
INCD INSEMEX PETROŞANI  
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 15 
PN 16 43 02 03 

 a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Cercetări privind utilizarea vehiculelor comandate de la distanță în 
activitatea de intervenție și salvare în medii toxice / explozive / inflamabile. 

CATEGORIA DE PROIECT  C - D 

CONTRACT DE FINANŢARE  NR  22  N / 2016 DURATA CONTRACT 21 LUNI ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 250.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 250.000 LEI 

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

1) DENUMIRE REZULTAT 
Procedură specifică de utilizare a dronelor la acțiunile de intervenție și salvare pentru creșterea siguranței salvatorilor în acțiunile 
de salvare. 

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

Rezultat final 
Rezultate 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări  x  
Proiectul duce la o creștere a 
gradului de siguranță a 
echipei de salvatori prin 
cercetarea zonei afectate cu 
ajutorul unui vehicul 
comandat de la distanșă de 
tip multirotor. 
Prin utilizarea acestuia pot fi 
cunoscute pericolele cu care 
se vor confrunta salvatorii în 
timpul intervenției, cum ar fi 
gaze toxice , incendii, fum, 
etc. 
Prin utilizarea dronelor se 
poate scurta timpul necesar 
deplasării prin cercetarea de 
la distanță a evenimentului și 
urmările acestuia, alegerea 
traseului optim pentru 
intervenție, monitorizarea 
aerului, temperaturii și 
conturarea unei imagini de 
ansamblu a intregii arii 
afectate. 
Prin utilizarea dronelor se 
poate scurta timpul necesar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 planuri, scheme    

2.3 tehnologii   

2.4 procedee, metode x x 

       2.5 produse informatice   

       2.6 reţete, formule   

       2.7 obiecte fizice / produse   

       2.8 brevet invenţie /altele asemenea   

3) STADIUL DE DEZVOLTARE 

3.1 soluţie/ model conceptual  

3.2 model experimental/ funcţional  

3.3 prototip  

3.4 instalaţie pilot sau echivalent   
3.5 altele: realizarea unui sistem 
unitar capabil să transmită 
informații vitale pentru siguranța 
echipei de salvatori de pe traseul 
echipei 

x 

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1 tehnologiile societăţii 
informaţionale 

 

4.2 energie  

4.3 mediu  

4.4 sănătate x 
4.5 agricultura, securitatea şi 
siguranţa alimentară 

 

4.6 biotehnologii  
4.7 materiale, procese şi produse 
inovative 

x 

4.8 spaţiu şi securitate  
4.9 cercetări socio-economice şi 
umaniste 

 



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

deplasării prin cercetarea de 
la distanță a evenimentului și 
urmările acestuia, alegerea 
traseului optim pentru 
intervenție, monitorizarea 
aerului, temperaturii și 
conturarea unei imagini de 
ansamblu a intregii arii 
afectate. 
Pentru intervențiile de lungă 
durată, unde există un 
permanent pericol de 
explozie, supravegherea 
continuă cu ajutorul dronelor 
economiseste foarte mult 
timp și efort uman, aparatura 
aferentă supravegherii fiind 
deplasată cu mare viteză și 
în toate punctele necesare 
fără a expune personalul. 
Zborul poate fi desfășurat în 
mod autonom prin încărcarea 
coordonatelor punctelor 
necesare să fie 
supravegheate, decolarea, 
survolarea și aterizarea 
putînd fi făcute apoi în mod 
automat.Aceste caractristici 
pot fi foarte importante atunci 
cind sunt necesare operații 
ce implică prezența a cel 
puțin două drone ( de 
exemplu măsurarea 
concentrației de gaze cu una 
și operațiuni de căutare 
victime cu a doua ) și trebuie 
păstrată o distanță de 
siguranță între ele. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  
Relevanţa proiectului este determinată de importanţa care se acordă protejării vieţii, precum şi 
securităţii şi sănătăţii în muncă, avându-se în vedere că ţelul final al proiectului îl reprezintă 
realizarea unei proceduri de utilizare a vehiculelor comandate la distanță de către personalul 
de intervenție și salvare în medii toxice / explozive / inflamabile, care să permită intervenţia cu 
succes în situaţii limită: accidente, avarii, etc.  

6.2 produs modernizat x 

6.3 tehnologie nouă  

6.4 tehnologie modernizată  

6.5 serviciu nou x 

6.6 serviciu modernizat  



6.7 altele : realizarea unui sistem 
unitar capabil să transmită 
informații vitale pentru siguranța 
echipei de salvatori de pe traseul 
echipei 

x 

Prin utilizarea procedurii specifice, se obține un timp scurt pentru pregătirea echipamentului și 
se asigură derularea tuturor verificărilor esențiale pentru siguranța în exploatare atât a dronei 
cât și a pilotului și persoanelor de la sol. 

 

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

documentaţie tehnico-economică  

cerere înregistrare brevet de invenţie         nr. .............data ............... 

brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate       nr. .............data ................ 

modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare marcă înregistrată  nr. .............data ................ 

mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)   nr. .............data ................ 

cerere înregistrare copyright  nr. .............data ................ 

înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

cerere înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.  nr. .............data ................ 

înregistrare: reţete, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, european, internaţional)  nr. .............data ................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                
TABEL   NR. 2 

 

7) VALORIFICAREREA REZULTATELOR  CERCETĂRII 

8)    DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE 
Procedură specifică de utilizare a dronelor la acțiunile de intervenție și salvare pentru creșterea siguranței 
salvatorilor în acțiunile de salvare. Metode de monitorizare a gazelor toxice anterior și în timpul intervenției 
salvatorilor. 

N
R

 

C
R

T
. VALOAREA 

 DE LA CARE 
ÎNCEPE 

NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL 
NR. / DATA 

MOD DE 
VALORIFICARE 

ACTUL 
 PRIN CARE S-A 

REALIZAT 
VALORIFICAREA 

VALOAREA  
NEGOCIATĂ 

BENEFICIAR IMPACT 
PERSOANE 

AUTORIZATE 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 

1 NA 
PV al CA 

decembrie 
2017 

Procedura specifică  
pentru întreținerea, 
utilizarea și verificarea 
dronei destinate 
activității de intervenție 
și salvare. 

 

NA NA 
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Implementarea în INCD INSEMEX 
– Laboratorul Riscuri Salvare  a  
metodelor de sprijinire a acțiunilor 
de intervenție și salvare prin 
utilizarea unui vehicul comandat de 
la distanță. 

Ing. Emilia Erent 
Ec. Mihaela Dalea 


