii in exploatare 
si imbunatatirea mentenantei 
actionarilor electrice cu motoare 
in constructie antiexploziva 
destinate utilizarii in atmosfere 
potential explozive. 

 
PN 07 45 01 24 

 
91.110 – – – – – – 51.110 40.000 – 

23.  

Optimizarea procesului de 
evaluare a conformităţii pentru 
cabine ventilate 
mobile/semistaţionare, cu sau 
fără sursă internă de degajare 
de substanţe inflamabile, în 
vederea stabilirii cerinţelor cons-
tructive şi de integrare a 
securităţii la explozie. 

 
PN 07 45 01 25 

 
40.000 – – – – – – 40.000 – – 

24.  

Procedură de determinare a 
parametrilor de mediu privind 
hidrocarburile aromatice 
polinucleare, cu ajutorul 
cromatografului de gaze cuplat 
la spectrometrul de masă. 

 
PN 07 45 01 26 

 
35.000 – – – – – – 35.000 – – 

25.  

Tehnologii privind determinarea 
rezistenţei, permeaţiei şi 
degradării echipamentelor 
individuale de protecţie împotriva 
agenţilor chimici în vederea 
evaluării conformităţii acestora.  

 
PN 07 45 01 27 

 
140.000 – – – – – – 45.000 95.000 – 
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26.  

Evaluarea riscului la demolarea 
obiectivelor industriale/civile cu 
ajutorul explozivilor de uz civil, în 
vederea prevenirii efectelor 
nedorite induse. 

 
PN 07 45 01 28 

 
150.000 – – – – – – – 150.000 – 

27.  

Extinderea domeniului de 
competenţă a laboratorului de 
toxicologie privind determinările 
de radiaţii electromagnetice la 
locurile de muncă. 

 
PN 07 45 01 29 

 
120.000 – – – – – – – 120.000 – 

28.  
Studiul influenţei umidităţii 
amestecului de încercare asupra 
sensibilităţii eclatorului. 

 
PN 07 45 01 30 

 
50.000 – – – – – – – 50.000 – 

29.  
Managementul riscului specific 
articolelor pirotehnice de 
divertisment, categoria 4. 

 
PN 07 45 01 31 

 
163.470 – – – – – – – 163.470 – 

30.  

Dezvoltarea capacităţii de 
testare a laboratorului de 
încercări în atmosfere explozive 
prin elaborarea tehnologiei de 
verificare a fuzibilelor şi diodelor 
semiconductoare la impulsuri de 
curent. 

PN 07 45 01 32 85.000 – – – – – – – 85.000 – 

31.  

Dezvoltarea laboratorului de 
protecţia mediului prin 
achiziţionarea unui echipament 
performant de măsurare şi 
analiză a SO2. 

PN 07 45 01 34 100.000 – – – – – – – – 100.000 

32.  
Metodă de evaluare a 
echipamentelor presurizate 
utilizând gaz trasor. 

PN 07 45 01 35 120.000 – – – – – – – – 120.000 

33.  

Extinderea domeniului de 
evaluare a laboratorului prin 
trasarea hărţilor de dispersie a 
poluanţilor atmosferici. 

PN 07 45 01 36 80.000 – – – – – – – – 80.000 
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34.  

Stabilirea influenţei tirajului 
natural asupra repartiţiei 
debitelor de aer în reţeaua de 
aeraj. 

PN 07 45 01 37 100.000 – – – – – – – – 100.000 

35.  

Implementarea unor tehnologii 
armonizate cu metodele de 
referinţă în vederea determinării 
imisiilor de gaze din zonele 
adiacente protejate. 

PN 07 45 01 38 100.000 – – – – – – – – 100.000 

36.  

Dezvoltarea tehnologiei de 
evaluare a efectelor seismice, in 
vederea creşterii nivelului de 
seismoprotecţie a obiectivelor 
civile şi industriale. 

PN 07 45 01 40 100.000 – – – – – – – – 100.000 

37.  
Studiul statistic al rezultatelor 
fals negative la încercarea cu 
eclatorul. 

PN 07 45 01 41 80.000 – – – – – – – – 80.000 

38.  
Tehnologie inovativă de 
determinare a debitelor gazelor 
vehiculate prin conducte. 

PN 07 45 01 43 80.000 – – – – – – – – 80.000 

TOTAL  OBIECTIV  1: 6.735.666 657.530 1.186.650 912.000 820.000 830.000 249.906 541.110 778.470 760.000 

Obiectivul 2:   Metode, soluţii, tehnici şi tehnologii de prevenire, diminuare şi limitare a acţiunii factorilor de risc major în activităţile industriale. Cod obiectiv: 02 

39. 3
9
. 

Metode armonizate de încercare 
a capselor detonante electrice 
pentru evaluarea conformităţii cu 
cerinţele de prevenire a detonării 
intempestive prin descărcări 
electrostatice  (ICDE) 

PN 07 45 02 01 291.600 67.800 103.800 120.000 – – – – – – 

40. 4
0 

Perfecţionarea metodelor  de 
prevenire / combatere a 
combustiilor spontane / focuri 
endogene în vederea creşterii 
gradului de securitate a muncii şi 
a zăcământului de la minele de 
huilă din Valea Jiului. 

PN 07 45 02 02 374.700 78.000 126.700 170.000 – – – – – – 
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41.  

Diminuarea riscurilor generate de 
atmosferele potenţial explozive 
prin utilizarea tehnicii de evaluare 
în timp real a reţelelor de ventilaţie 
în vederea protecţiei factorului 
uman 

PN 07 45 02 03 305.930 85.630 130.300 90.000 – – – – – – 

42.  

Metode armonizate de încercare 
pentru conductele nemetalice 
subterane pentru produse 
petroliere în vederea  evaluării 
conformităţii cu cerinţele 
Directivei  ATEX (HG 752/2004) 
(ICNSP) 

PN 07 45 02 04 349.250 73.450 150.800 125.000 – – – – – – 

43.  

Elaborarea instrumentelor de 
evaluare necesare procesului de 
apreciere a gradului de 
securitate a echipamentelor 
neelectrice utilizate în atmosfere 
potenţial explozive, conform 
cerinţelor europene ATEX 

PN 07 45 02 05 265.650 62.150 93.500 110.000 – – – – – – 

44.  

Elaborarea, validarea şi 
implementarea de metode de 
testare a parametrilor aparatelor 
de protecţie a respiraţiei utilizate 
în intervenţiile de salvare în 
medii potenţial toxice şi /sau 
explozive. 

PN 07 45 02 06 466.460 183.060 223.400 60.000 – – – – – – 

45.  

Eficientizarea protecţiei primare 
a personalului la executarea 
lucrărilor lungi săpate în roci tari 
cu emanaţii de gaze 

PN 07 45 02 07 244.150 115.000 74.150 55.000 – – – – – – 
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46.  

Elaborarea de soluţii tehnice 
pentru ameliorarea / 
normalizarea condiţiilor de mediu 
de la locurile de muncă cu 
pericol de explozie şi/sau 
intoxicare a personalului, 
conform celor mai bune practici 
din domeniu. 

PN 07 45 02 08 271.600 107.800 103.800 60.000 – – – – – – 

47.  

Elaborarea de soluţii tehnice 
pentru diminuarea emisiilor de 
pulberi şi gaze de  la sursele 
staţionare şi a imisiilor din mediul 
înconjurător, conform BAT-urilor 
şi BREF-urilor europene pentru 
procesele tehnologice din 
industrie. 

PN 07 45 02 09 292.530 68.730 103.800 120.000 – – – – – – 

48.  

Elaborarea metodelor de selecţie 
psihologică pentru personalul 
care desfăşoară activităţi în 
condiţii de atmosfere explozive şi 
toxice 

PN 07 45 02 10 291.320 108.720 122.600 60.000 – – – – – – 

49.  

Elaborarea unei metodologii de 
evaluare, a sistemelor cu 
securitate intrinsecă destinate 
utilizării în atmosfere potenţial 
explozive. 

PN 07 45 02 11 375.000 56.500 168.500 150.000 – – – – – – 

50.  

Dezvoltarea metodelor de 
evaluare pentru instalaţiile de 
transport cu bandă destinate 
utilizării în minele subterane 
grizutoase – echipament 
neelectric de grupa I . 

 
PN 07 45 02 12 

 
280.000 – – – 140.000 140.000 – – – – 
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51.  

Dezvoltarea metodelor de 
încercare pentru evaluarea 
performantelor de protecţie la 
electricitatea statică ale 
echipamentelor individuale de 
protecţie utilizate in industrie in 
locuri cu pericol de explozii. 

 
PN 07 45 02 13 

 
280.000 – – – – – 280.000 – – – 

52.  

Modelarea computerizată a 
dispersiei pulberilor de praf şi 
gaze la Staţiile de ventilatoare 
de la unitatile miniere din Valea  
Jiului. 

 
PN 07 45 02 14 

 
280.000 – – – 140.000 140.000 – – – – 

53.  

Modernizarea staţiilor principale 
de ventilaţie aferente minelor de 
huilă având în vedere starea 
actuală a acestora şi evoluţia în 
perspectivă a reţelelor de 
ventilaţie pe care le deservesc. 

 
PN 07 45 02 15 

 
285.000 – – – 145.000 140.000 – – – – 

54.  

Dezvoltarea facilităţilor de 
cercetare privind riscul sau 
frecvenţa probabilă de producere 
a unor fenomene periculoase în 
funcţie de circumstanţele specifice 
ale aplicaţiilor din atmosfere cu 
pericol de explozie a benzilor 
transportoare. 

 
PN 07 45 02 17 

 
360.450 – – – 140.000 140.000 80.450 – – – 

55.  

Posibilităţi de evaluare calitativ 
cantitative a pierderilor de aer în 
zonele închise în scopul 
asigurării securităţii si sănătăţii în 
muncă la activităţi care se 
desfăşoară în medii potenţial 
explozive şi /sau toxice. 

 
PN 07 45 02 18 

 
290.000 – – – 145.000 145.000 – – – – 
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56.  

Elaborarea de proceduri şi 
regulament a formaţiilor de 
intervenţie şi salvare în medii 
toxice / explozive / inflamabile 
pentru industria petrochimică. 

 
PN 07 45 02 19 

 
270.000 – – – – – 270.000 – – – 

57.  

Dezvoltarea metodelor de 
verificare a parametrilor de 
securitate pentru sistemele 
electrice de iniţiere a 
detonatorilor electrici, integrate 
în auto-specialele pentru 
prospecţiuni seismice. 

 
PN 07 45 02 20 

 
185.200 – – – 90.000 95.200 – – – – 

58.  

Adaptarea tehnologiilor de 
prevenire şi combatere a 
combustiilor spontane la metoda 
de exploatarea cărbunelui cu banc 
subminat. 

 
PN 07 45 02 21 

 
390.757 – – – 120.757 140.000 130.000 – – – 

59.  

Cercetări în vederea  realizării 
unui sistem expert de simulare a 
intervenţiilor formaţiilor de 
salvare în medii toxice / 
explozive / inflamabile. 

 
PN 07 45 02 22 

 
270.000 – – – 140.000 130.000 – – – – 

60.  

Cercetări pentru fundamentarea 
ştiinţifică a scenariilor de 
accidente, necesare elaborării 
Planurilor de Urgenţă Internă, 
prin anticiparea efectelor unor 
evenimente viitoare şi 
dezvoltarea în acest scop a unei 
baze de date privind accidentele 
cauzate de explozii din domeniul 
industrial şi civil. 

 
PN 07 45 02 23 

 
409.000 – – – 140.000 140.000 129.000 – – – 

61.  

Simularea computerizată a 
exploziilor amestecurilor de aer - 
gaz inflamabil, produse în spaţii 
închise. 

 
PN 07 45 02 25 

 
280.000 – – – – – 210.000 70.000 – – 
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62.  

Elaborarea de măsuri de 
prevenire şi reducere a 
concentraţiilor de pulberi în 
suspensie şi gaze în medii cu 
pericol de explozie şi/sau 
toxicitate din cadrul centralelor 
termoelectrice conform celor mai 
bune practici europene în 
domeniu. 

 
PN 07 45 02 26 

 
128.334 – – – – – 48.334 80.000 – – 

63.  

Dezvoltarea de tehnici vizând 
evaluarea riscului profesional de 
expunere la azbest la locurile de 
muncă din industrie şi 
elaborarea soluţiilor de prevenire 
şi reducere a acestuia. 

 
PN 07 45 02 27 

 
210.000 – – – – – 120.000 90.000 – – 

64.  

Studiul fenomenelor tranzitorii la 
nivelul staţiei principale de 
ventilaţie, generate de exploziile 
subterane. 

 
PN 07 45 02 28 

 
185.000 – – – – – 105.000 80.000 – – 

65.  

Dezvoltarea metodelor de evaluare 
si incercare pentru aparatele de 
iniţiere a circuitului de împuşcare 
(explozoare) utilizate in atmosfere 
explozive. 

 
PN 07 45 02 29 

 
160.000 – – – – – 70.000 90.000 – – 

66.  

Cercetări privind aspecte legate 
de structurarea efortului fizic şi 
psihosocial în vederea 
optimizării procesului de 
antrenament al personalului de 
intervenţie şi salvare în medii 
toxice / explozive / inflamabile. 

 
PN 07 45 02 30 

 
140.000 – – – – – 60.000 80.000 – – 

67.  

Cercetări privind identificarea de 
noi indici de foc utilizabili în 
condiţiile aplicării tehnologiei de 
inertizare cu azot. 

 
PN 07 45 02 32 

 
195.000 – – – – – 105.000 90.000 – – 
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68.  

Metodologie pentru verificarea 
instalaţiilor de ventilare care 
funcţionează sau vehiculează 
medii potenţial explozive şi/sau 
toxice. 

 
PN 07 45 02 33 

 
185.000 – – – – – 105.000 80.000 – – 

69.  

Extinderea domeniului de 
competenţă a laboratorului de 
mediu privind determinarile de 
compuşi organici volatili din 
emisii. 

 
PN 07 45 02 34  

 
160.000 – – – – – – 30.000 130.000 – 

70.  

Modelarea numerică a reţelelor 
de aeraj minier, utilizând analiza 
CFD prin intermediul pachetului 
softwarw ANSYS Multipysics. 

 
PN 07 45 02 35 

 
150.000 – – – – – – 110.000 40.000 – 

71.  

Tehnologie inovativă pentru 
testarea parametrilor de 
tracţiune, compresiune şi 
absorbţie şoc ai echipamentelor 
tehnice destinate utilizării în 
atmosfere potenţial explozive. 

 
PN 07 45 02 36 

 
180.000 – – – – – – 30.000 150.000 – 

72.  
Dezvoltarea capacităţii de testare 
a combustibililor solizi prin 
utilizarea metodei calorimetrice. 

PN 07 45 02 37 210.000 – – – – – – 30.000 180.000 – 

73.  

Modernizarea infrastructurii de 
instruire practică a personalului de 
intervenţie şi salvare în medii 
toxice / explozive / inflamabile prin 
integrarea în poligonul de 
antrenament a acestora a unui 
ansamblu de monitorizare 
continua a modificărilor de puls şi 
a nivelului de oxigen în sânge. 

 
PN 07 45 02 38  

 
80.000 – – – – – – 80.000 – – 
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74.  

Modernizarea infrastructurii 
laboratorului de încercări pentru 
determinarea concentraţiilor de 
gaze sub formă de aerosoli, din 
circuitul de evacuare a 
efluentului, aferente instalaţiilor 
mari de ardere. 

 
PN 07 45 02 39  

 
50.000 – – – – – – 50.000 – – 

75.  

Realizarea unui ghid pentru 
dimensionarea şi verificarea 
instalaţiilor de ventilaţie 
industrială. 

PN 07 45 02 40 54.000 – – – – – – 54.000 – – 

76.  

Elaborarea şi implementarea 
procedurilor de prelevare, 
determinare şi evaluare a 
componenţilor de mediu apă, sol 
în vederea stabilirii impactului 
antropic asupra mediului. 

 
PN 07 45 02 41  

 
109.757 – – – – – – 30.000 79.757 – 

77.  

Utilizarea CFD (Computational 
Fluid Dynamics) pentru 
clasificarea precisă a ariilor 
periculoase Ex generate de gaze 
inflamabile. 

 
PN 07 45 02 42 

 
150.000 – – – – – – 50.000 100.000 – 

78.  

Extinderea activităţii laboratorului 
prin implementarea tehnologiei 
ultrasonice de verificare tehnică a 
recipientelor butelii pentru gaze 
comprimate, lichefiate sau 
dizolvate sub presiune. 

 
PN 07 45 02 43 

 
120.000 – – – – – – 40.000 80.000 – 

79.  

Aplicaţie software pentru calculul 
parametrilor funcţionali aferenţi 
ventilatoarelor miniere şi 
trasarea curbelor caracteristice 
acestora. 

 
PN 07 45 02 44  

 
35.000 – – – – – – 35.000 – – 
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80.  

Metodologie de stabilire a 
modificărilor mediului de lucru în 
subteran după producerea unei 
explozii în scopul protejării 
lucrătorilor. 

PN 07 45 02 45 135.000 – – – – – – – 135.000 – 

81.  

Optimizarea simulării 
computerizate a exploziilor 
amestecurilor aer-metan prin 
intermediul aplicaţiilor ANSYS 
CFX şi FLUENT. 

PN 07 45 02 46 110.000 – – – – – – – 110.000 – 

82.  

Tehnologie inovativă pentru 
testarea performanţelor specifice 
echipamentelor pentru protecţia 
mâinii. 

PN 07 45 02 47 65.000 – – – – – – – 65.000 – 

83.  

Armonizarea procedurilor de 
intervenţie în medii 
toxice/explozive/inflamabile cu 
cele existente pe plan mondial 
prin includerea de metode 
moderne de localizare a 
persoanelor accidentate prin 
utilizarea tehnicii de 
termoviziune. 

PN 07 45 02 48 85.000 – – – – – – – 85.000 – 

84.  

Studiul performanţelor de 
securitate şi dezvoltarea unei 
tehnologii inovative pentru 
testarea cablurilor electrice 
miniere şi accesoriile acestora - 
PSDCEA. 

PN 07 45 02 50 130.000 – – – – – – – 130.000 – 

85.  

Cercetări în vederea armonizării 
procedurilor şi regulamentelor de 
acordare prim ajutor pentru 
intervenţie şi salvare în medii 
toxice / explozive / inflamabile cu 
cele existente pe plan european. 

PN 07 45 02 51 100.000 – – – – – – – – 100.000 



 148 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

86.  
Metodologie de stabilire a 
abaterii standard la nivelul unei 
reţele complexe de aeraj. 

PN 07 45 02 52 100.000 – – – – – – – – 100.000 

87.  
Tehnologie inovativă de testare 
a parametrilor de autoaprindere 
ai cărbunelui. 

PN 07 45 02 53 80.000 – – – – – – – – 80.000 

88.  

Modernizarea standului de 
încercări din cadrul laboratorului 
în vederea efectuării testelor în 
amestecuri explozive a maşinilor 
electrice rotative cu tip de 
protecţie capsulare 
antideflagrantă în timpul 
funcţionării acestora. 

PN 07 45 02 54 100.000 – – – – – – – – 100.000 

89.  

Cercetări privind sensibilitatea 
amestecurilor explozive, a 
capselor detonante electrice şi a 
articolelor pirotehnice pentru 
vehicole la descărcări 
electrostatice.Determinarea 
energiei minime de aprindere a 
amestecurilor explozive sau de 
iniţiere a dispozitivelor 
pirotehnice. 

PN 07 45 02 55 70.000 – – – – – – – – 70.000 

90.  

Dezvoltarea infrastructurii de 
instruire practică a personalului 
de intervenţie şi salvare în medii 
toxice/explozive/inflamabile prin 
realizarea unui poligon de 
antrenament in spatii inchise. 

PN 07 45 02 56 100.000 – – – – – – – – 100.000 

91.  

Cercetări privind modernizarea şi 
dezvoltarea metodei de testare 
la torsiune şi îndoire simultană 
pentru cablurile electrice miniere 
flexibile. 

PN 07 45 02 57  50.000 – – – – – – – – 50.000 
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92.  

Cercetări privind utilizarea unor 
materiale naturale cu preţ de 
cost scăzut (zeoliti proveniti din 
tufurile vulcanice), cu aplicare în 
reducerea gradului de poluare al 
apelor de mină încărcate cu 
poluanţi metalici toxici. 

PN 07 45 02 58 70.000 – – – – – – – – 70.000 

93.  

Cercetări privind determinarea 
parametrilor electrici de iniţiere 
pe cale sigură şi fiabilă a 
capselor detonante electrice. 

PN 07 45 02 59 70.000 – – – – – – – – 70.000 

94.  

Optimizarea metodelor de 
evaluare a echipamentelor 
mecanice privind riscul de 
aprindere a atmosferelor 
explozive prin suprafeţe fierbinţi. 

PN 07 45 02 60 120.000 – – – – – – – – 120.000 

95.  

Reducerea poluării solurilor 
contaminate cu metale grele de 
activităţile industriale prin 
bioremediere. 

PN 07 45 02 61  50.000 – – – – – – – – 50.000 

96.  

Cercetări privind modernizarea 
facilităţilor tehnice şi informatice 
pentru organizarea cursurilor de 
calificare în meseriile de 
artificieri de mină şi artificieri la 
lucrări de suprafaţă. 

PN 07 45 02 62 100.000 – – – – – – – – 100.000 

97.  

Modernizarea infrastructurii 
Poligonului de antrenament a 
salvatorilor în vederea testării 
personalului de intervenţie şi 
salvare la temperatură şi 
umiditate ridicată. 

PN 07 45 02 63 80.000 – – – – – – – – 80.000 

98.  
Sistem software integrat de 
administrare a resurselor de 
evaluare şi testare. 

PN 07 45 02 64  50.000 – – – – – – – – 50.000 
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99.  

Sistem expert de selecţie a 
echipamentelor electrice 
destinate utilizării în atmosfere 
explozive gazoase. 

PN 07 45 02 65 68.230 – – – – – – – – 68.230 

100.  

Dezvoltarea capacităţii 
Laboratorului deEchipamente 
Electrice Ex  de Curenţi Slabi 
prin studierea şi implementarea 
încercărilor la presiune pentru 
echipamentele electrice cu tip de 
protecţie încapsulare şi 
securitate intrinsecă. 

PN 07 45 02 66 50.000 – – – – – – – – 50.000 

101.  

Cercetări privind îmbunătăţirea 
metodologiei de evaluare 
psihologică a personalului de 
intervenţie şi salvare în medii 
toxice /explozive / inflamabile. 

PN 07 45 02 67  70.000 – – – – – – – – 70.000 

102.  

Cercetări privind elaborarea şi 
implementarea unor instrumente 
IT pentru prelevarea din loturi de 
fabricaţie a eşantioanelor 
reprezentative de explozivi de uz 
civil/articole pirotehnice. 

PN 07 45 02 68 85.000 – – – – – – – – 85.000 

TOTAL  OBIECTIV  2: 11.548.918 1.006.840 1.401.350 1.120.000 1.200.757 1.210.200 1.712.784 1.199.000 1.284.757 1.413.230 

Obiectiv 3:  Menţinerea capacităţii naţionale de efectuare a expertizelor tehnice a evenimentelor  generate de atmosfere potenţial explozive şi/sau toxice, sau de medii 
explozive, prin creşterea nivelului de performanţă pentru teste şi analize în laboratoarele de cercetare  ale INSEMEX.     Cod obiectiv: 03 

103.  

Cercetarea dinamicii de migrare 
prin soluri a gazului natural 
degajat din conducte de 
distribuţie prin defecte, în funcţie 
de structura solului şi de 
elemente de infrastructură 
îngropate. 

PN 07 45 03 01 310.000 58.000 132.000 120.000 – – – – – – 
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104.  

Elaborarea unui algoritm de 
cuantificare a riscurilor care pot fi 
generate cu ocazia realizării 
unor lucrări de împuşcare la 
demolarea obiectivelor industriale 

şi civile cu ajutorul explozivilor. 

PN 07 45 03 02 495.800 122.800 173.000 200.000 – – – – – – 

105.  

Dezvoltarea infrastructurii de 
încercare a articolelor 
pirotehnice de divertisment 
pentru verificarea cerinţelor 
esenţiale de securitate precizate 
în Directiva 23/2007 privind 
introducerea pe piaţă.  

 
PN 07 45 03 03 

 
380.000 – – – 140.000 140.000 100.000 – – – 

106.  

Modernizarea infrastructurii pentru 
realizarea ciclurilor termice 
necesare la efectuarea testului de 
detonabilitate a îngrăşămintelor 
chimice cu conţinut mare de azot 
conform Regulamentului 
European 2003/2003. 

 
PN 07 45 03 04 

 
280.000 – – – 140.000 140.000 – – – – 

107.  

Dezvoltarea sistemului calităţii 
prin documentarea în vederea 
conformării cu Decizia nr. 
768/2008/CE, la cerinţele din 
ghidurile, standardele şi 
directivele europene, pentru 
Organismul de Certificare 
Produse din cadrul INCD 
INSEMEX, notificat la Bruxelles.  

 
PN 07 45 03 05 

 
280.000 – – – 140.000 140.000 – – – – 

108.  

Cercetări privind parametrii de 
siguranţă, a încărcăturilor de 
exploziv utilizate la tehnologia de 
împuşcare cu găuri lungi, pentru 
prevenirea exploziilor de grizu, în 
abatajele cu banc subminat din 
Valea Jiului. 

 
PN 07 45 03 06 

 
460.000 – – – 140.000 200.000 120.000 – – – 
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109.  

Implementarea standardelor 
europene pentru dezvoltarea 
infrastructurii de încercare a 
pulberilor propulsoare utilizate la 
fabricaţia muniţiilor de uz civil. 

 
PN 07 45 03 08 

 
220.000 – – – – – 120.000 100.000 – – 

110.  

Dezvoltarea logisticii de 
laborator prin realizarea unui 
stand de încercarea capselor 
detonante, pentru determinarea 
capacităţii de iniţiere. 

PN 07 45 03 09  159.240 – – – – – 90.000 69.240 – – 

111.  

Determinarea parametrilor de 
explozivitate specifici 
amestecurilor aer-substanţe 
inflamabile, în condiţii iniţiale 
prestabilite, in scopul expertizării 
evenimentelor de tip explozie. 

PN 07 45 03 10 
 

210.000 – – – – – 90.000 120.000 – – 

112.  

Performantizarea logisticii pentru 
evaluarea în poligon şi in situ, a 
dinamicii detonaţiei explozivilor 
de uz civil. 

 
PN 07 45 03 11 

 
210.000 – – – – – 90.000 120.000 – – 

113.  

Realizarea documentaţiei 
sistemului de management al 
calităţii pentru laboratorul de 
încercări multisite INSEMEX LI-
MS - LIEx, LETI, LIM, LERZ, în 
vederea acreditării RENAR. 

 
PN 07 45 03 12 

 
7.105 – – – – – – 7.105 – – 

114.  

Realizarea unui sistem 
performant de monitorizare cu 
înregistrare video a standurilor 
pentru condiţionarea termică a 
explozivilor şi articolelor 
pirotehnice pe durata încercărilor 
în vederea creşterii nivelului de 
securitate. 

 
PN 07 45 03 14 

 
90.000 – – – – – 90.000 – – – 
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115.  
Tehnologie pentru determinarea 
ratei de ardere a articolelor 
pirotehnice de scenă. 

PN 07 45 03 16 40.000 – – – – – – 40.000 – – 

116.  
Elaborarea tehnologiei de 
determinare a stabilităţii termice 
a explozivilor. 

PN 07 45 03 17 150.000 – – – – – – 150.000 – – 

117.  

Studierea exploziei sistemului 
gaz combustibil-aer la 
temperatura si presiune 
ambianta, in prezenta unor 
adaosuri inerte, în vederea 
creşterii capacităţii de expertiza 
in domeniul exploziilor. 

 
PN 07 45 03 18 

 
50.000 – – – – – – 50.000 – – 

118.  

Optimizarea activităţilor de 
cercetare a evenimentelor 
generate de explozii prin 
elaborarea de instrumente 
procedurate. 

PN 07 45 03 19 114.120 – – – – – – – 114.120 – 

119.  

Studierea exploziilor 
amestecurilor hibride din punct 
de vedere al parametrilor de 
explozivitate specifici, în scopul 
creşterii nivelului de performanţă 
în laboratoarele de cercetare 
INSEMEX. 

PN 07 45 03 20 124.110 – – – – – – – 124.110 – 

120.  

Completarea bazei de date cu 
parametrii de explozivitate 
obţinuţi în urma modernizării 
standului experimental „tub de 
şoc” pentru amestecuri explozive 
gazoase. 

PN 07 45 03 21 155.000 – – – – – – – 155.000 – 

121.  

Tehnologie privind verificarea 
rezistenţei la presiune 
hidrostatică a capselor 
detonante. 

PN 07 45 03 22 40.000 – – – – – – – 40.000 – 
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122.  

Cercetări privind 
comportamentul frontului de 
flacără şi al undei de presiune la 
exploziile de aer gaz în tubul de 
şoc. 

PN 07 45 03 23 100.000 – – – – – – – – 100.000 

123.  

Cercetări privind temperatura 
minimă de aprindere a norilor de 
praf combustibil în vederea 
creşterii nivelului de protecţie la 
explozie în aplicaţiile industriale. 

PN 07 45 03 24 75.930 – – – – – – – – 75.930 

124.  

Programarea şi utilizarea 
subrutinelor pentru mişcarea 
reţelelor de discretizare în 
rezolvarea problemelor de 
mecanica fluidelor 
computerizată. 

PN 07 45 03 25 80.000 – – – – – – – – 80.000 

125.  

Cercetări privind implementarea 
unui sistem electronic de 
monitorizare armonizat pentru 
identificarea unică şi 
trasabilitatea explozivilor de uz 
civil. 

PN 07 45 03 26 100.000 – – – – – – – – 100.000 

126.  

Modelarea computerizată a 
incendiilor utilizând geometrii la 
scară redusă, în vederea stabilirii 
influenţei asupra parametrilor de 
ieşire. 

PN 07 45 03 27 80.000 – – – – – – – – 80.000 

127.  

Cercetări privind influenţa 
concentraţiei de amestec 
exploziv aer-metan/aer-metan-
praf de cărbune asupra asigurării 
securităţii în exploatarea 
explozivilor antigrizutoşi în 
standul de încercări din 
Poligonul de explozivi. 

PN 07 45 03 28 100.000 – – – – – – – – 100.000 
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128.  

Cercetări pentru stabilirea 
echivalenţei explozivilor de uz 
civil din punct de vedere al 
capacităţii relative de lucru prin 
utilizarea de ‘ANFO’ etalon. 

PN 07 45 03 29 87.300 – – – – – – – – 87.300 

TOTAL  OBIECTIV  3: 4.398.605 180.800 305.000 320.000 560.000 620.000 700.000 656.345 433.230 623.230 

TOTAL  PROGRAM 2007 - 2015: 22.683.189 1.845.170 2.893.000 2.352.000 2.580.757 2.660.200 2.662.690 2.396.455 2.496.457 2.796.460 
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