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PN 16 43 02 05 

 a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Cercetări privind creșterea gradului de siguranță la instalațiile de încercare a 
explozivilor de siguranță antigrizutoși. 

CATEGORIA DE PROIECT  C-D 

CONTRACT DE FINANŢARE  
NR. 22N  
DATA 11.03.2016 

DURATA CONTRACT 20 LUNI ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 286.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 286.000 LEI 

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

1) DENUMIRE REZULTAT 
Tehnologie modernizată a sistemelor protectoare pentru echipamentele şi standurile utilizate la încercarea explozivilor de 
siguranţă antigrizutoşi. 

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

Rezultat final 
Rezultate 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări x x      Principalele rezultate pentru atingerea 
obiectivului proiectului sunt:  
     Îmbunătățirea nivelului de securitate și 
sănătate pentru personalul propriu, de 
pază sau  practicanți. 
    Modernizarea sistemelor protectoare 
pentru echipamente și standurile utilizate 
la încercări explozivi și a instalațiilor de 
uz general care le deservesc (electric, 
încălzire, iluminat, PSI). 
Realizarea unor sisteme noi, moderne de 
comunicare și avertizare sonoră și optică. 
     În urma acestor măsuri se întrevede 
adaptarea instrucțiunilor de lucru la noua 
situație de fapt, instruirea personalului 
propriu, de pază, vizitatori și practicanți. 
     Creşterea nivelului de siguranţă din 
instalaţii reduce probabilitatea expunerii 
la riscuri a personalului propriu, de pază, 
vizitatori şi practicanţi. 
     Prevenirea accidentării persoanelor şi 
eliminarea costurilor legate de accidente, 
creşterea nivelului de percepţie 

siguranţă/non-siguranţă pentru prima 
componentă în ceea ce priveşte lucrătorii. 

 
              Stație centrală (post de observație). 

 
  
     

 

2.2 planuri, scheme    

2.3 tehnologii  x 

2.4 procedee, metode  x 

       2.5 produse informatice   

       2.6 reţete, formule   

       2.7 obiecte fizice / produse  x 

       2.8 brevet invenție /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  x 

3.5 altele……..…………..  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1 tehnologiile societăţii 
informaţionale 

 

4.2 energie  

4.3 mediu  

4.4 sănătate  
4.5 agricultura, securitatea şi 
siguranţa alimentară 

 

4.6 biotehnologii  
4.7 materiale, procese şi produse 
inovative 

x 

4.8 spaţiu şi securitate x 
4.9 cercetări socio-economice şi 
umaniste 

 



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

      
     Validarea eficienței de comunicare 
și semnalizare din teren 
     S-au efectuat măsurători și 
determinări obiective care au constat din 
măsurători curente ale nivelului de 
presiune acustică pe curba de ponderare 
A care reproduce cel mai fidel organul 
auditiv uman, în mai multe puncte cu 
sonometrul amplasat la distanțe și puncte 
reprezentative din teren, cât și subiective 
prin comunicare directă dintre operatori și 
percepția semnalelor acustice în condițiile 
unui zgomot de fond afectat de zgomotul 
de funcționare al motoarelor de la 
sistemele de omogenizare și de ventilare 
din standuri, respectiv în absența acestor 
factori perturbatori. 
     În urma acestor măsurători 
experimentale s-a putut constata că se 
asigură un nivel acustic adecvat de 
percepție auditivă atât a semnalelor 
acustice, cât și a mesajelor verbale prin 
sistemul de interfonie cu sau fără zgomot 
de fond. 
 
 

 
 

 
                       Stație secundară interioară 

 

 
 

 

 
 
 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea cercetărilor exploziilor de 
uz civil cu destinaţie medii grizutoase. 

6.2 produs modernizat  

6.3 tehnologie nouă  

6.4 tehnologie modernizată x 

6.5 serviciu nou  

6.6 serviciu modernizat  
6.7 altele (ghid de evaluare a 
riscului ce explozie) 

 

 

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 
Tehnologie modernizată a sistemelor protectoare pentru echipamentele şi standurile utilizate la încercarea 
explozivilor de siguranţă antigrizutoşi. 

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 

Implementarea în 
cadrul  INCD 
INSEMEX a 

Departamentului 
Securitatea 

Explozivilor și 
Articolelor 

Pirotehnice a  
procedurilor 
modernizate.  

 

NA NA 

Operatori 
economici din 
domeniul 
explozivilor de 
uz civil. 

Creşterea nivelului de 
securitate şi sănătate 
în muncă la efectuarea 
cercetărilor exploziilor 
de uz civil cu 
destinaţie medii 
grizutoase. 

Ing. Erent Emilia 
Ec. Dalea Mihaela 


