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FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr. 34 
PN 16 43 03 04 

 a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare 
TABEL NR. 1 

DENUMIREA PROIECTULUI 
Cercetări privind influența factorilor de micro-climat asupra parametrilor de 
încercare, în timpul testării la funcționare a articolelor pirotehnice. 

CATEGORIA DE PROIECT  C-D 

CONTRACT DE FINANŢARE  
NR. 22 N  
DATA 11.03.2016 

DURATA CONTRACT 20 LUNI ACRONIM PROGRAM PROMINEX 

VALOAREA PROIECTULUI  (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 185.000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE [BUGET DE STAT] 185.000 LEI 

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

1) DENUMIRE REZULTAT 

- studiu de documentare din literatura de specialitate privind analiza influenței parametrii de funcționare pentru articolele 
pirotehnice reprezentative. 
- studiu de documentare  privind analiza influenței factorilor de micro-climat asupra parametrilor de încercare, în timpul testării la 
funcționare a articolelor pirotehnice, cât și achiziționarea unui echipament multifuncțional performant pentru monitorizarea și 
înregistrarea parametrilor de micro-climat cu soft incorporat. 
- dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin achiziționarea echipamentului multifuncțional performant pentru monitorizarea și  
înregistrarea  parametrilor  de  micro-climat  cu  soft  incorporat, conform standardelor europene armonizate, tip RainWise CC-
3000, de proveniență americană. 
- studiu privind stabilirea cerințelor pentru modificările semnificative de micro-climat care pot influența rezultatele încercărilor de 
articole pirotehnice. 
- efectuarea încercărilor experimentale, în vederea stabilirii soluțiilor tehnico - organizatorice de utilizare în condiții de siguranță 
a acestor tipuri de produse.  
- diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul simpozioanelor științifice internaționale și/sau publicarea în literatura de 
specialitate. 

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 o  În acest proiect de cercetare în cadrul 
metodologiei dezvoltate, s-au  stabilit 
soluțiile tehnico - organizatorice de 
utilizare în condiții de siguranță a 
articolelor pirotehnice. 

o S- a dezvoltat infrastructura de cercetare 
prin achiziționarea echipamentului 
multifuncțional performant pentru 
monitorizarea și  înregistrarea  
parametrilor  de  micro-climat  cu  soft  
incorporat, conform standardelor 
europene armonizate, tip RainWise CC-
3000, de proveniență americană. 

o Diseminarea rezultatelor cercetării în 

 

 

 

 

 

 

2.2 planuri, scheme    

2.3 tehnologii   

2.4 procedee, metode  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-stand de incercare  

4) DOMENIUL DE CERCETARE 4.1 tehnologiile societăţii  



informaţionale cadrul simpozioanelor științifice 
internaționale și / sau publicarea în 
literatura de specialitate. 

 
 

Fig. 1. Echipament multifuncțional 
performant pentru determinarea cu acuratețe 

ridicată a vitezei de detonație şi a preciziei 

de întârziere. 
 

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_| 

6) CARACTERUL INOVATIV 

6.1 produs nou  

o Caracterul inovativ al proiectului de cercetare este dat de studiu privind stabilirea 
cerințelor pentru modificările semnificative de micro-climat care pot influența rezultatele 
încercărilor de articole pirotehnice și efectuarea încercărilor experimentale, în vederea 
stabilirii soluțiilor tehnico - organizatorice de utilizare în condiții de siguranță a acestor 
tipuri de produse. 

6.2 produs modernizat  

6.3 tehnologie nouă  
6.4 tehnologie modernizată x 

6.5 serviciu nou  

6.6 serviciu modernizat  

6.7 altele: proceduri x 

 

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

documentaţie tehnico-economică  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
                                                                                                                                                                                       
 
 
 



 
 
 

   TABEL   NR. 2 
 

 

  7)   VALORIFICAREREA REZULTATELOR  CERCETĂRII    
Valorificarea se realizează prin implementarea în cadrul Grupului Laboratoare de Încercări  INSEMEX GLI a 
soluțiilor tehnico - organizatorice de utilizare, bazate pe metodologia elaborată și dezvoltată prin derularea 
proiectului. 

8)  DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE 
Metodologice de efectuare a încercării de funcționare a articolelor pirotehnice având în vedere influența 
condițiilor de microclimat asupra parametrilor de rezultat.  
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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 
Grupului Laboratoare de 

Încercări  INSEMEX GLI a  
metodologiei de efectuare a 
încercării de funcționare a 

articolelor pirotehnice având 
în vedere influența 

condițiilor de microclimat 
asupra parametrilor de 

rezultat. 

NA NA 

Beneficiar direcț: 
INCD INSEMEX 
prin GLI și OEC. 
Beneficiari 
indirecți: industria 
producătoare a 
articolelor 
pirotehnice, 
autorităților pentru 
supravegherea 
pieței. 

Creșterea nivelului de 
securitate și sănătate 
în muncă la încercarea 
articolelor pirotehnice 
de divertisment. 

Ing. Emilia Erent 
Ec. Mihaela Dalea 


