
INCD INSEMEX Petroşani       
 

FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 5 
PN 16 43 02 10 

 a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Cercetări privind rezistenţa mecanică la torsiune şi îndoire 
simultană a cablurilor electrice miniere. 

CATEGORIA DE PROIECT  C - D 
 

CONTRACT DE FINANŢARE  
NR. 22 N  
DATA  11.03.2016 

DURATA CONTRACT 9 LUNI ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE 
SURSE) 

100.000 LEI 
VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE 
STAT] 

100.000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 
INCD-INSEMEX PETROSANI 
 

CONFORM  ART. 24 DIN CONTRACTUL NR. 22 N 

1) DENUMIRE REZULTAT 
Soluţii tehnice îmbunătăţite, armonizate cu cerinţele pentru asigurarea serviciilor de evaluare a conformităţii cablurilor electrice 
miniere flexibile cu cerinţele de securitate pentru prevenirea pericolului de explozie, în acord cu prevederile normelor şi a 
standardelor europene. 

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

Rezultat final 
Rezultate 

intermediare 
CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii, studii, lucrări   
- Rezultatul final al proiectului îl reprezintă soluţii 
îmbunătăţite pentru asigurarea serviciilor de 
evaluare a conformităţii cablurilor electrice 
miniere flexibile cu cerinţele de securitate pentru 
prevenirea pericolului de explozie, în acord cu 
prevederile necesare atât autorităţilor publice în 
procesul de supraveghere a pieţei, cât şi 
producătorilor, pentru îndeplinirea obligaţiilor lor, 
derivate din prevederile normativelor şi 
standardelor aplicabile. 
- Domeniul de aplicabilitate al noilor metodologii 
este în principal evaluarea conformităţii cablurilor 
electrice miniere cu cerinţele de securitate 
precum şi de evaluare a frecvenţei probabile de 
producere a unor fenomene periculoase datorate 
acestora pentru efectuarea aprecierilor de 
securitate şi sănătate în muncă. 
- Performanţele atinse prin finalizarea proiectului 
se încadrează în dezvoltarea domeniului de 
activitate al laboratorului de încercări şi al 
organismului de certificare, prin elaborarea şi 
dezvoltarea de noi tehnologii respectiv dotarea 
cu echipamente şi aparatură de ultimă generaţie, 
care asigură performanţe ridicate, necesare 

 
 

 

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  x 

       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: Stand/metoda incercare  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 

4.1 tehnologiile societăţii 
informaţionale 

 

4.2 energie  

4.3 mediu  
4.4 sănătate  
4.5 agricultura, securitatea şi 
siguranţa alimentară 

 

4.6 biotehnologii  
4.7 materiale, procese şi produse 
inovative 

 



4.8 spaţiu şi securitate  pentru extinderea gamei de încercări, în 
concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale 
armonizare cu cerinţele europene. 

 
Stand de încercare la torsiune şi îndoire simultană  

pentru cablurile miniere flexibile  

4.9 cercetări socio-economice şi 
umaniste 

 

5) DOMENII DE APLICABILITATE |_7_|_2_|;  |__|__|; |__|__| 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  
Proiectul a dezvoltat evaluarea precisă a caracteristicilor cablurilor miniere flexibile prin elaborarea de metode şi 
proceduri de încercare în concordanţă cu cerinţele esenţiale de securitate, prin dezvoltarea laboratorului de 
încercări în conformitate cu principiile şi cerinţele SR EN ISO 17025. Rezultatele proiectului, oferă 
României noi oportunităţi economice prin diversificarea gamei de cabluri electrice utilizate în mine 
grizutoase, negrizutoase şi exploat[ri la zi, precum şi dezvoltarea laboratorului amplasat în zona sud-est 
europeană. 

6.2 produs modernizat  

6.3 tehnologie nouă  

6.4 tehnologie modernizată  

6.5 serviciu nou  

6.6 serviciu modernizat  
6.7 altele: Metodă de încercare  

 

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

documentaţie tehnico-economică  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                            TABEL   NR. 2 

 

 

 

 

7) VALORIFICAREREA REZULTATELOR  CERCETĂRII 

8)    DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE 
Soluţii tehnice îmbunătăţite, armonizate cu cerinţele pentru asigurarea serviciilor de evaluare a conformităţii 
cablurilor electrice miniere flexibile cu cerinţele de securitate pentru prevenirea pericolului de explozie, în 
acord cu prevederile normelor şi standardelor europene  

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 
2016 

Implementarea în 
sistemul de calitate 

al  laboratorului 
LIEx din cadrul 

INCD-INSEMEX 
Petroşani 

NA NA 

Beneficiar direct 
INCD INSEMEX 

Petroşani, 
beneficiari 
indirecţi 

producători de 
cabluri electrice 

miniere. 

 
Dezvoltarea capacitatii 
existente in domeniul 
cercetarii, evaluarii si 

certificarii cablurilor electrice 
miniere, la nivelul cerintelor 

din Uniunea Europeana. 
Creşterea nivelului de 

securitate si sanatate in 
munca, prin reducerea 

riscului de explozii in instalatii 
industriale prin cresterea 
fiabilitatii in exploatare.  

Ing. Erenţ Emilia, 
Ec. Mihaela Dalea 


