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Avizat, 

 Preşedinte Consiliul de Administraţie, 

                                                                                                                                      Director General, 

                                                                                                                           dr. ing. George Artur Găman 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL  

INCD INSEMEX  

1. Datele de identificare ale INCD  

    1.1. Denumirea: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE 

MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ  

    1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare: H.G. nr. 1461 / 18.10.2006 

    1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 1730/13.05.2005 

    1.4. Adresa: str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, C.P.332047, Petroşani, Hunedoara 

    1.5. Telefon, fax, : 0254/541621/541622, 0254/546277 

Pagină web, e-mail: http://www.insemex.ro,  insemex@insemex.ro 

2. Scurtă prezentare a INCD  

2.1. Istoric  

 Actualul institut, înfiinţat în anul 1949, a funcţionat până în 1965 sub denumirea de 

Staţie de Încercări pentru Securitate Minieră, ca filială a I.C.E.M.I.N. Bucureşti. 

 În anul 1965, devine o unitate de cercetare independentă sub denumirea de Staţie de 

Cercetări pentru Securitate Minieră (SCSM) subordonată direct Ministerului Minelor, Petrolului şi 

Geologiei, iar din anul 1973, ca urmare a Decretului Consiliului de Stat nr. 297/1973, devine 

Centrul de Cercetări pentru Securitate Minieră (CCSM) subordonat aceluiaşi minister. 

 Prin decretul Consiliului de Stat nr. 164/1986, CCSM îşi amplifică domeniul de activitate 

şi devine Centrul de Cercetări Inginerie Tehnologică şi Proiectări pentru Securitate Minieră 

(CCITPSM) subordonat Ministerului Minelor iar prin Hotărârea Guvernului nr. 540/1990 se 

statutează ca Institutul pentru Securitate Minieră (ISM).  

Prin H.G. 193/20.04.1992 se înfiinţează ca societate comercială pe acţiuni cu denumirea 

de “Institut Naţional pentru Securitate Minieră şi Protecţie  Antiexplozivă (INSEMEX)” în urma 

reorganizării Regiei Autonome a Huilei Petroşani.  

Prin H.G. 648/12.07.2001 INSEMEX a fost declarată societate de interes strategic.   

http://www.insemex.ro/
mailto:insemex@insemex.ro
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Pe parcursul celor 70 de ani de existenţă, INSEMEX a cunoscut o continuă dezvoltare atât 

din punct de vedere al tematicii de cercetare, cât şi al bazei materiale. 

  Prin H.G. 1461/18.10.2006  INSEMEX se organizează şi funcţionează ca Institut Naţional 

de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX 

Petroşani, prin reorganizarea Societăţii Comerciale „Institutul Naţional pentru Securitate 

minieră şi protecţie Antiexplozivă – INSEMEX”- S.A. Petroşani, cu statut de autoritate naţională. 
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2.2. Structura organizatorică 
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2.3. Domeniul de specialitate al INCD INSEMEX 

a. conform clasificării CAEN:  

7219 - Activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; 

7430 - Activităţi de testări şi analize tehnice; 

7450 - Selecţia şi plasarea forţei de muncă; 

6312 - Depozitări; 

7420 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică; 

7487 - Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; 

8042 - Activităţi de formare şi de specializare profesională în domeniul propriu de 

activitate. Alte forme de învăţământ; 

7240 - Activităţi legate de bazele de date; 

2213 - Editarea revistelor şi a periodicelor; 

2211 - Editare cărţi; 

4511 - Demolarea construcţiilor, terasamentelor şi organizare de şantier; 

5118 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, 

neclasificate în altă parte; 

911 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale. 

 

b. conform clasificării UNESCO: 

330399, 330999, 331099, 331399, 331899 - Securitate şi sănătate în muncă;  

330399 -  Materiale explozive, Certificare explozivi, Risc industrial, Protecţie antiexplozivă; 

330536 - Lucrări subterane; 

331804 - Servicii miniere; 

330599 - Tehnologii de împuşcare, Demolări prin împuşcare, Protecţia seismică a 

construcţiilor; 

330899 - Protecţia mediului; 

331099 - Certificarea echipamentelor tehnice şi individuale de protecţie, instalaţii electrice, 

materiale şi utilaje de provenienţă indigenă sau din import, destinate utilizării în 

atmosfere potenţial explozive şi pentru industria extractivă; 

  310199, 310599, 320999, 330999, 331699, 311899, 322093, 332299, 332799 - Activitate  de 

salvare; 

331899 - Fundamentarea şi susţinerea iniţiativelor legislative în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

580299 - Formare, instruire şi autorizare personal în domeniul securităţii muncii; 

6109 - Psihologie industrială. 
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2.4. Direcţii de cercetare-dezvoltare: 

a. domenii principale de cercetare-dezvoltare: securitatea resurselor minerale; protecţia 

antiexplozivă; medii explozive şi toxice; protecţia mediului afectat de activităţile industriale, 

explozivi de uz civil, articole pirotehnice şi tehnici de împuşcare; 

b. domenii secundare de cercetare: activităţi de testări şi analize tehnice; expertize tehnice în 

urma unor explozii generate de gaze, vapori, ceţuri sau pulberi inflamabile sau de către 

materiile explozive; certificare personal cu răspunderi specifice pentru riscuri la locurile de 

muncă cu pericol de atmosfere potenţial explozive/toxice; certificare artificieri, pirotehnişti, 

instruirea salvatorilor minieri şi de suprafaţă; verificarea aptitudinilor psiho-profesionale. 

c. servicii: verificare – reparare - autorizare aparate izolante de protecţie a respiraţiei pe bază 

de oxigen comprimat, verificare – reparare - autorizare aparate izolante de protecţie a 

respiraţiei pe bază de aer comprimat. 

2.5. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCD INSEMEX  

Pe parcursul anului 2018 nu au fost efectuate modificări strategice în organizarea şi 

funcţionarea INCD INSEMEX Petroşani. 

3. Structura de Conducere a INCD               

3.1 Consiliul de Administraţie                      

Este organul principal de conducere al INCD INSEMEX conform HG 1461/18.10.2006. 

Consiliul de Administrație, pe parcursul anului 2018, a funcţionat după următoarea componenţă: 

 

Preşedinte   

George Artur GĂMAN  Director general INCD INSEMEX     

Membri:  

Constantin LUPU Consilier, Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCD INSEMEX 

Emilian GHICIOI Specialist, Director Științific INCD INSEMEX 

Lucian Ionel CIOCA Specialist, Prof. Univ. Dr.ing. ULSB 

Anca Mihaela PRICOP Reprezentant Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

Roxana Monica DUMITRACHE  Reprezentant Ministerul Finanțelor Publice 

(Ordinul nr. 886/18.10.2018) 

Dan DOMNISOR 

 

Reprezentant Ministerul Cercetării și Inovării 

(Ordinul nr. 795 /19.09.2018) 

Adriana Elena MOȚA 

 

Reprezentant Ministerul Cercetării şi Inovării 

(până la 19.09.2018) 
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Anexa nr. 1 - Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al INCD INSEMEX 

3.2. Director general  

Dr. ing. George Artur GĂMAN 

        Raport privind activitatea Directorului General al INCD INSEMEX (Anexa nr.2 la Raportul de 

activitate). 

3.3.Consiliul Ştiinţific  

Participă la îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale INCD INSEMEX. Este 

constituit din preşedinte, vicepreşedinte şi 11 membri: 

Preşedinte  

dr. ing. Constantin LUPU 

Consilier, inginer minier INCD INSEMEX, 

cercetător ştiinţific gradul I 

Vicepreşedinte 

dr. ing. Emilian GHICIOI 

Director Ştiinţific INCD INSEMEX  

cercetător ştiinţific gradul I 

Membri:  

dr. ing. George Artur GĂMAN Director General INCD INSEMEX 

cercetător ştiinţific gradul I 

dr. ing. Doru CIOCLEA Şef Departament Securitatea Resurselor Minerale 

cercetător ştiinţific gradul I 

dr. chim. Maria PRODAN şef Laborator de Analize Fizico - Chimice 

cercetător ştiinţific gradul III 

dr. ing. Daniel PUPĂZAN Director Tehnic /şef Departament Securitate Industrială 

cercetător ştiinţific gr. I,  

dr. ing. Angelica DRĂGHICI şef Laborator Protecţia Mediului 

cercetător ştiinţific gradul I 

dr. ing. Sorin BURIAN şef Departament Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor 

Antiexplozie 

cercetător ştiinţific gradul I 

dr. ing. Mihai MAGYARI şef Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere 

cercetător ştiinţific gradul I 

dr. ing. Lucian MOLDOVAN şef IECEEX 

cercetător ştiinţific gradul I  

dr. ing. Mihaela PĂRĂIAN şef Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, 

Materiale şi EIP - cercetător ştiinţific gradul I  

dr. ing. Attila KOVACS şef Laborator Tehnici de Împuşcare 

cercetător ştiinţific gradul II 

dr. ing. Gabriel VASILESCU  şef Laborator Materii Explozive şi Articole Pirotehnice 

cercetător ştiinţific gradul I 
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3.4. Comitetul de direcţie 

Conducerea operativă a INCD INSEMEX este asigurată de un comitet de direcţie compus 

din directorul general şi conducătorii principalelor direcţii din structura organizatorică a 

institutului:  

- director general dr. ing. George Artur GĂMAN 

- director economic ec. Claudia AJDER 

- director ştiinţific dr. ing. Emilian GHICIOI 

- director tehnic dr. ing. Gheorghe Daniel PUPĂZAN 

- şefi departamente INCD INSEMEX: Dr. ing. Sorin BURIAN, Dr. ing. Daniel PUPĂZAN, Dr. 

ing. Doru CIOCLEA, Drd. ing. Robert LASZLO 

- reprezentant sindical: Dr. ing. Marius MORAR, președinte Sindicatul Liber INCD INSEMEX. 

4. Situaţia economico-financiară a INCD INSEMEX:                  

4.1. Patrimoniul stabilit în baza raportătilor financiare la data de 31 decembrie 

 

a) 2017 – Active imobilizate: 12.163.410, din care: 

- imobilizări corporale: 11.310.775 lei 

- imobilizări necorporale: 852.635 lei 

 

    2018 – Active imobilizate: 18.377.615, din care: 

- imobilizări corporale: 17.333.489 lei 

- imobilizări necorporale: 1.044.126lei 

 

b)  Active circulante: 

2017:   19.323.655 lei 

2018:  18.337.633 lei 

 

c)  Active totale: 

2017:   31.487.065 lei 

2018:    36.715.248 lei 

 

d) Capitaluri proprii: 

2017:   29.878.150 lei 

2018:    33.877.490 lei 
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e)   

2017 Rata activelor mobilizate:       38,63 

Rata stabilitatii financiare:     94,89 

Rata autonomiei financiare: 94,89 

Lichiditate generală: 1.543,90 

Solvabilitate generală: 2.354,44 

 

2018 Rata activelor mobilizate:       50,05 

Rata stabilitatii financiare:     92,27 

Rata autonomiei financiare: 92,27 

Lichiditate generală: 707,14 

Solvabilitate generală: 1217,45 

4.2. Venituri totale 

a)  Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice: 

      2017 - 21.693.619 lei 

     2018 - 23.918.425 lei 

- din surse naționale:             
2017 9.599.337 lei 

2018 10.692.025 lei 

- din surse internaționale:      
2017 0 lei 

2018 0 lei 

       

b) Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri private: 

    2017 - 10.963.742 lei 

     2018 - 12.162.095 lei 

- din fonduri private române: 
2017 10.837.575 lei 

2018 11.942.623 lei 

- din fonduri private străine:   
2017 126.167 lei 

2018 219.472 lei 

 

c) Venituri realizate din activități economice: 

          2017 -       463.882 lei 

          2018 -       591.718 lei 

 

d) Venituri din subventii pentru investitii: 

          2017 -       299.033 lei 

          2018 -       254.267 lei 
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e) Alte venituri(chirii, venituri din productia de imobilizari orporale, venituri din dobanzi etc.): 

         2017 -       367.625 lei 

         2018 -       218.320 lei 

4.3. Cheltuieli totale 

 2017 - 15.668.331 lei 

 2018 - 18.311.039 lei 

a) Cheltuieli cu personalul:    2017 -     9.699.657 lei   (pondere in total cheltuieli: 61,91) 

       2018 -    10.900.378 lei (pondere în total cheltuieli: 59.53) 

b) Cheltuieli cu utilitățile:    2017 –        258.347 lei  (pondere in total cheltuieli: 1,65) 

         2018 -         278.710 lei (pondere în total cheltuieli: 1,52) 

c) Alte cheltuieli:     2017 -      5.710.327 lei 

       2018 -      7.131.951 lei 

4.4. Salariul mediu pentru personalul de cercetare – dezvoltare (total și defalcat pe 

categorii) 

 2017 - 5.140 lei /lună  

 2018 - 6.710 lei /lună 

Grad Științific 2018 2017 

Cercetător Științific Gr. I 15683 12135 

Cercetător Științific Gr. II 7884 6752 

Cercetător Științific Gr. III 6798 5607 

Cercetător Științific 5684 4539 

Asistent Cercetare Științifică 4424 3334 

Tehnician Gr. I 4749 3602 

Tehnician Gr. II 4481 3365 

Tehnician Gr. III 4347 3403 

Tehnician Stagiar 3778 2920 

4.5. Investitii in echipamente/ dotari/ mijloace fixe de CDI 

 2017 -  4.102.539 lei 

 2018 -  8.077.487 lei 

4.6. Rezultate financiare / rentabilitate 

 2017 – 38,46% 

2018 – 30,62% 
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Profit brut: 2017 - 6.025.288 lei 

  2018 - 5.607.386 lei 

4.7. Situația arieratelor 

INCD INSEMEX PETROSANI nu a avut în 2017 și nu are nici in 2018 arierate față de bugetul 

consolidat al statului. De asemenea nu înregistrează plăți restante față de furnizori. 

2017 – 0 lei 

2018 – 0 lei 

4.8. Pierderea brută 

INCD INSEMEX PETROSANI nu a înregistrat pierdere la nivelul exercițiilor financiare din 

anii 2017,  respectiv 2018. 

4.9. Evoluția performanței economice: 

Nr. 
crt. 

Denumire Indicatori 
 

Anul 2017 
(mii lei) 

 
Anul 2018 
(mii lei) 

% 
(3/2-1)*100 

0 1 3 3 4 

1.  Venituri din exploatare 21.580 23.788 10,23 

2.  Venituri financiare 114 131 14,9 

3.  

Cheltuieli pt. exploatare,din care: 15.664 18.309 16,88 

       a. bunuri şi servicii 2.805 2.910 3,74 

       b. cheltuieli de personal  10.048 11.338 12,83 

4.  Cheltuieli financiare 5 2 -60 

5.  Rezultatul brut (profit) 6.025 5.607 -6,93 

6.  Rezultatul net  5.391 5.077 -5,8 

7.  Investiţii 4.900 8.672 76,97 

8.  Capitaluri proprii 29.878 33.877 13,38 

9.  Rentabilitatea 38,46% 30,62% -20,38 

10.  Productivitatea muncii (mii lei/cercetator) 269 289 7,43 

11.  Plăţi restante 0 0 0 

12.  Creante  3.518 3.546 0,79 

 

4.10. Productivitate muncii pe total personal si personal de CDI 

 2017 - 183.841 lei/pers. 

         - 269.576 lei/pers. CDI 

 2018 - 204.427 lei/pers. 

         - 289.444 lei/pers. CDI 

4.11. Politici economice si sociale implementate (costuri/efecte) 

INCD INSEMEX sustine dezvoltarea carierei si perfectionarea profesionala a personalului 

de cercetare – dezvoltare prin acordarea urmatoarelor sporuri: 
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- spor doctorand – se acordă pe durata derularii stagiului de doctorand in procent de 5% 

calculat la salariul de baza. In anul 2017 s-a acordat acest spor unui număr de 21 

doctoranzi, in suma de 21.507 lei, iar in cursul anului 2018 s-a acordat pentru un număr 

de 20 doctoranzi, in suma de 31.501 lei. 

- spor doctorat – se acordă in procent de 15% calculat la salariul de bază. In anul 2017 s-a 

acordat acest spor unui număr de 34 doctori, in suma de 194.473 lei, iar in anul 2018, 

unui număr de 39 doctori, in suma de 307.633 lei. 

 

Pe plan social  conform prevederilor CCM in vigoare au fost  acordate salariatilor: 

 

  - tichete de vacanta in suma de:   2017  -  298.200 lei 

                 2018 -  300.400 lei 

   

  - tichete de masa in suma de:        2017 -  338.820 lei 

                2018 –  341.850 lei  

 

- decontarea transportului la / de la  locul de munca in suma de :        

2017 -    57.024 lei 

2018 –    78.028 lei 

  - tichete cadou acordate cu ocazia zilelor de nastere, 8 Martie, a Sarbatorilor 

Pascale, 1 iunie si a Craciunului in suma de:  

2017 -   116.550 lei 

       2018 –   120.750 lei  

- ajutoare sociale acordate cu ocazia nașterii unui copil, boli grave si decese: 

2017 -     33.862 lei 

         2018 –     39.318 lei 

 

Sub aspectul politicii economice au fost luate următoarele masuri: 

- aplicarea procedurii de recuperare a creantelor care prevede ca dupa expirarea 

termenului de gratie, beneficiarii sunt notificați privind intarzierea la plata, iar in caz de 

neplata se intocmeste cererea de chemare in judecata. Astfel, in cursul anului 2017, au 

fost transmise către  debitori un număr de 85 notificări in valoare totala de 390.389 lei 

din care au fost încasate un număr de 73 notificări in suma de 315.604 lei . Au fost 

întocmite un număr de 13 dosare de chemare in judecata in suma de 47.043 lei din care 

s-au încasat 18.651 lei. In cursul anului 2018, au fost transmise către  debitori un număr 
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de 69 notificări in valoare totala de 385.668 lei din care au fost încasate un număr de 46 

notificări in suma de 220.892 lei . Au fost întocmite un număr de 15 dosare de chemare in 

judecata in suma de 86.125,86 lei din care s-au încasat 29.711 lei. 

- achitarea tuturor furnizorilor in interiorul termenului de scadenta astfel încât institutul 

sa nu înregistreze plăti restante. 

- cazarea delegatilor ce se deplaseaza in Bucuresti si in zonele apropiate Bucurestiului se 

face la apartamentele de serviciu, astfel in anul 2017 la un numar de  576 de nopţi de 

cazare la apartamente s-a facut o economie in medie de 172.800 lei, iar in anul 2018 

pentru un numar de 553 nopti de cazare s-a facut o economie de aproximativ 170.000 lei. 

 

 Toate aceste masuri pe plan social si economic au avut drept efect cresterea gradului de 

satisfactie morala si materiale concretizandu-se in final in cresterea productivitatii muncii de la   

269 mii lei pe cercetator in 2017,  la 289 mii lei pe cercetator in  2018 si creșterea cifrei de 

afaceri de la 21.028  mii lei in 2017,  la  23.448 mii lei  in 2018. 
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5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 

5.1. Total personal 

 125, din care: 

a) personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare: 66 

b) număr conducători de doctorat: 1 

c) număr de doctori: 39 

ANUL  2017 

TOTAL 
PERSONAL 
DE C-D-I 

ATESTAT: 
 

57 pers. 
 

din care: 

 

între 
20 ÷ 35 ani 

între 
36 ÷ 45 ani 

între 
46 ÷ 55 ani 

între 
56 ÷ 65 ani 

peste 65 ani 

 
din care 
doctori 

 
din care 
doctori 

 
din care 
doctori 

 
din care 
doctori 

 
din care 
doctori 

C.S.  I 
10 

pers. 

bărbați - - - - 7 7 1 1 - - 

femei - - 1 1 - - 1 1 - - 

C.S.  II 
12 

pers. 

bărbați 1 1 9 9 2 2 - - - - 

femei - - - - - - - - - - 

C.S.  III 
14 

pers. 

bărbați - - 7 5 2 1 1 1 - - 

femei 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 

C.S. 
9 pers. 

bărbați 3 1 3 - 1 - - - - - 

femei - - - - 2 - - - - - 

A.C.S. 
12 

pers. 

bărbați 4 - 4 - 2 - - - - - 

femei 1 1 1 - - - - - - - 

Detaliere conform indicatorilor solicitați de MCI – Anexa 11 tabel Excel 

 

ANUL  2018 

TOTAL 
PERSONAL 
DE C-D-I 

ATESTAT: 
 

66 pers. 
 

din care: 

 

între 
20 ÷ 35 ani 

între 
36 ÷ 45 ani 

între 
46 ÷ 55 ani 

între 
56 ÷ 65 ani 

peste 65 ani 

 
din care 
doctori 

 
din care 
doctori 

 
din care 
doctori 

 
din care 
doctori 

 
din care 
doctori 

C.S.  I 
15 

pers. 

bărbați – – 3 3 7 7 3 3 – – 

femei – – 1 1 – – 1 1 – – 

C.S.  II 
14 

pers. 

bărbați 1 1 8 8 2 2 – – – – 

femei – – 1 1 1 1 1 1 – – 

C.S.  III 
14 

pers. 

bărbați 2 1 6 3 4 1 1 1 – – 

femei 1 1 – – – – – – – – 

C.S. 
11 

pers. 

bărbați 2 – 3 2 2 – 1 – – – 

femei – – 1 – 2 – – – – – 

A.C.S. 
12 

pers. 

bărbați 4 – 3 – 1 – – – – – 

femei 2 1 1 – 1 – – – – – 

Detaliere conform indicatorilor solicitați de MCI – Anexa 10 tabel Excel 
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5.2. Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal implicat in 

procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare) 

În cursul anului 2018, personalul INCD INSEMEX a urmat forme de pregătire profesională, 

după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumirea formei de pregătire a personalului 

Organizator / Perioada  

Nr. persoane  

participante / 

compartimentul 

Acte eliberate  

1.  CURS POSTUNIVERSITAR 

Conducere defensivă nivelul 1  

Academia Titi Aur 

26 ÷ 28.02   ;   18 ÷ 20.03 / 2018  

16 ÷ 18.04   ;   18 ÷ 20.04 / 2018 

05 ÷ 07.06 / 2018 

08 ÷ 10.10 / 2018 

15 ÷ 17.10 / 2018 

Conducere 

D.S.I.E.A. 

D.S.I. 

D.S.R.M. 

D.S.E.A.P. 

C.L.P.I. 

Of. Juridic 

C.C.M. SSM 

L.C.P.I. 

L.S.C.  

L.I.T. 

2 pers. 

10 pers. 

9 pers. 

6 pers. 

5 pers. 

5 pers. 

1 pers. 

2 pers. 

1 pers. 

1 pers. 

1 pers. 

certificate de absolvire  

2.  CURS DE SPECIALIZARE 

Manager proiect 

Lideea Development Actions, Deva 

sediul INSEMEX, 11 ÷ 13.04.2018 

D.S.I. 

D.S.I.E.A. 

L.C.P.I. 

Conducere 

3 pers. 

3 pers. 

1 pers. 

1 pers. 

Certificate de absolvire + 

supl. descriptiv, eliberate 

de Min. Muncii, Fam., 

Protecţiei Sociale şi Pers. 

Vârstnice şi Min. Educ. 

Naţ. 

3.  CURS PERFECȚIONARE 

Aplicarea Regulamentului privind Protecția 

Datelor 679 / 2016 

Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, 

în colaborare cu Asociația pt. Management și 

Lobby 

Deva, 27.04.2018 

Audit Intern 1 pers. Certificat de participare 

4.  CURS 

Organizat de EFEE (European Federation of 

Explosives Engineers) în cadrul proiectului 

PECCS, având ca scop standardizarea la nivel 

european a cerințelor pentru profesia de 

artificier 

Paris, Franța, 22 ÷ 30.04.2018 

D.S.E.A.P. 1 pers. 

Certificate of Attendance 

no. 26 

Pan-European 

Competence Certificate 

for Shot-firers course 

5.  CURS 

Creșterea competențelor de standardizare ale 

experților din Comitetele Tehnice 

 Organismul Național de Standardizare - ASRO 

București, 17.05.2018 

D.S.I.E.A. 1 pers. certificat 

6.  CURS 

Types of protection ,,i” , ,,m” and  ,,p”. 

ExVÁ Ltd. (BKI) 

Budapest, Hungary, 29 ÷ 31.05.2018 

D.S.I.E.A. 7 pers. 

Atestate de participare 

(Attestation of 

participation) 
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Nr. 

crt. 

Denumirea formei de pregătire a personalului 

Organizator / Perioada  

Nr. persoane  

participante / 

compartimentul 

Acte eliberate  

7.  CURS POSTUNIVERSITAR 

Evaluator al riscurilor pentru securitate și 

sănătate în muncă  

 

Universitatea din Petroşani / Facultatea de Mine 

- 

Petroşani, înscriere: octombrie 2016 

D.S.I. 1 pers. 

Certificat de atestare a 

competențelor 

profesionale + supl. 

descriptiv,  

eliberat de:  

Min. Educației Naționale și 

Cercetării Științifice 

8.  CURS DE CALIFICARE 

Pirotehnician  

 

INCD INSEMEX Petroşani 
C.C.M. SSM 

L.C.P.I. 

D.S.I.E.A. 

L.I.T. 

Of. Juridic 

1 pers. 

1 pers. 

3 pers. 

1 pers. 

1 pers. 

Certificat de absolvire + 

supl. descriptiv,  

eliberat de:  

Min. Muncii, Fam., 

Protecţiei Sociale şi Pers. 

Vârstnice,   

Min. Educ. Naţ. şi Cercet. 

Şt.: 

sau 

carnet pirotehnician 

9.  PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

Pregătirea  profesională a experților, 

specialiștilor și tehnicienilor criminaliști în 

cadrul grupului de lucru Zona III 

Min. Af. Interne / Insp. Jud. de Poliție Cluj / 

Serv. Criminalistic 

Cluj Napoca, 02 ÷ 04.10.2018 

Of. Juridic 

L.S.C. 

1 pers. 

1 pers. 

Certificate de participare 

fără serie sau număr 

10.  CURS DE INSTRUIRE 

Managementul laboratoarelor de etalonări și 

încercări  

Asociația Laboratoarelor din România – ROLAB 

11 ÷ 12.10.2018, București 

C.C.M. SSM 2 pers. Certificate de absolvire 

11.  CURS  

Formator de formatori  

 

AudioMed Uricani 

06 ÷ 12.08.2018, Petroşani 

D.S.E.A.P. 1 pers. 

Certificat de absolvire + 

supl. descriptiv,  

eliberat de:  

Min. Muncii, Fam., 

Protecţiei Sociale şi Pers. 

Vârstnice,   

Min. Educ. şi Cercet. Şt. 

12.  CURS DE PERFECȚIONARE 

Competențe antreprenoriale  

 

S.C. EUROJOBS S.R.L. 

Petroşani, 28.09 ÷ 18.10.2018 

D.S.E.A.P. 

L.S.C. 

Conducere 

C.C.M SSM 

C.L.P.I. 

L.C.P.I. 

L.I.T. 

D.S.R.M. 

4 pers. 

1 pers. 

1 pers. 

1 pers. 

1 pers. 

1 pers. 

1 pers. 

1 pers. 

Certificate de absolvire + 

supl. descriptiv,  

eliberate de:  

Min. Muncii, Fam., 

Protecţiei Sociale şi Pers. 

Vârstnice,   

Min. Educ. şi Cercet. Şt. 
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Nr. 

crt. 

Denumirea formei de pregătire a personalului 

Organizator / Perioada  

Nr. persoane  

participante / 

compartimentul 

Acte eliberate  

13.  CURS  

Introducere în Mathcad  

INAS Craiova 

Craiova, noiembrie 2018 

D.S.I.E.A. 3 pers. Certificate de participare 

14.  CURS 

Evaluarea incertitudinii de măsurare în 

laboratoarele de încercări 

  

FIATEST București 

București, 25 ÷ 28.11.2018 

D.S.I. 

D.S.R.M. 

1 pers. 

1 pers. 
 

15.  CURS 

1. Interconectarea echipamentelor de rețea 

furnizate 

2. Administrarea echipamentelor de rețea 

furnizate 

High–Tech Systems & Software București 

la sediul INSEMEX, decembrie 2018 

L.I.T. 

L.S.C. 

2 pers. 

3 pers. 
Diplome de participare 

 

b) Cursuri postuniversitare 

 – Doctoranzi: 20 persoane; 

 – Masteranzi: o persoană. 

5.3. Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare – dezvoltare 

 INCD INSEMEX ca organizaţie de cercetare – dezvoltare cu recunoaştere internaţională, 

asigură aplicarea principiilor Cartei şi Codului etic al cercetătorilor adoptate de UE în politicile 

şi practicile sale privind strategia resurselor umane, promovând un ansamblu de valori punând 

accent pe resursa umană. 

 INSEMEX are propriul  Cod etic şi deontologic al profesiei de cercetător, aplică proceduri 

transparente şi conforme cadrului legislativ pentru recrutarea şi selecţia tinerilor în vederea 

integrări şi dezvoltări unei cariere în domeniul cercetări ştiinţifice, asigură condiţii atractive şi 

stimulatoare  de muncă şi securitate socială, oferă şi sprijină dezvoltarea profesională a 

cercetătorilor prin susţinerea participări acestora la diferite forme de instruire profesională. 

 Aplicarea Strategiei de resurse umane are ca scop: 

• Creşterea numărului de cercetători anual cu minim 2 persoane în raport cu 

obiectivele strategice ale institutului. 

• Creşterea capacităţii de cercetare şi diversificarea domeniilor abordate, obţinerea 

eficienţei economice prin creşterea cifrei de afaceri. 
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• Creşterea numărului de doctori în ştiinţe, masteranzi, participanţi la formare 

profesională. 

  

Strategia de resurse umane pentru cercetători: 

Recrutarea şi selecţia tinerilor cu perspectivă în dezvoltarea unei cariere în cercetarea 

ştiinţifică pe baza procedurilor operaţionale aplicabile, care să asigure institutului masa critică 

necesară menţineri şi dezvoltări capabilităţi personalului din cercetare, asigurări vârstei medii 

optime a cercetătorilor, menţinerea unui raport optim între categoriile de angajaţi ai 

institutului. 

Institutul asigură dezvoltarea personală şi profesională armonioasă,  integrarea în 

colectiv, urmărind şi îndrumând  dezvoltarea cercetătorilor prin evaluarea periodică a activităţi 

lor şi modului de integrare în ansamblul de valori a institutului, culturi organizaţionale 

caracterizată prin motivare , creativitate, participare şi eficacitate, obţinerea de satisfacţii de 

către salariaţi, dezvoltarea spiritului de echipă şi realizarea performanţei durabile în cercetare. 

Asigură orientarea către performanţă prin cooptarea noilor angajaţi  în colective de 

cercetare şi comisii tehnice, oferind şansa afirmări iniţiativei individuale, încurajarea unei 

comunicări deschise , asumarea responsabilităţi deciziilor sale, orientări către performanţă şi 

manifestarea entuziasmului în obţinerea acesteia. 

Institutul va sprijini financiar şi material şansa egală de învăţare şi îmbogăţire a 

cunoştinţelor profesionale a salariaţilor, oferind posibilitatea participări acestora la diferite 

forme de perfecţionare profesională, doctorate, masterate, cursuri de instruire şi acumularea de 

noi cunoştinţe prin participarea la  manifestări ştiinţifice, work-shop-uri. 

Cercetători vor fi sprijiniţi în aderarea lor la diferite organizaţii profesionale, comisii şi 

grupuri de lucru interdisciplinare, dobândirea recunoaşteri capabilităţi lor profesionale prin care 

se face afirmat şi I. 

În cadrul institutului cercetători au libertatea deciziei profesionale dar  şi 

responsabilitatea acţiunilor lor sunt responsabili  în activităţi de contractare şi negociere a 

contractelor cu beneficiari, sprijiniţi de personalul administrativ în administrarea şi gestionarea 

resurselor financiare şi materiale ale proiectelor de cercetare, fac parte din Consiliul Ştiinţific, 

Comitetele tehnice pe domenii de cercetare, sunt consultaţi în vederea fundamentări deciziilor 

importante şi fundamentări datelor privind bugetul institutului, le sunt comunicate hotărârile şi 

deciziile manageriale, cooptaţi în grupuri de lucru şi comisii de expertiză tehnică.   

Se  aplică o politică de atragere şi  menţinere a personalului de cercetare valoros prin 

acordarea pe baza criteriilor transparente de evaluare şi recunoaştere a realizărilor individuale 

şi de grup, recompense şi stimulente salariaţilor merituoşi. 
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Va fi încurajată şi susţinută activitatea de colaborare şi parteneriat în cercetare, 

atragerea temporară de personal şi cercetători în vederea realizări unor proiecte specifice, 

complexe şi diversificate.  

Institutul oferă bune condiţii de muncă în spaţii amenajate modern, acces la Internet şi 

materiale documentare, echipamente şi aparatură performantă pentru desfăşurarea 

activităţilor. De asemenea este asigurată securitatea socială a cercetătorilor printr-o salarizare 

în raport cu competenţele şi responsabilităţile asumate, acordarea unui spor pe perioada 

stagiului de doctorat care urmăreşte încurajarea tinerilor cercetători, doctoranzi cu frecvenţă 

sau doctoranzi fără frecvenţă, angajaţi ai institutului nostru pentru a-şi finaliza cercetările 

prevăzute în cadrul programului de doctorat,  plata salariilor la timp, decontarea promptă a 

cheltuielilor de deplasare, plata taxelor şi cotizaţiilor la asociaţiile profesionale unde sunt 

afiliaţi, oferirea unor ajutoare sociale , organizarea de întruniri festive.   

  

 Obiectivele specifice al strategiei de resurse umane sunt puse în fapt prin planul 

operaţional elaborat pentru fiecare an şi perioadă bugetară, pentru fiecare activitate fiind 

stabilite măsuri de realizat, resursele necesare, termenele de realizare, rezultatele estimate / 

indicatori de performanţă, responsabilităţile ce revin angajaţilor şi managementului.  
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6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţi de cercetare        

6.1. Departamente / Laboratoare de cercetare-dezvoltare 

 

 DEPARTAMENT SECURITATEA RESURSELOR M INERALE  

- Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială; 

- Laborator Analize Fizico-Chimice. 
 

 DEPARTAMENT SECURITATE INDUSTRIALĂ  

- Laborator Riscuri - Salvare; 

- Laborator Protecţia Mediului.  
 

 DEPARTAMENT SECURITATEA INSTALAŢI I LOR  Ş I  ECHIPAMENTELOR 
ANTIEXPLOZ IE  

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere; 

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi; 

- Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP. 
 

 DEPARTAMENT SECURITATEA EXPLOZ IV I LOR Ş I  ARTICOLELOR 
PIROTEHNICE  

- Laborator Materiale Explozive şi Articole Pirotehnice; 

- Laborator Tehnici de Împuşcare. 
 

 LABORATOR COOPERĂRI  Ş I  PROIECTE INTERNAŢIONALE  
 

 LABORATOR TEHNOLOGIA INFORMAŢIE I  
 

 LABORATOR S IMULĂRI  COMPUTERIZATE  
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6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare abilitate 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

1. 
Laborator Echipamente 

Electrice Ex de Putere  

- Echipamente și sisteme protectoare cu tip de protecție capsulare 

antideflagrantă și securitate mărită;  

- Protecția și siguranța în funcționare a aparaturii cu tip de protecție capsulare 

antideflagrantă și securitate mărită;  

- Protecția la explozie 

- HG nr. 1461 din 18 octombrie 2006 

privind înființarea, organizarea și 

funcționarea INSEMEX Petroșani, Art. 

5, alin (4) 

„Institutul național preia toate 

drepturile, inclusiv calitatea de 

autoritate națională în domeniile de 

activitate specifice ...” 

- Regulamentul de organizare și 

funcționare al INSEMEX Petroșani – 

Anexă la HG nr. 1461/2006, Cap. II, 

Art. 3, VI F, Alin (4) 

„Institutul național reprezintă 

autoritate națională pentru 

domeniile de activitate privind 

evitarea riscurilor din industria 

extractivă și alte ramuri industriale 

cu medii toxice și/sau potențial 

explozive, echipamente 

antiexplozive, explozivi de uz civil, 

activități de salvare”. 

Guvernul 

României 

2. 

Laborator Echipamente 

Electrice Ex de Curenți 

Slabi  

- Echipamente și sisteme protectoare cu tip de protecție securitate intrinsecă 

"i", sisteme electrice cu securitate intrinsecă, rețele de teren cu securitate 

intrinsecă (FISCO);  

- Aparatură cu tip de protecție capsulare presurizată, camere presurizate "p";  

- Echipamente și sisteme protectoare cu tip de protecție încapsulare "m";  

- Aparatură pentru monitorizarea anumitor parametri din spațiile clasificate ca 

având pericol de atmosferă potențial explozivă. 

3. 

Laborator Echipamente 

Neelectrice Ex, 

Electrostatice, 

Materiale și EIP  

- Riscul de aprindere a atmosferelor explozive prin scântei mecanice, 

electricitate statică, suprafețe supraîncălzite, flăcări și gaze sau particule 

încinse, radiații ionizante, descărcări atmosferice, sisteme de protecție 

catodică.  

- Protecția și siguranța în funcționare a echipamentelor neelectrice utilizate în 

atmosfere potențial explozive.  

- Cerințe de securitate pentru materiale (metalice și nemetalice) și produse din 

componența instalațiilor de stocare și vehiculare a substanțelor inflamabile, 

pentru prevenirea scurgerilor, în vederea reducerii riscului de formare a 

atmosferelor explozive. 

4. 

Laborator Materii 

Explozive și Articole 

Pirotehnice  

- Elaborarea, testarea și experimentarea de noi tipuri de materii explozive.  

- Testarea și experimentarea articolelor pirotehnice. 
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6.1. Laboratoare de cercetare abilitate (continuare) 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

5. 
Laborator Tehnici de 

Împușcare 

- Perfecționarea tehnicilor de împușcare în aplicații industriale.  

- Evaluarea factorilor acțiunii seismice generale de lucrări de 

împușcare.  

- Mecanizarea lucrărilor de împușcare 

- HG nr. 1461 din 18 2006 privind 

înființarea, organizarea și 

funcționarea a INSEMEX Petroșani, 

Art. 5, alin (4) 

„Institutul național preia toate 

drepturile, inclusiv calitatea de 

autoritate națională în domeniile 

de activitate specifice ...” 

- Regulamentul de organizare și 

funcționare al INSEMEX Petroșani – 

Anexă la HG nr. 1461/2006, Cap. 

II, Art. 3, VI F, Alin (4) 

„Institutul național reprezintă 

autoritate națională pentru 

domeniile de activitate privind 

evitarea riscurilor din industria 

extractivă și alte ramuri 

industriale cu medii toxice și/sau 

potențial explozive, 

echipamente antiexplozive, 

explozivi de uz civil, activități 

de salvare”. 

Guvernul 

României 

6. 

Laborator Securitate 

Minieră și Ventilație 

Industrială  

- Securitatea zăcămintelor și proceselor de extracție; 
- Fundamentarea reglementărilor tehnice în domeniul securității 

resurselor minerale; 
- Clasificarea minelor din România din punct de vedere al 

emanațiilor de gaze explozive și/sau toxice, respectiv a stratelor 
de cărbune din punct de vedere al tendinței lor la autoaprindere;  

- Prevenirea si combaterea emisiilor și/sau acumulărilor de gaze;  
- Detectarea, prevenirea și combaterea focurilor endogene; 
- Securitate și sănătate în muncă în industria extractivă și alte 

ramuri industriale;  
- Aeraj minier;  
- Ventilație industrială. 

7. 
Laborator Protecția 

Mediului  

- Poluarea mediului 
- Evaluarea activității antropice asupra calității factorilor de mediu;   
- Surse de degajare, prevenire și combatere a poluării cu pulberi și 

substanțe toxice; 
- Metode, tehnologii și tehnici de predicție, prevenire, remediere, 

reabilitare și reconstrucție ecologică a zonelor afectate de factori 
antropici; 

- Metode și tehnici de evaluare a aptitudinilor psiho-profesionale a 
lucrătorilor care desfășoară activități în medii potențial explozive 
și/sau toxice. 
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6.1. Laboratoare de cercetare abilitate (continuare) 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

8. 
Laborator Analize 

Fizico - Chimice  

- Securitate și sănătate în muncă;  
- Medii (atmosfere) explozive;  
- Risc de explozie în instalații tehnologice cu pericol de formare a 

atmosferelor potențial explozive; 
- Zonarea spațiilor industriale cu pericol de formare a 

atmosferelor potențial explozive; 
- Explozii de gaze / vapori / pulberi combustibile;  
- Substanțe și preparate chimice periculoase;  
- Procese chimice care pot genera explozii în instalații 

tehnologice;  
- Metode de expertizare tehnică a evenimentelor (accidente din 

domeniul industrial și civil) cauzate de explozii și/sau incendii. 

- HG nr. 1461 din 18 octombrie 

2006 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea a 

INSEMEX Petroșani, Art. 5, alin 

(4) „Institutul național preia 

toate drepturile, inclusiv 

calitatea de autoritate 

națională în domeniile de 

activitate specifice ...” 

- Regulamentul de organizare și 

funcționare al INSEMEX Petroșani 

– Anexă la HG nr. 1461/2006, 

Cap. II, Art. 3, VI F, Alin (4) 

„Institutul național reprezintă 

autoritate națională pentru 

domeniile de activitate privind 

evitarea riscurilor din industria 

extractivă și alte ramuri 

industriale cu medii toxice 

și/sau potențial explozive, 

echipamente antiexplozive, 

explozivi de uz civil, activități 

de salvare”. 

Guvernul 

României. 

9. 
Laborator Riscuri 

Salvare  

- Salvare în caz de avarii, specifice mediilor explozive și/sau 
toxice generate de activități desfășurate în diverse ramuri 
industriale de la suprafață și în subteran. 
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6.2. Laboratoare de încercări şi organisme de certificare/acreditare: 

  

 LABORATOR DE TOXICOLOGIE - (Grup de laboratoare pentru determinări noxe 
profesionale) abilitat de către Autoritatea de sănătate publică cu certificatului de 
abilitate nr. 149/2012. 

 
 GRUP LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI – INSEMEX-GLI acreditat de către RENAR în anul 

2013 cu numărul LI 374, are în componență următoarele laboratoare de încercări: 

- Laborator Securitate Minieră și Ventilație Industrială; 

- Laborator Analize Fizico-Chimice; 

- Laborator Riscuri - Salvare; 

- Laborator Protecția Mediului; 

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere; 

- Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenți Slabi; 

- Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale și EIP; 

- Laborator Materiale Explozive și Articole Pirotehnice; 

- Laborator Tehnici de Împușcare. 

 
 ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PRODUSELOR INSEMEX-OEC 

Activitățile sunt desfășurate în  cadrul a două servicii de certificare:  

- INSEMEX-SECEEX - Serviciul pentru certificare echipamente Ex; 

- INSEMEX-SECEMTI - Serviciul pentru certificare Explozivi, Mijloace Ajutătoare și 
Tehnici de Împușcare;  

 
 ORGANISM DE INSPECȚIE COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (INSEMEX-COV) abilitat 

de către Ministerul Economiei pentru inspecții tehnice și avizarea tehnică a 
proiectelor; 

INSEMEX-COV este abilitat pentru: 

-  Inspecție tehnică COV, abilitare nr. 10 din 14.01.2015, eliberat de 

Ministerul Economiei Comerțului și Turismului – Direcția generală politici 

industriale și competitivitate; 

- Avizare tehnică COV, abilitare nr. 4 din 14.01.2015, eliberat de 

Ministerul Economiei Comerțului 

 

 GRUPUL DE AVIZARE A DOCUMENTAȚIILOR TEHNICE DE ÎNCHIDERE A 
OBIECTIVELOR MINIERE (GADTIOM); 
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Activitatea GADTIOM se desfășoară în baza Ordinului nr. 517 din 6 decembrie 2005, 

emis de Ministerul Economiei și Comerțului pentru - Avizarea documentațiilor tehnice 

de execuție privind conservarea și închiderea unor obiective miniere, elaborate în 

conformitate cu prevederile Manualului de Închidere a Minelor aprobat prin Ordinul 

MIR nr. 273/2001. 

 

 GRUP DE ATESTARE A INSTALAȚIILOR TEHNICE ȘI A ACTIVITĂȚILOR CONEXE 
CONFORM NORMATIVULUI NEX 01-06 (GANEX) PENTRU PREVENIREA 
EXPLOZIILOR; 

Activitatea GANEX se desfășoară în baza Ordinului nr. 1636 din 2007 emise de 

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și a Ordinului nr. 392 din 2007 emis 

de Ministerul Economiei și Finanțelor, pentru - Prevenirea exploziilor pentru 

proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea 

instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive (NEx 01-06 / 

2.05.2007). 

 

 GRUP DE AVIZARE SALVARE (GAS) ABILITAT PENTRU INTERVENȚII DE SALVARE;  

Grup de avizare salvare are ca activitate organizarea activității de intervenție și 

salvare la unități industriale cu pericol potențial de emisii de gaze toxice și/sau 

explozive, în baza Ordinului nr. 391 din 2007 emise de Ministerul Muncii, Familiei și 

Egalității de Șanse și a Ordinului nr. 1637 din 2007 emis de Ministerul Economiei și 

Finanțelor. 

 

 GRUP VERIFICARE A INSTALAȚIILOR DE VENTILARE (GVIV) ABILITAT PENTRU 
VERIFICAREA VENTILATOARELOR UTILIZATE ÎN INSTALAȚII CU AMESTEC 
POTENȚIAL EXPLOZIV. 

Grup verificare a instalațiilor de ventilare are ca activitate organizarea activității de 

verificare a instalațiilor de ventilare care funcționează la unități industriale cu pericol 

potențial de formare a atmosferelor explozive și/sau toxice (NVIV 01-06 din 02.05.2007), 

în baza Ordinului nr. 393 din 2007 emise de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de 

Șanse și a Ordinului nr. 1638 din 2007 emis de Ministerul Economiei și Finanțelor. 
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6.2. Laboratoare de încercări acreditate/abilitate 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
laboratorului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 
acreditare/abilitare 

Emitentul  

1. 

Laborator de 
toxicologie  
(Grup de laboratoare 
pentru determinări 
noxe profesionale). 

Determinări noxe profesionale la locurile de muncă în vederea evaluării 
expunerii profesionale a lucrătorilor la agenți fizici, noxe chimice și zgomot. 

Certificat de 
Abilitare 

Nr. 149/2012 

Ministerul 
Sănătății 

- Autoritatea 
de Sănătate 

Publică 

2. 
Grup Laboratoare de 
Încercări  
INSEMEX - GLI 

Încercări pentru echipamente și materiale utilizate în atmosfere potențial 
explozive și în industria extractivă. 
Produse încercate: 
- Echipamente, sisteme protectoare și componente destinate utilizării în 

atmosfere potențial explozive; 
- Mașini utilizate în industria minieră din subteran și de la suprafață; 
- Explozoare; 
- Echipamente individuale de protecție utilizate de lucrători în medii 

potențial explozive; 
- Produse din textile, cauciuc, mase plastice, aluminiu și aliaje din 

aluminiu, materiale ușoare, fire și cabluri izolate. 
Încercări de laborator și de poligon pentru materii explozive. 
Produse încercate: 
- Explozivi de uz civil; 
- Fitile detonante; 
- Fitile de amorsare; 
- Articole pirotehnice; 
- Capse detonante electrice de joasă, medie și înaltă intensitate; 
- Capse detonante pirotehnice; 
- Sisteme de inițiere a explozivilor. 

Determinarea indicatorilor de calitate a factorilor de mediu (aer, apă, sol, 
deșeuri, zgomot). 

Certificat de 
Acreditare 

Nr. LI 374/2013 
RENAR 
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Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentații tehnice 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 

acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

1. 

Organism de 

certificare produse 

(INSEMEX-OEC) 

 

 

Activitățile specifice ale INSEMEX-OEC sunt desfășurate în cadrul a două servicii de 

certificare:  

- INSEMEX-SECEEX – Serviciul pentru certificare echipamente Ex; 
- INSEMEX-SECEMTI - Serviciul pentru certificare Explozivi, Mijloace Ajutătoare și Tehnici 

de Împușcare;  
 

1. Certificarea conformității produselor pentru cerințele de securitate, prevăzute în: 

Directiva 2014/34/UE „Echipamente și sisteme de protecție utilizate în medii potențial 

explozive – ATEX”, (transpusă în transpusă prin HG nr. 245/2016);  

    Produse certificate: 

Grupa I electrice:  

a) Categoria de echipamente M1  

b) Categoria de echipamente M2  

c) Sisteme de protecție  

d) Dispozitive de siguranță, dispozitive de control și dispozitive de reglare  

e) Componente. 

 

Grupa I non-electrice:  

a) Categoria de echipamente M1  

b) Categoria de echipamente M2  

c) Sisteme de protecție  

d) Dispozitive de siguranță, dispozitive de control și dispozitive de reglare  

e) Componente. 

 

Grupa II electrice pentru gaze:  

a) Categoria de echipamente 1  

b) Categoria de echipamente 2  

c) Categoria de echipamente 3  

 

 

 

 

 

 

Certificat de 

Acreditare 

Nr. ON 046/2016 

 

 

 

Notified body 

NB 1809 

Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

RENAR 

 

 

 

 

 

Comisia 

europeană 
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d) Sisteme de protecție  

e) Dispozitive de siguranță, dispozitive de control și dispozitive de reglare  

f) Componente. 

 

Grupa II electrice pentru pulberi: 

a) Categoria de echipamente 1  

b) Categoria de echipamente 2  

c) Categoria de echipamente 3  

d) Sisteme de protecție  

e) Dispozitive de siguranță, dispozitive de control și dispozitive de reglare  

f) Componente 

 

Grupa II non-electrice gaze:  

a) Categoria de echipamente 1  

b) Categoria de echipamente 2  

c) Categoria de echipamente 3  

d) Sisteme de protecție  

e) Dispozitive de siguranță, dispozitive de control și dispozitive de reglare  

f) Componente. 

 

Grupa II non-electrice pentru pulberi:  

a) Categoria de echipamente 1  

b) Categoria de echipamente 2  

c) Categoria de echipamente 3  

d) Sisteme de protecție 

e) Dispozitive de siguranță, dispozitive de control și dispozitive de reglare  

f) Componente. 
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Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentații tehnice (continuare) 

Nr. crt. Denumirea 

organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 

acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

1. 

Organism de certificare 

produse (INSEMEX-OEC) 

 

2. Certificarea conformității produselor pentru cerințele de securitate, prevăzute în:  

Regulament EIP 2016/425 „Echipamente individuale de  protecție”. 

 

Produse certificate: 

- Echipament de protecție respiratorie; 

- Echipament de protecție pentru atmosfere potențial explozive (îmbrăcăminte, 

încălțăminte, mănuși pentru industria minieră și alte industrii cu atmosfere potențiale 

explozive / protecție împotriva electricității statice, protecție limitată împotriva focului și 

flăcărilor/ rezistență la ardere și propagarea flăcării și alte cerințe generale și riscuri 

suplimentare: riscuri mecanice, înaltă vizibilitate); 

- Echipament de protecție a corpului împotriva substanțelor și amestecurilor de substanțe 

periculoase pentru sănătate. 

Certificat de 

Acreditare 

Nr. ON 088/2018 

 

 

 

Notified body 

NB 1809 

Bruxelles 

 

RENAR 

 

 

 

 

 

Comisia 

europeană 
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Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentații tehnice (continuare) 

Nr. crt. Denumirea 

organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 

acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

1. 

Organism de certificare 

produse (INSEMEX-OEC) 

 

3. Certificarea conformității produselor pentru cerințele de securitate, prevăzute în: Directiva 

2014/28/UE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă în HG nr. 197/2016) 

     Produse certificate: 

- Explozivi minieri; 
- Fitile detonante, fitile de siguranță și tuburi de șoc; 
- Detonatori și relee; 
- Propulsori și carburanți pentru rachete. 

 

 

4. Certificarea conformității produselor pentru cerințele de securitate, prevăzute în: Directiva 

2013/29/UE „Privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la 

dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice” (transpusă prin HG nr. 1102/2014) 

Produse certificate: 

- Articole pirotehnice de divertisment categoria F1,  
- Articole pirotehnice de divertisment categoria F2 și F3; 
- Articole pirotehnice de divertisment categoria F4; 
- Articole pirotehnice de scenă categoriile T1 și T2; 

- Articole pirotehnice categoriile P1 și P2 

Certificat de 

Acreditare 

Nr. ON 045/2016 

 

Notified body 

NB 1809 

Bruxelles 

 

 

 

Certificat de 

Acreditare 

Nr. ON 035/2015 

 

Notified body 

NB 1809 

Bruxelles 

 

RENAR 

 

 

 

Comisia 

europeană 

 

 

 

 

RENAR 

 

 

 

Comisia 

europeană 
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Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentații tehnice (continuare) 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
organismului 

Domeniul în care este acreditat/abilitat Documentul de 
acreditare/ abilitare 

Emitent 

2. 
Organism de inspecție 
compuși organici volatili 
(INSEMEX-COV) 

1. Inspecție tehnică în exploatare. 
Abilitare nr. 10 din 
14 ianuarie 2015 

Ministerul Economiei, 
Comerțului și Turismului – 

Direcția generală de politică 
industrială și 

competitivitate 
2. Avizare tehnică a proiectelor. 

Abilitare nr. 4 din 14 
ianuarie 2015 

3. 

Grupul de avizare a 
documentațiilor tehnice 
de închidere a 
obiectivelor miniere  
(GADTIOM) 

Avizarea documentațiilor tehnice de execuție privind conservarea și închiderea 
unor obiective miniere, elaborate în conformitate cu prevederile Manualului de 
Închidere a Minelor aprobat prin Ordinul MIR nr. 273/2001.  

Ordinul nr. 517 din 6 
decembrie 2005 

 

Ministerului Economiei și 
Comerțului 

4. 
Grup de avizare 
normativ NEx 01-06 
(GANEX) 

Prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, 

utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în 

atmosfere potențial explozive (NEx 01-06 / 2.05.2007). 

 

Ordin nr. 1636 din 25 
aprilie 2007 

Ordin nr. 392 din 2 
mai 2007 

Ministerul Muncii, Familiei și 
Egalității de Șanse 

Ministerul Economiei și 
Finanțelor 

5. 
Grup de avizare salvare 
(GAS) 

Organizarea activității de intervenție și salvare la unități industriale cu pericol 
potențial de emisii de gaze toxice și/sau explozive. 
 

Ordin nr. 391 din   2 
mai 2007 

 
Ordin nr. 1637 din 19 

iunie 2007 

Ministerul Muncii, Familiei și 
Egalității de Șanse 

Ministerul Economiei și 
Finanțelor 

6. 
Grup verificare a 
instalațiilor de ventilare 
(GVIV) 

Organizarea activității de verificare a instalațiilor de ventilare care funcționează 
la unități industriale cu pericol potențial de formare a atmosferelor explozive 
și/sau toxice (NVIV 01-06 / 2.05.2007). 
 

Ordin nr. 393 din   2 
mai 2007 

 
Ordin nr. 1638 din 25 

aprilie 2007 

Ministerul Muncii, Familiei și 
Egalității de Șanse 

Ministerul Economiei și 
Finanțelor 
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6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional   

Prin Hotărârea nr. 786/2014 privind aprobarea listei instalațiilor și obiectivelor speciale 

de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educației Naționale a fost inclusă și 

Instalația de Interes Național a INCD INSEMEX: Poligon de cercetare / dezvoltare și încercări 

materii explozive, substanțe inflamabile / toxice, echipamente antiexplozive și instruirea 

personalului de intervenție pentru medii toxice / explozive – PCDIEx. 

Instalația de Interes Național - PCDIEx continuă, și în acest an, să fie utilizată pentru 

rezolvarea contractelor cu agenții economici din: 

- industria petrol – gaze și alte industrii cu pericol de atmosfere potențial explozive pentru 

evaluarea nivelului de securitate la explozie și măsuri de utilizare sigură a instalațiilor 

tehnice; 

- industria minieră – studii privind starea de securitate a unităților miniere din punct de 

vedere al aerajului minier, degajărilor de metan, fenomene de autoaprindere. 

Totodată, Instalația de Interes Național - PCDIEx a fost utilizată pentru realizarea 

temelor/proiectelor de cercetare din cadrul Programului Parteneriate în domeniile prioritare și 

Programul Nucleu și PNCDI III. 

În anul 2018 s-a continuat colaborarea cu Universitatea "Politehnica" Timișoara pentru 

derularea unui nou proiect de cercetare (PNCDI III), și anume: "Validarea experimentală a 

răspunsului unei clădiri in cadre supusa acțiunii exploziilor."  

Componența consorțiului (parteneriatului) 

Instituția coordonatoare:  UNIVERSITATEA „POLITEHNICĂ” DIN TIMIȘOARA 

Partener: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și 

Protecție Antiexplozivă – INSEMEX 

Proiectul, conform Planului de realizare, a prevăzut 2 etape de execuție, în anul 2017 s-a 

derulat prima etapă - Încercări experimentale la explozie pe o clădire la scară reală, iar cea de-

a doua (etapa finală) - Validarea în condiții de laborator a comportării unei clădiri la scară 

reală supusă la explozii interne și externe, s-a încheiat cu succes conform termenului de 

predare, respectiv 2 iulie 2018.  

 De asemenea, proiectul de cercetare al INCD INSEMEX, din cadrul PNCDI III, cu titlul: 

"Metodă computerizată de evaluare a extinderii zonei de periculozitate în cazul exploziilor 

cauzate de scurgeri de gaze în spații închise" este structurat pe 2 etape de execuție. Prima 

etapă: Conceperea standului experimental pentru analiza exploziilor cauzate de scurgeri de 

gaze în spații închise, a fost finalizată în decembrie 2017, iar pe parcursul anului 2018 s-a 

derulat şi finalizat cea de-a doua etapă: Dezvoltare și instrumentare stand experimental, 

experimentări fizice şi calibrarea modelelor matematice. Validarea metodei computerizate de 
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evaluare a extinderii zonei de periculozitate în cazul exploziilor cauzate de scurgeri de gaze în 

spații închise. 

Cel de-al 3 - lea proiect din cadrul P2 (PNCDI III) „Sistem integrat pentru intervenție 

rapidă la incidente / CBRNE” are următoarea componență a consorțiului: 

Instituția coordonatoare Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 

- INCDFM; 

Parteneri:  

P1 - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica și Inginerie Nucleară 

"Horia Hulubei"- IFINA - HH; 

P2 - Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție 

Antiexplozivă – INSEMEX; 

P3 - SC EXATEL SRL.  

Proiectul se va finaliza în 30 septembrie 2020 și are prevăzute 4 etape, după cum 

urmează: 

  Etapa 1 - Evaluări preliminare vizând conceptul sistemului integrat. 

  Etapa 2 - Studii privind dezvoltarea conceptului sistemului integrat și realizare poligon. 

Etapa 3 - Realizare prototip de sistem integrat inovativ pentru intervenție la incidente. 

Etapa 4 - Demonstrare şi validare prototip sistem integrat și testare operațională. 

Cel de-al 4 - lea proiect din cadrul P2 (PNCDI III) "Fabricarea, calibrarea și testarea de 

sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicații în securitate societală / TESTES" are 

următoarea componență a consorțiului: 

Instituția coordonatoare Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica 

Laserilor, Plasmei și Radiației - INCFLPRA; 

Parteneri:  

P1 - Universitatea Politehnica din București UPB; 

P2 - Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție 

Antiexplozivă – INSEMEX; 

P3 - Universitatea din Craiova.  

Proiectul se va finaliza în 31 decembrie 2020, fiind un proiect complex conține 4 

proiecte. INCD INSEMEX derulează activități în următoarele proiecte: 

  Proiect 1 - Design-ul, fabricarea și evaluarea matricilor de senzori chemorezistivi pentru 

detecția de compuși volatili explozivi; 

Proiect 2 - Senzori cu unde acustice de suprafață, bazați pe filme senzitive 

nanostructurate, realizate prin tehnologii laser, pentru detecția de compuși volatili explozivi; 
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Proiect 3 - Senzori de presiune mobili pentru monitorizarea undelor de șoc datorate 

exploziilor, bazați pe heterostructuri ceramice - polimetrice. 

 Totodată, au fost declarate eligibile 13 proiecte de cercetare - dezvoltare, în urma 

competiției ce a avut loc la sfârșitul acestui an, pentru Programul Nucleu 2019 – 2022.  

 

Autorizări deținute de INCD INSEMEX, utilizând facilitățile din IIN-PCDIEx: 

 
LABORATOR DE TOXICOLOGIE (GRUP DE LABORATOARE PENTRU DETERMINĂRI NOXE 

PROFESIONALE) se ocupă cu: determinări noxe profesionale la locurile de muncă în vederea 
evaluării expunerii profesionale a lucrătorilor la agenți fizici, noxe chimice și zgomot, a fost a 
abilitat de către Ministerul Sănătății – Autoritatea de sănătate publică, în baza certificatului de 
abilitate nr. 149/2012. 

GRUP LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI – INSEMEX GLI a fost acreditat de către RENAR în 
anul 2013 cu numărul LI 374, se ocupă cu efectuarea de încercări în regim acreditat, dintre care 
amintim:  

Încercări pentru echipamente și materiale utilizate în atmosfere potențial explozive 
și în industria extractivă. 

Produse încercate: 

- Echipamente, sisteme protectoare și componente destinate utilizării în atmosfere 
potențial explozive; 

- Echipamente utilizate în industria minieră din subteran și de la suprafață; 

- Explozoare; 

- Echipamente individuale de protecție utilizate de lucrători în medii potențial 
explozive; 

- Cabluri electrice. 
 

Încercări de laborator și de poligon pentru materii explozive. 

Produse încercate: 

- Explozivi de uz civil; 

- Fitile detonante; 

- Fitile detonante antigrizutoase; 

- Fitile de amorsare; 

- Capse detonante electrice de joasă, medie și înaltă intensitate; 

- Capse detonante pirotehnice; 

- Sisteme de inițiere a explozivilor, neelectrice; 

- Articole pirotehnice. 

-  
Determinarea indicatorilor de calitate a factorilor de mediu (aer, apă, sol, deșeuri, 

zgomot). 

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PRODUSELOR INSEMEX - OEC activitățile 
de evaluare a conformității produselor  sunt desfășurate în cadrul a două servicii de certificare:  
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▪ INSEMEX-SECEEX - SERVICIUL PENTRU CERTIFICARE ECHIPAMENTE EX; 

▪ INSEMEX-SECEMTI - SERVICIUL PENTRU CERTIFICARE EXPLOZIVI, MIJLOACE 
AJUTĂTOARE ȘI TEHNICI DE ÎMPUȘCARE. 

Alte activități din cadrul INCD INSEMEX obținute la nivel național: 

GRUPUL DE AVIZARE A DOCUMENTAȚIILOR TEHNICE DE ÎNCHIDERE A OBIECTIVELOR 
MINIERE (GADTIOM) 

Activitatea GADTIOM se desfășoară în baza Ordinului nr. 517 din 6 decembrie 2005, emis 
de Ministerul Economiei și Comerțului pentru - Avizarea documentațiilor tehnice de execuție 
privind conservarea și închiderea unor obiective miniere, elaborate în conformitate cu 
prevederile Manualului de Închidere a Minelor aprobat prin Ordinul MIR nr. 273/2001. 

GRUP DE ATESTARE A INSTALAȚIILOR TEHNICE ȘI A ACTIVITĂȚILOR CONEXE 
CONFORM NORMATIVULUI NEX 01-06 (GANEX) 

Activitatea GANEX se desfășoară în baza Ordinului nr. 1636 din 2007 emise de Ministerul 
Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și a Ordinului nr. 392 din 2007 emis de Ministerul 
Economiei și Finanțelor, pentru - Prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea 
în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în 
atmosfere potențial explozive (NEx 01-06 / 2.05.2007). 

GRUP DE AVIZARE SALVARE (GAS), conform normativului privind organizarea activității 
de intervenție și salvare la unități industriale cu pericol potențial de emisii de gaze toxice și/sau 
explozive / 02.05.2007. 

Grup de avizare salvare are ca activitate organizarea activității de intervenție și salvare 
la unități industriale cu pericol potențial de emisii de gaze toxice și/sau explozive, în baza 
Ordinului nr. 391 din 2007 emise de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și a 
Ordinului nr. 1637 din 2007 emis de Ministerul Economiei și Finanțelor. 

GRUP VERIFICARE A INSTALAȚIILOR DE VENTILARE (GVIV), conform Normativului 
NVIV 01-06 

Grup verificare a instalațiilor de ventilare are ca activitate organizarea activității de 
verificare a instalațiilor de ventilare care funcționează la unități industriale cu pericol potențial 
de formare a atmosferelor explozive și/sau toxice (NVIV 01-06 / 2.05.2007), în baza Ordinului nr. 
393 din 2007 emise de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și a Ordinului nr. 1638 din 
2007 emis de Ministerul Economiei și Finanțelor. 

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN VEDEREA REALIZĂRII TRANSFERULUI TEHNOLOGIC  

Conducerea executivă a INCD INSEMEX a urmărit cu mare interes: 

▪ Asigurarea competitivității economice a beneficiarilor; 

▪ Îmbunătățirea cooperării intre institut si industrie, mai ales prin dezvoltarea de 
parteneriate public private, prin: 

- crearea condițiilor materiale si de dotare in scopul satisfacerii prompte a solicitărilor 
beneficiarilor din industrie; 

- diversificarea ofertei de servicii; 
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- creșterea numărului de tehnologii si produse transferate in industrie; 

- menținerea acreditării sistemului de asigurare a calității; 

- participarea la licitațiile interne pentru livrarea de servicii specifice institutului, atât 
singur cat si in parteneriate cu alte unități. 

Transferul tehnologic s-a realizat prin: 

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți prin implementarea în sistemul de 
calitate al GLI din cadrul INCD-INSEMEX Petroșani, încercări in regim acreditat RENAR 
utilizate la evaluarea conformității produselor pentru directivele europene pentru care 
INSEMEX-OEC este notificat la Bruxelles cu nr. NB 1809; 

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți, prin intermediul INSEMEX – GAS – 
GRUPUL DE AUTORIZARE SALVARE   

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți, prin intermediul INSEMEX – GANEX  

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți prin intermediul INSEMEX – GVIV –GRUP 
VERIFICARE INSTALATII DE VENTILATIE 

- servicii științifice si tehnologice pentru elaborarea expertizelor tehnice a evenimentelor 
generate de explozii/incendii. 

 

6.4. Instalații experimentale / instalații pilot 

 - 

6.5. Echipamente relevante pentru CDI 

 Pe parcursul anului 2018, au fost achiziționate următoarele echipamente relevante 

pentru activitatea de CDI, cu valoare de inventar mai mare de 100.000 EUR (vezi anexa 4): 

- Sistem de scanare imagistică a gazelor la distanță, BRUKER SIGIS (valoare 1.490.987 lei); 

- Cameră de testare la praf(valoare 610.800 lei); 

- Aparat pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf / aer prin 

descărcări capacitive în intervalul de energie 1MJ…3J (valoare 516.906 lei). 

6.6. Infrastructură dedicată microproducției / prototipuri etc.; 

 Prototipurile/ standurile experimentale, atunci când este cazul, se realizează în cadrul 

Compartimentului Logistică, Prototipuri, Întreţinere din cadrul INCD INSEMEX. 

6.7. Măsuri de creștere a capacității de cercetare-dezvoltare corelate cu asigurarea unui 

grad de utilizare optimă a infrastructurii de CDI (se precizează beneficiarii infrastructurii 

de CDI pe categorii de facilități). 

Pe parcursul anului 2018, INCD INSEMEX a înregistrat o creştere a capacităţii de cercetare 

- dezvoltare prin utilizarea optimă a infrastructurii de CDI, şi anume: 
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- întreţinerea şi modernizarea instalaţiilor CDI de importanţă naţională, respectiv cele care 

deservesc domeniile strategice şi pe care institutul le deţine IOSIN - PCDIEx; 

- dotarea laboratoarelor de cercetare cu aparatură şi echipamente de înaltă performanţă, 

din surse de la bugetul de stat - competiţii lansate de Ministerul Cercetării şi Inovării, 

pentru dezvoltarea şi realizarea activităţilor de cercetare - dezvoltare; 

- achiziţii de echipamente şi aparatură, efectuate din surse proprii, pentru dezvoltarea 

ofertei de servicii CDI INSEMEX pentru partenerii de afaceri din mediul economic. 

Dintre beneficiari, amintim: 

Operatori economici la nivel internațional: 

- DISPOZITIVI Italia 

- FOOD ECONOMIE BRUXELLES  

- ANIXTER LTD Italia 

- MAXAM Turcia  

- MAXAM Madrid  

- EKSPRO Turcia  

- HELMKE Germania  

- PROSAFE BRUXELLES  

- DANISH SAFETY Danemarca 

- LAFARGE CIMENT Moldova 

- BUYUK COSKUNLAR Turcia 

 

Operatori economici la nivel național: 

- Societatea Națională a Sării; 

- SSE Explo România; 

- Maxam România; 

- Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului; 

- Complexul Energetic Hunedoara; 

- Prosalv Buzău; 

- Petrom – OMV România; 

- Roșia Gold Corporation; 

- Nitroporos Făgăraș; 

- Transgaz Mediaș; 

- Michelin România; 

- Tehnosam Satu Mare; 

- Fepa Bârlad; 
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- UMEB București; 

- ELBA Timișoara; 

- Romgaz; 

- Schlumberger România; 

- Electrocentrale București; 

- Făurar Târgovişte; 

- Petrotech Dărmăneşti; 

- Tehnic Consult GP Iaşi; 

- ELECTROPUTERE Craiova; 

- ROMCARBON Buzău 

7. Prezentarea activității de cercetare-dezvoltare 

7.1. Participarea la competiții naționale / internaționale 

 7.1.1. Competiții naționale 

20 proiecte de cercetare, şi anume: 18 proiecte de cercetare Competiţie Program Nucleu 

(PN) şi 2 proiecte de cercetare Fonduri structurale (FS) 

 La începutul anului 2018, INCD INSEMEX a participat la Competiția Programului Nucleu 

pentru anul 2018 (surse de finanţare buget de stat) cu următoarele 5 proiecte: 

➢ Dezvoltarea capacității instituționale pentru realizarea expertizelor tehnice ale 

evenimentelor de tip explozie/incendiu (finanţat/finalizat);  

➢ Cercetarea caracteristicilor de securitate și funcționare a materiilor explozive și a 

exploziilor efectuate în tunelul experimental (eligibil/nefinanţat); 

➢ Modernizarea infrastructurii de cercetare atât pentru investigarea completă a 

parametrilor fizico chimici de calitate din mediul înconjurător și din mediile industriale, 

cât și pentru expertizarea tehnică a evenimentelor de tip incendiu/explozie în vederea 

creșterii gradului de securitate (eligibil/nefinanţat); 

➢ Cercetări pentru dezvoltarea capacității de evaluare, testare a echipamentului tehnic 

destinat utilizării în spații cu risc de explozie și a echipamentului de 

protecție(finanţat/finalizat); 

➢ Cercetări privind îmbunătățirea stării de securitate și sănătate în medii periculoase cu 

atmosfere explozive, inflamabile și toxice(finanţat/finalizat). 

 

PN 18 17 01 01 DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE PENTRU REALIZAREA EXPERTIZELOR 

TEHNICE ALE EVENIMENTELOR DE TIP EXPLOZIE/INCENDIU. 

 

Faza 1: Simularea computerizată a evacuării persoanelor surprinse in incendiu. 

Clădirile multietajate oferă de regulă destinații multiple, incluzând spații de birouri, 

spații de cazare, spații locative, sau spații cu destinație comercială și recreativă. In aceste tipuri 

de clădiri incendiul poate să prezinte o evoluție rapidă, fiind favorizat de materialele izolatoare 
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utilizate la anveloparea acestora, sau prin diversele cavități, goluri, spații tehnice. În acest 

context, se impune ca imperativă luarea în considerare a riscului potențial de incendiu, încă din 

faza de proiectare. 

Legislațiile naționale conțin prevederi și norme metodologice cu specificații aparte 

pentru aceste construcții, și în mod special pentru clădirile înalte și foarte înalte, unde timpul 

necesar pentru o evacuare sigură depinde de un număr ridicat de factori. Spre deosebire de 

clădirile obișnuite, clădirile înalte prezintă un număr mai mare de scări de acces, căi de 

evacuare, lifturi, etc., iar timpul necesar evacuării persoanelor poate crește semnificativ.   

Faza I a prezentului proiect de cercetare își propune să aducă în atenție complexitatea 

factorilor care pot influența procesul de luare a deciziei, în cazul ocupanților acestor clădiri, 

surprinși de incendiu. Pe lângă factorii care țin de particularitățile proprii ale individului (modul 

de percepere a semnalelor de alarmă și de conștientizare a pericolului, condiția fizică, vârsta), 

sau factorii de natură socială (relații de afiliere, de angajare, etc.), există o serie de factori 

care țin de interacțiunea directă a persoanei cu focul, respectiv cu atmosfera modificată de 

produșii de ardere și care imprimă o semnătură importantă asupra timpului de evacuare în 

condiții de siguranță. Acești din urmă factori se referă la gradul de vizibilitate, densitatea și 

grosimea stratului de fum, concentrația gazelor toxice sau iritante în mediul înconjurător, etc. 

Pentru evidențierea acestor influențe asupra procesului de evacuare, s-au realizat în această 

etapă o serie de simulări computerizate pornind de la trei scenarii diferite de incendiu, aplicate 

modelului virtual al unei clădiri multietajate, P+3E, cu destinația spațiu de birouri. Pentru 

aceste simulări a fost utilizat pachetul software Pyrosim, o interfață grafică pentru modulul 

specializat FDS (Fire Dynamics Simulator). Evacuarea ocupanților clădirii a fost simulată 

computerizat prin intermediul unei alte aplicații, Pathfinder.  Aplicația este concepută în jurul 

unui  model de evacuare bazat pe deplasarea indivizilor, astfel încât să răspundă cerințelor 

practice ale inginerilor din domeniul securității la incendiu care abordează modele de clădiri de 

complexitate ridicată. 

Studiul este structurat pe un număr de 4 capitole, care se dezvoltă într-o ordine logică. 

In primul capitol sunt prezentate succint particularitățile pe care complexitatea 

structurală și geometrică a clădirilor multietaj le impun asupra mecanismului de producere și a 

evoluției incendiului, precum și a împrăștierii fumului și a gazelor fierbinți, în spațiile închise. 

Capitolul a II-lea conține o descriere a factorilor de risc și identificarea efectelor produse asupra 

ocupanților clădirilor de către prezența fumului, a căldurii și a efluenților toxici, ca produși de 

ardere. Efectele toxice ale expunerii, influența diferitelor substanțe toxice asupra omului 

(caracterizată prin concentrație sau doza necesară pentru a produce un efect toxic), precum și 

interacțiunea dintre componente reprezintă factori deosebit de complecși, care pot afecta 

persoanele surprinse în diferite moduri, de la îngreunarea evacuării sau incapacitarea indivizilor 

în procesul de salvare, și până la creșterea riscului de producere a bolilor canceroase, în timp, 

după mai mulți ani după expunere.  

Cele mai comune riscuri în timpul incendiilor, respectiv a proceselor de evacuare a 

ocupanților, pe lângă cel de expunere directă la foc, sunt cele constituite de prezența unui 

număr de substanțe iritante sau asfixiante. 

Dintre gazele cu efect toxic, asfixiant, se prezintă efectul produs asupra omului prin 

expunerea la dioxidul de carbon, monoxidul de carbon, respectiv acidul cianhidric. 

Dintre produșii de ardere gazoși cu caracter iritant, obținuți în principal prin piroliza și / 

sau arderea incompletă a materialelor organice, se pot menționa efectele expunerii la 

formaldehide, aldehide nesaturate și izocianați. Sistemele polimerice conținând atomi de 



 

MINISTERUL CERCETĂRII SI INOVĂRII 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

  
 

 43 

halogen (fluor, clor, brom) rezultă prin formarea acizilor halogenați – acidul fluorhidric (HF), 

acidul clorhidric (HCl) și acidul bromhidric (HBr), a căror obținere depinde în mare măsură de 

natura materialelor supuse descompunerii termice. Oxizii azotici prezintă atât potențial letal, 

cât și proprietăți iritante pentru sistemul respirator. 

Capitolul III al studiului prezinta un studiu de caz având ca obiectiv simularea 

computerizată a incendiului și a evacuării persoanelor pornind de la modelul virtualizat al unei 

clădiri multi-etaj, P+3E. Pentru realizarea modelului, definirea materialelor (de construcție, 

compartimentare și a celor prezente în încăperi) și discretizarea domeniului de calcul se va 

utiliza FDS (Fire Dynamics Simulator), versiunea 6.6.0, un pachet software foarte utilizat în 

modelarea computerizată CFD (Computational Fluid Dynamics), bazat pe metoda volumelor 

finite. 

Pentru simularea și analiza procesului de evacuare a personalului, în cadrul acestui 

studiu, se va utiliza aplicația software Thunderheadeng Pathfinder. Aplicația este concepută în 

jurul unui  model de evacuare bazat pe deplasarea indivizilor, popularitatea acestuia  

datorându-se evoluției curente ale abordării bazate pe deplasarea agenților, ceea ce permite 

integrarea comportamentului uman complex și a interacțiunii dintre ocupanți. 

Versiunile actuale ale celor două aplicații oferă posibilitatea de calcul în timp real a 

dozei fracționale efective FED, odată cu deplasarea indivizilor prin atmosfera cu concentrație în 

continuă schimbare de CO, CO2 și O2. Un pas major a fost realizat și în domeniul vizualizării 3D, 

de înaltă rezoluție, prin oferirea unui modul avansat de reprezentare grafică a rezultatelor, 

denumit Results Viewer. Astfel, dacă utilizatorul dorește vizualizarea simultană a rezultatelor 

generate prin cele două aplicații menționate, el are acum posibilitatea să ruleze direct Results 

Viewer și să încarce cele două fișiere generate, respectiv .PFR (Pathfinder) și .SMV (PyroSim). 

 
Fig.1.1 Modelul tridimensional al clădirii studiate, realizat în PyroSim 

 

Pentru a beneficia în mod optim de avantajele evidente oferite de modul de procesare 

paralelă (reducerea timpului de soluționare și utilizarea eficientă a resurselor de calcul), s-a 

optat pentru partiționarea domeniului de calcul în 24 de subrețele de discretizare (rețele mesh), 

și alocarea acestora către un număr egal de procese MPI (Message Parsing Interface), fiecare 

rulând pe câte un nucleu de procesare. 

Domeniul de calcul rezultat prezintă un număr de 1.397.250 de celule rectangulare, de 

dimensiune 0.2m x 0.2m x 0.2m. Utilizarea unei rețele rectilinii se datorează metodei de calcul 

utilizată de către FDS pentru rezolvarea problemelor specifice împrăștierii fumului şi gazelor 

fierbinți. 
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Pentru realizarea studiului de caz, au fost analizate trei scenarii de incendiu diferite. 

Întrucât scopul acestei faze a proiectului de cercetare este evoluția și migrarea fumului și a 

gazelor (toxice și iritante) în interiorul clădirii multi-etaj, focarul este constituit dintr-un 

material de origine poliuretanică, poziționat în trei locații diferite: hol parter, în zona intrării 

principale (simularea 1), hol etajul 1 (simularea 2), respectiv în interiorul unei încăperi de la 

etajul 1 (simularea 3). Se consideră că sursa arde cu flacără, dar focul nu se transmite la 

materialele din jur.  Pentru studiul parametrilor toxicologici se utilizează  dispozitive virtuale de 

măsură pentru doza fracțională efectivă (FED), poziționate in zona scărilor (principală și 

secundară), la înălțimea de 1.6m de nivelul podelei (considerată ca fiind înălțimea medie a unui 

om adult). Pentru urmărirea reducerii în timp, odată cu evoluția incendiului, a vizibilității, se 

folosesc planuri sau secțiuni orizontale (slice), poziționate la înălțimea de 1.8 m față de nivelul 

podelei. O altă secțiune orizontală, poziționată la z = 5.8m , va permite vizualizarea vectorială a 

mișcării maselor de aer fierbinte la nivelul etajului 1. 

Pentru calculul FED, în momentul actual, se iau în considerare doar concentrațiile gazelor 

narcotice CO, CO2 și O2, astfel:   

𝐹𝐸𝐷𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝐸𝐷𝐶𝑂 × 𝑉𝐶𝑂2 + 𝐹𝐸𝐷𝑂2 

Pentru a realiza simulările procesului de evacuare a ocupanților, modelul elaborat în 

Pyrosim  a fost exportat în format .FDS și  apoi importat în aplicația Pathfinder. Aici au fost 

definite două profile distincte de ocupanți, care au fost ulterior repartizate unei mulțimi de 110 

persoane, distribuite pe fiecare etaj. Ulterior, grupelor de ocupanți le-au fost alocate acțiuni 

predefinite, care determină acțiunile și modul în care aceștia încearcă să se salveze. 

În urma simulării computerizate a celor trei scenarii de incendiu, au fost înregistrate 

valorile maximale ale dozei fracționare efective, FED, determinate prin utilizarea dispozitivelor 

virtuale amplasate la nivelul fiecărui etaj, în zona scărilor de acces. De asemenea, s-a urmărit 

evoluția în timp a vizibilității în interiorul clădirii, cu o importanță deosebită în special pentru 

zona holurilor și a scărilor de acces.  

 

 
Fig.1.2 Evoluția incendiului și vizibilitatea la nivelul câmpului vizual al ocupanților, 

la momentul t = 300s, simularea 1 

 

Pentru nici una dintre simulările realizate nu s-au înregistrat valori ale dozei fracționale 

efective letale, pe parcursul duratei de timp simulate. Mai mult, valorile obținute nu sunt 

suficient de mari pentru a putea conduce la perturbarea procesului decizional de selectare a 

ușilor sau a unei scări de acces. 
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În ceea ce privește vizibilitatea, se remarcă situația critică din scenariul 1, în care, la 

finalul timpului simulat, vizibilitatea la nivelul câmpului vizual al ocupanților, în zona scării 

principale, respectiv pe holurile de la etajele 1-3, scade sub nivelul admis de 10m, sub influența 

grosimii stratului de fum acumulat. 

Un pas major a fost realizat și în domeniul vizualizării 3D, de înaltă rezoluție, prin 

oferirea de către producătorii celor două programe a unui modul avansat de reprezentare 

grafică a rezultatelor, denumit Results Viewer. Acesta permite vizualizarea simultană a 

rezultatelor generate prin cele două aplicații menționate, suprapunând datele rezultate în urma 

simulării incendiului peste rezultatele ce caracterizează procesul de evacuare a ocupanților. 

Datorită acestei caracteristici, se pot realiza analize simultane pentru procesele caracteristice 

dinamicii incendiului (migrarea fumului, a produșilor de ardere, evoluția în timp a temperaturii), 

și pentru urmărirea influenței acestora supra acțiunilor de salvare întreprinse de ocupanții 

clădirii. 

Modulul Results Viewer oferă o serie de facilități de animare și vizualizare extrem de 

avansate. De exemplu, se poate urmări întreg procesul de evacuare din persoana oricărui 

ocupant al clădirii, în acest mod putându-se “recrea” întreg filmul desfășurării evenimentului 

(fig.1.3). 

 

 
Fig.1.3 Vizualizarea procesului de evacuare din persoana unui ocupant al clădirii. 

 

Cu ajutorul aplicației Pathfinder, au fost tratate o serie de scenarii de evacuare, prin 

utilizarea tuturor celor 3 ieșiri ale clădirii (în varianta cu ascensor în funcțiune și cu ascensor 

dezafectat), respectiv doar a ieșirii principale și secundare de la parterul clădirii, de asemenea 

în cele 2 variante. 

 S-a observat că, în ambele scenarii, utilizarea ascensorului conduce la creșterea timpului 

de salvare în siguranță, prin timpii suplimentari de așteptare. De altfel, utilizarea ascensoarelor 

în situații de incendiu nu este recomandată. 

Ca urmare a simulărilor numerice efectuate, pentru studiul de caz prezentat au rezultat ca timpi 

pentru evacuare de 117,5 s, la folosirea mixtă a ascensorului și a scărilor de acces, respectiv 

83.8 – 96,0 s, la utilizarea doar a scărilor. În consecință, se poate aprecia că acești timpi sunt 

mai mici decât timpii din normativul prescriptiv care stipulează că timpii de deplasare pentru 
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evacuarea clădirilor pentru învățământul superior (cu excepția clădirilor înalte şi foarte înalte 

sau cu săli aglomerate), având GRF I, situație în care s-ar putea încadra clădirea analizată, sunt 

125 s, pentru două direcții diferite ale evacuării, şi 63 s, pentru o singură direcție a evacuării. 
 

Faza 2: Dezvoltarea sistemului informatic – suport al sistemului calității pentru 

laboratorul de încercări acreditat GLI. 

În contextul specificului domeniului de activitate al INCD INSEMEX Petroșani, o pondere 

însemnată a activității de cercetare-dezvoltare are la bază încercări desfășurate în regim 

acreditat, răspunzând, astfel, la solicitările stringente ale economiei naționale.  

În cadrul INCD INSEMEX Petroșani există un sistem de calitate implementat și 

funcționează un laborator de încercări acreditat de către Asociația de acreditare din România – 

RENAR, din anul 2013. 

INSEMEX-GLI, are un sistem de control al neconformităților apărute în activitatea de 

încercare ce are drept scop identificarea, documentarea, analizarea precum și determinarea 

cauzelor care au condus la apariția neconformităților și stabilirea acțiunilor corective pentru 

înlăturarea acestora. 

De asemenea, prin inițierea de acțiuni preventive sistemul de control urmărește 

reducerea posibilităților de apariție a neconformităților în procesul de încercare. 

În cadrul laboratorul de încercări INSEMEX-GLI, responsabilul cu asigurarea calității se 

asigură că procedurile și metodele de încercare folosite sunt definite, documentate și înțelese în 

mod adecvat iar acestea satisfac în totalitate cerințele clienților. 

INSEMEX-GLI – Grup Laboratoare de Încercări este alcătuit din nouă laboratoare de 

cercetare, și anume: 

- LSMVI – Laborator Securitate Minieră și Ventilație Industrială; 

- LAFC – Laborator Analize Fizico-Chimice; 

- LRS – Laborator Riscuri Salvare; 

- LPM – Laborator Protecția Mediului; 

- LEEExP – Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere; 

- LEEExCS – Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenți Slabi; 

- LENExEMEIP – Laborator Echipamente Neelectrice EX, Electrostatice, Materiale și EIP; 

- LMEAP – Laborator Materii Explozive și Articole Pirotehnice; 

- LTI – Laborator Tehnici de Împușcare. 

INSEMEX-GLI are în portofoliu un număr de 102 încercări acreditate în cadrul celor nouă 

laboratoare de cercetare. 

INSEMEX-GLI este entitate tehnică pentru încercări în regim acreditat a INCD INSEMEX 

Petroșani, care răspunde din punct de vedere legal pentru activitatea desfășurată. 

Organizarea a activității de încercare în cadrul INCD INSEMEX Petroșani, a fost necesară 

pentru a răspunde unitar la prevederile cuprinse în standardele SR EN ISO/CEI 17025: 2005 și SR 

CEN/TS 15675: 2009 privind competența pentru încercări. 

Mijloacele materiale și financiare ale INSEMEX-GLI sunt puse la dispoziție de către INCD 

INSEMEX Petroșani, care este persoană juridică. 

Toate operațiunile financiar-contabile aferente INSEMEX-GLI sunt asigurate de către INCD 

INSEMEX Petroșani, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate și Directorul Economic. 

Modul de funcționare al laboratorului și de efectuare a activităților de încercare 

răspunde cerințelor standardelor SR EN ISO/CEI 17025: 2005 și SR CEN/TS 15675: 2009, nevoilor 

clienților și organismului național de acreditare – RENAR. 
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Domeniul tehnic de activitate al INSEMEX-GLI este: 

• Echipamente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive însemnând mașini, 

instalații, utilaje, aparatură, dispozitive fixe sau mobile, componente de control și 

instrumentația din acestea, sisteme de detectare sau prevenire care, separat sau 

împreună, sunt destinate generării, transferului, stocării, măsurării, controlului sau 

transformării energiei folosite pentru prelucrarea materiei și care pot iniția o explozie 

prin propriile lor surse potențiale de aprindere. 

• Sisteme protectoare destinate folosirii în atmosfere potențial explozive însemnând 

entități constructive destinate opririi imediate a exploziilor incipiente și/sau limitării 

domeniului efectiv al flăcărilor de explozie și presiunilor de explozie. Sistemele 

protectoare pot fi integrate în echipamente sau pot fi puse separat pe piață în sisteme 

autonome.   

• Componente însemnând orice piesă esențială pentru funcționarea sigură a 

echipamentelor și sistemelor protectoare destinate folosirii în atmosfere potențial 

explozive, componente care nu au funcție autonomă. 

• Echipamente destinate industriei extractive; 

• Echipamente individuale de protecție împotriva riscurilor legate de lucrul în atmosferă 

potențial explozivă și toxică, cu substanțe explozive și pentru activitatea minieră din 

subteran; 

• Explozivi destinați utilizării în domeniul civil; 

• Mijloace de mecanizare a lucrărilor de împușcare, de diagnosticare a circuitelor de 

împușcare și declanșare a exploziilor;  

• Tehnici de împușcare în subteran, cariere și lucrări de geniu civil; 

• „Articole pirotehnice de divertisment”; 

• „Articole pirotehnice de scenă”; 

• „Alte articole pirotehnice inclusiv cele destinate vehiculelor”; 

• Indicatorii de calitate ai aerului; 

• Indicatorii de calitate ai apelor de suprafață, subterane și uzate; 

• Indicatorii de calitate ai nămolurilor, solurilor, deșeurilor și substanțelor minerale; 

• Indicatorii de calitate ai îngrășămintelor chimice; 

• Determinarea granulometrică a îngrășămintelor chimice pe bază de azotat de amoniu; 

• Determinarea retenției de ulei a îngrășămintelor chimice pe bază de azotat de amoniu cu 

conținut mare de azot; 

• Determinarea parametrilor de putere acustică la echipamente; 

• Determinarea parametrilor de zgomot, în vederea evaluării expunerii profesionale 

• Determinarea emisiei de vibrații la echipamente; 

• Determinarea parametrilor de vibrații, în vederea evaluării expunerii profesionale. 

INSEMEX-GLI lucrează numai cu personal competent, care nu este supus nici unei 

influențe din partea acelora care ar avea un interes comercial direct în încercările ce trebuie 

efectuate. 

Prezentarea limbajului de programare 

Când a luat naștere World Wide Web, crearea chiar și a unei pagini Web simple necesita 

învățarea limbajului pentru Web: HTML. Cei care realizau pagini web trebuiau să scrie manual 

cod HTML în editoare de text sau editoare HTML. Ulterior au apărut editoare Web profesionale, 

cum ar fi Adobe Dreamweaver și Microsoft FrontPage. Acestea au făcut crearea și întreținerea 
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paginilor Web mult mai facilă prin furnizarea unei interfețe grafice pentru construirea paginilor 

Web și minimizarea cantității de cod HTML care trebuia scrisă de către cei care le realizau. 

Deși utilizarea PHP, MySQL și a editoarelor Web avansate au simplificat munca 

programatorilor Web, atunci când un site Web se extinde dincolo de câteva pagini, întreținerea 

și dezvoltarea sa devin o provocare. 

Odată cu implementarea unui CMS majoritatea provocărilor legate de managementul 

site-ului dispar. Caracteristici cum ar fi harta site-ului sau căutarea pe site sunt realizate 

automat, fără a necesita reprogramarea lor. Caracteristici adiționale cum ar fi forumuri, coșuri 

de cumpărături și galerii de imagini sunt incluse în software sau sunt disponibile ca plugin-uri. 

Toate acestea duc la minimizarea efortului de dezvoltare personalizată și la reducerea 

substanțială a numărului de erori și probleme de securitate care ar putea apare odată cu 

dezvoltarea acestora. 

Aspectul unui site realizat cu un CMS este coordonat de temele vizuale (template) 

utilizate, acestea putând fi setate pentru întreg site-ul web sau chiar asociate cu pagini 

individuale, determinând reprezentarea vizuală a conținutului pentru utilizator. Când este 

adăugat un nou articol pe site-ul web, acesta este publicat automat cu tema vizuală standard și 

astfel întregul site păstrează același aspect sau tematică. 

Modul de lucru al unui CMS 

Funcționarea unui CMS este puțin mai complicată decât a unui server web simplu, dar 

pentru a putea utiliza eficient Wordpress este necesar să se cunoască procesele de bază pe care 

le utilizează un CMS pentru a regăsi, formata și returna conținutul cerut de către browser-ul 

web. 

Structura unui CMS 

Indiferent că vorbim de WordPress, Joomla sau Drupal, un CMS are mai multe elemente 

structurale, cele mai importante fiind: interfețele, drepturile de acces, conținutul și extensiile. 

Instalarea WordPress pe un server local XAMPP 

În comparație cu multe alte platforme de website disponibile online, WordPress are una 

din cele mai simple proceduri de instalare. Tot ce trebuie făcut este extragerea conținutului 

fișierului zip, configurarea setărilor pentru baza de date, încărcarea fișierelor, și apoi rularea 

instalării WordPress. 

Acest proces pare simplu pentru oricine care a mai dezvoltat site-uri/aplicații web. 

 
Fig.1.4 Panoul de control al serverului XAMPP 
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Dezvoltarea aplicației CCMSSM-app. 

Aplicația CCMSSM-app, are în partea de front-end antetul aplicației, include numele 

CCMSSM-app, meniul de navigare, o bară de căutare precum si alte elemente necesare și utile.  

De asemenea headerul mai poate include și alte elemente cum ar fi linkuri pentru fluxuri 

RSS, social media, autentificarea și înregistrarea. 

În cadrul aplicației CCMSSM-app au fost introduse câmpuri noi, cum sunt: ”Convenția 

internă” și ”DSC – Documentele sistemului calității”. 

Câmpul ”DSC – Documentele sistemului calității” a fost populat cu documentele 

sistemului cum sunt: Manualul calității MC-01; Procedurile de sistem PS-01 ÷ PS-23; Procedurile 

de încercare specifice fiecărui laborator din cadrul INSEMEX-GLI. 

 
Fig.1.5 Pagina de start a aplicației CCMSSM-app 

 

 
Fig.1.6 Autentificare în cadrul aplicației CCMSSM-app 
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Fig.1.7 Aplicația CCMSSM-app 
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Faza 3: Cercetări asupra consecințelor exploziilor amestecurilor aer-gaz inflamabil. 

În vederea îmbunătățirii procesului de evaluare a riscului de explozie, respectiv pentru 

determinarea posibilelor consecințe ale exploziilor, în această fază a fost achiziționat un 

software destinat analizării pericolelor tehnologice şi managementului consecințelor exploziilor 

norilor de vapori/gaze inflamabile în industriile de proces. 

Cu ajutorul software-ului Phast 8.1 și a extensiilor Multi-component și 3D explosion vor 

putea fi efectuate simulări computerizate ce aduc o deschidere uriașă în domeniul cercetării 

prin posibilitățile de analiza a situațiilor care pot reprezenta un pericol potențial pentru oameni, 

bunuri sau mediul înconjurător şi pentru a le cuantifica în funcție de gravitatea acestora. 

Consecințele pot fi apoi gestionate sau reduse prin proiectarea procesului sau instalației 

industriale, modificarea procedurilor operaționale sau prin implementarea altor masuri pentru 

eliminarea acestora. 

Caracteristici generale software Phast 8.1: 

• Asigură o ilustrare clară a consecințelor care pot rezulta în urma pericolelor din 

industriile de proces (petrol şi gaze, petrochimică, chimică etc.); 

• Furnizează asistență în conformitate cu reglementările de securitate; 

• Permite un răspuns eficient la incidentele periculoase printr-o mai bună înțelegere a 

rezultatelor acestora; 

• Facilitează reducerea costurilor privind pierderile şi asigurările; 

• Actualizările regulate încorporează experiență şi expertiză industrială, precum şi 

progresele tehnologiei de modelare a consecințelor; 

• Asigură optimizarea sigură privind proiectarea instalației sau procesului industrial; 

• Capabilitate de modelare extensivă pentru analiza pericolelor; 

• Compatibil cu aplicații de procesare a textului, calcul tabelar si baze de date 

utilizate pe scară largă; 

• Asistență electronică online. 

 Specificații: 

- Capacitate de modelare a descărcării de amestecuri de substanțe sau componente pure 

prin: 

o Conducte lungi sau scurte 

o Fisuri 

o Rupturi catastrofale 

o Supape de evacuare  

o Colapsul acoperișului rezervorului 

o Supape de aerisire (racorduri de ventilație) a spațiului de vapori al rezervorului 

o Eliberare în atmosferă cauzată de pierderea izolației în interior sau în exterior 

- Capacitate de modelare a dispersiei. Software-ul include Modelul de Dispersie Unificat 

(UDM) al DNV GL, model de dispersie utilizat la scara globală pentru: 

o Faze de dispersie de tip jet, grele şi pasive 

o Flotabilitate 

o Interacțiune cu substratul 

o Pană gaussiană 

o Formarea picăturilor şi a fenomenului de rain-out 

- Capabilități extensive de modelare privind: 

o Fenomenul de rain-out 
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o Răspândirea şi vaporizarea 

o Analiza în interior şi exterior a efectelor toxice pe direcția vântului 

o Radiația, explozii şi incendii: 

- “Jet Fire”. 

- “Pool Fire” 

- Minge de foc (“Fireball”), include modelul Roberts (Health and Safety 

Executive) şi TNO (The Netherlands Organization of Applied Scientific Research 

– Cartea Galbenă) 

- Explozii, inclusiv TNT, modele Multi-energie şi Baker Strehlow. 

 

 
Fig.1.8 Interfața aplicației Phast 

 

 Module/extensii incluse: 

• Extensie Multi-Component: 

 Caracteristici: 

- Include sistem de proprietăți multi-component integrat cu bază de date chimică 

încorporată 

- Suportă cele mai utilizate ecuații de stare, inclusiv Redlich-Kwong, Soave-Redlich-Kwong 

şi Peng-Robinson 

- Rapoartele generate arată compoziţia amestecului pe măsură ce acesta trece de la 

condițiile de depozitare la cele atmosferice 

- Generează grafice ale compoziției de fază în timpul dispersiei 

- Conține un model multi-component de vaporizare de tip “Pool” de sine stătător 

• Extensie 3D Explosion: 
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Extensia 3D Explosion adaugă capabilitatea avansată de modelare a exploziilor norilor de 

vapori/gaze (încorporând modelele Baker-Strehlow-Tang şi Multi-Energy) luând în considerare 

interacţiunile dintre profilul norului inflamabil cu regiunile congestionate ale instalaţiilor de 

proces pe toate trei dimensiunile (lungime, lăţime, înălţime), în conformitate cu condiţiile de 

vânt, pentru caracterizarea potenţialului exploziv şi încărcărilor generate (ex. suprapresiune, 

impuls şi durata acestuia).  

 

 
Fig.1.9 Exemple de rezultate privind suprapresiunile generate de explozia unui nor de vapori 

inflamabili (VCE). 

 

Contururile reprezintă o combinație a rezultatelor pentru diferite scenarii individuale. 

 

Caracteristici: 

- Modelare avansată a exploziilor de nori de vapori (VCE), permiţând o analiză mai 

detaliată şi realistică a pericolului de explozie. 

- Conturare multi-scenariu a pericolelor. 

- Modelare direcţională. 

- Permite o analiză detaliată a unei serii de consecinţe periculoase asociate cu un 

eveniment periculos, ținând cont de diverși factori care influențează dezvoltarea 

acestuia (ex. variația condițiilor meteorologice). 

- Utilizează modele conectate astfel încât analiza completă a unui eveniment și a 

consecinţelor asociate să poată fi executate într-o singură execuție de calcul integrat. 

- Încorporează instrumente puternice de vizualizare care permit aplicarea intervalelor de 

impact pe hărțile de locație, permițând astfel o mai clară elucidare a zonelor de impact. 

- Rezultatele analizei pot fi prezentate în diferite formate (grafice, tabele, comentarii). 

- Modelele încorporate fac obiectul unor procese de îmbunătățire continuă și sunt 

dezvoltate și actualizate în permanență. 
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Faza 4: Cercetări privind comportamentul scurgerilor de gaze explozive utilizând 

tehnici de vizualizare în infraroșu. 

 Cercetarea imagistică a comportamentului gazelor inflamabile are un rol deosebit de 

important pentru reducerea riscului de apariție intempestivă a atmosferelor potențial explozive 

și a evenimentelor de tip explozie soldate cu importante pagube materiale sau chiar cu pierderi 

de vieți omenești. 

În această fază a proiectului s-a urmărit efectuarea de cercetări experimentale pentru 

analiza comportamentului scurgerilor de gaze inflamabile, utilizând tehnici moderne de 

vizualizare în infraroșu.  

Importanța fazei proiectului în vederea dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice reiese din faptul 

că riscul de explozie este unul din principalele riscuri industriale din economie, acest risc fiind 

prezent în toate unităţile care produc, procesează, utilizează, manipulează, depozitează sau 

transportă substanţe periculoase, respectiv produse cu proprietăţi inflamabile şi explozive. 

Protecţia la explozie are o importanţă deosebită pentru securitatea şi sănătatea în muncă, 

deoarece exploziile pun în pericol viaţa şi sănătatea lucrătorilor datorită efectelor, prin efectele 

flăcărilor şi presiunea gazelor rezultante, prin prezenţa produselor nocive şi prin consumarea 

oxigenului din aerul atmosferic în care aceştia se găsesc.  

Suprapunerea în timp şi spaţiu a unei atmosfere explozive şi a sursei de aprindere 

eficiente, precum şi efectele anticipate ale unei explozii conduc la principiile de bază ale 

prevenirii exploziei şi protecţiei contra exploziei.   

Obiectivul de prevenire a exploziei poate fi atins fie prin evitarea atmosferelor explozive, 

modificând fie concentraţia substanţei inflamabile la o valoare care să se afle în afara 

domeniului de explozie sau a concentraţiei de oxigen la o valoare sub concentraţia limită de 

oxigen utilizând gaze inerte, fie prin evitarea tuturor surselor de aprindere efective. Protecţia 

contra exploziei are ca obiectiv  oprirea exploziei şi/sau limitarea domeniului de explozie la o 

extindere acceptabilă, prin măsuri de protecţie, de exemplu prin izolare, suprimare şi limitare 

constructivă.  

Utilizarea echipamentelor tehnice în atmosfere potenţial explozive prezintă o serie de 

particularităţi, fapt pentru care problemele ridicate de proiectarea, construcţia şi exploatarea 

acestora prezintă numeroase dificultăţi, abordarea lor necesitând o deosebită atenţie în 

considerarea multiplelor aspecte tehnice, economice şi de tehnică a securităţii muncii. 

Tehnologia imagistică termică a devenit una dintre cele mai apreciate instrumente de 

diagnosticare pentru diferite domenii industriale, prin detectarea luminii in infraroșu (sau 

căldura), care sunt de obicei invizibile cu ochiul uman.  

Camera de termografie pentru detecția scurgerilor de gaze inflamabile este un 

instrument fiabil care este capabil să și scaneze/vizualizeze distribuția temperaturii 

suprafețelor, fiind utilă pentru o multitudine de aplicații (instalații mecanice, instalații 

electrice, conducte și instalații petrochimice).  

 

Prezentarea camerei și principiul de funcționare Flir GFx 320 

Camera de detecție a gazului de undă mijlocie are un răspuns al detectorului 3-5 μm, 

care este în continuare adaptată spectral la aproximativ 3,3 μm prin utilizarea unui filtru răcit la 

o temperatură de -2030C . Acest lucru face ca acest model, GFX 320 (Fig.10) sa fie cel mai 

receptiv la gazele care se găsesc în mod obișnuit în industria petrochimică.  

Camera de termoviziune poate detecta multe gaze și  compuși organici volatili, fiind 

testate doar 19 gaze în laboratoarele de specialitate ale producătorului, acestea fiind: Benzen,  
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Etanol, Etilbenzen, Heptan, Hexan, Poliizoprenic,  Metanol,  MEK, MIBK,  Octan,  Pentan, 1-

Penten, Toluen, Xilen, Butan, Etan, Metan,, Propan, Etilena, Propilena. 

Acest echipament poate fi utilizat în zonele cu atmosfere potențial explozive, fiind 

certificat Atex:  

-ATEX/IECEx, Ex ic nC op is IIC T4 Gc II 3 G; 

-ANSI/ISA-12.12.01-2013, Class I Division 2; 

-CSA 22.2 No. 213, Class 1 Division 2. 

 
Fig.1.10 Camera GFx 320 

 

Performanţe în domeniu Infraroșu - vizibil: 

 Echipamentul Flir GFx 320 are la bază performanțe de ultima generație, acestea fiind: 

câmpul de vedere 24º x 18º; distanţa minimă de focalizare 0,3 m, sensibilitate termică <0,015ºC, 

rezoluţia detectorolui infraroşu 320 x 240 pixeli fizici, senzor: InSb FPA cu racire Stirling 

Microcooler, sensibilitate termica (NETD): < 15mK, spectru: 3,2...3,4µm, funcție High Sensitivity 

Mode pentru cresterea sensibilitatii imaginii, frecventa imagine: 60H, Display: LCD color TFT 

4,3”, 800x480 pixeli,  Vizor OLED color 800x480 pixeli, rezoluție camera video: 3,2 Mpixeli, 

stocare pe card MicroSD, înregistrare video 100% radiometric direct pe card, zoom digital: 1x - 

8x continuu, GPS incorporat pentru poziționarea automata a imaginilor pe hărți digitale. 

 Termografia  în infraroșu transformă o imagine în infraroșu în una radiometrică, astfel 

încât fiecare pixel din imaginea radiometrică este de fapt o temperatură de măsurare. Pentru a 

putea realiza acest lucru, algoritmii complecși sunt incorporați într-o cameră de imagistică 

termică. 
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Fig.1.11 Ilustrare a porțiunii infraroșu a spectrului electromagnetic 

 

Experimentarea tehnologiei de vizualizarea scurgerilor de gaze inflamabile cu 

echipamentul Flir GFx 320 

Expertizele tehnice elaborate de INCD INSEMEX pentru evenimentele de tip 

incendiu/explozie, au relevat necesitatea achiziționării unei camere IR dedicată care 

evidențiază scurgerile de gaze. În exemplul de mai jos, se observă că înregistrările cu o cameră 

clasică de termoviziune în IR nu scot în evidență complexitatea fenomenului de difuziune a 

gazelor evacuate de la o sondă. 

 

 
Fig.1.12 Imagine IR  în timpul depresurizării unei conducte de sondă 
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În această fază a proiectului, au fost derulate activități de cercetare pentru trei situații 

experimentale în timpul vizualizării degajărilor de gaze inflamabile/vapori inflamabili, astfel: 

 

a) Verificarea etanșeității la robinetul unei sonde de gaz natural: 

 

 
Fig.1.13 Imagine IR : neetanșeitate la nivelul robinetului sondei 

 

 

  

Fig.1.14 Imagine IR High Sensitivity Mode: 

neetanșeități la nivelul robinetului sondei 

Fig.1.15 Imagine IR Thermal + High Sensitivity 

Mode: 

neetanșeități la nivelul robinetului sondei 
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b) Verificarea montării corecte a racordului flexibil la o butelie de aragaz: 

 

 
Fig.1.16 Imagine IR : Scurgeri de gaz butan la nivelul îmbinării racordului 

cu robinetul buteliei de aragaz 

 

 
Fig.1.17 Imagine IR High Sensitivity Mode:  Scurgeri de gaz butan la nivelul 

îmbinării racordului cu robinetul buteliei de aragaz 
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c) Verificarea rezervorului unui automobil cu combustibil benzină, cu supapa de aerisire defectă: 

 

 
Fig.1.18 Imagine IR High Sensitivity Mode: bușonul închis al rezervorului 

 

 
 

Fig.1.19 Imagine IR High Sensitivity Mode: Vapori din rezervorul de benzină cu bușonul deschis al 

rezervorului 

 

Experimentele prezentate au demonstrat utilizarea tehnicii FLIR, capabilă să evidențieze 

scurgeri de gaze/vapori inflamabili.  

Acest avantaj al tehnologiei  IR permite identificarea celor mai mici degajări, lucru 

deosebit de important în stabilirea timpurie a măsurilor de stopare a scurgerilor, limitându-se 

formarea mediilor  explozive. 
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Faza 5 : Cercetarea imagistică a exploziilor aer-gaz inflamabil utilizând tehnica 

Schlieren. 

Importanța acestei etape a proiectului constă din maniera modernă de abordare a 

cercetării fundamentale privind problematica arderilor rapide ale gazelor. Studiul combină 

metoda de vizualizare a gradienților de densitate, respectiv efectul Schlieren, cu înregistrarea, 

la viteză mărită, a fenomenelor reale de tip explozie, pe un stand de concepție proprie 

INSEMEX. Rezultatele și măsurătorile obținute din experimentele fizice vor servi, ulterior, la 

definirea parametrilor și calibrarea simulărilor computerizate ale exploziilor de gaze, 

perfecționând astfel modelele matematice prin optimizarea valorilor coeficienților empirici și a 

funcțiilor standard implementate în cadrul aplicațiilor dedicate acestui tip de probleme. 

În vederea efectuării înregistrărilor video de foarte mare viteză, în condiții optime de 

vizualizare a frontului de flacără, a fost achiziționat un sistem de intensificare a imaginii (figura 

1.20), compatibil cu montura Nikon, de atașare a obiectivelor la camerele Phantom deja 

existente în dotarea laboratorului INSEMEX. 

 

Fig.1.20 Intensificatorul de imagine 

HICATT 

 

Acest sistem este un dispozitiv special construit pentru a lucra în combinație cu camerele 

video de foarte mare viteză în scopul amplificării fluxului de lumină de mică intensitate, pentru 

obținerea imaginilor de calitate ridicată la viteze de înregistrare de zeci de mii de cadre pe 

secundă. 

Printre caracteristicile tehnice ale intensificatorului de imagine se enumeră: 

- Timp minim de expunere: 5 ns; 

- Frecvența maximă de repetiție: 2,5 MHz; 

- Fereastra de intrare: S20: Quartz; 

- Amplificare maximă foton: S20: 40000; 

- Fundal de intrare echivalent: S20: 0,006; 

- Montură lentilă intrare: tip F; 

- Montură lentilă ieșire: tip F; 

- Rezoluție la ieșire: 1:1 line pairs/mm; 

- Suprafața efectivă: Gen II: ø17,5 mm; 

- Diametrul de intrare: 18 mm; 

- Grosimea ferestrei de intrare: 5,5 mm. 

Sistemul include o unitate de control pentru intensificarea imaginii cu capacitate 10ns. 
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Experimentele fizice ale exploziilor de gaze au fost realizate pe un stand de concepție 

proprie INSEMEX, constând din două oglinzi curbate în plan orizontal, respectiv vertical și o sursă 

de lumină cu intensitate reglabilă – elemente necesare obținerii efectului Schlieren (figura 

1.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.21 Standul experimental pentru efectuarea exploziilor de gaze utilizând tehnicile Schlieren 

 

Înregistrarea materialelor video ale exploziilor a fost realizată cu ajutorul a două camere 

de mare și foarte mare viteză, Phantom V1212 și VEO 710S, a intensificatorului de imagine 

HICATT 18 și a programelor camerelor video  instalate pe două calculatoare. Cele două camere 

de mare viteză au fost dispuse în plan orizontal, respectiv vertical, pentru a facilita 

înregistrarea fenomenului de explozie concomitent, din două părți opuse camerei de explozie, 

pe aceeași axă orizontal-mediană ce intersectează perpendicular această cameră (figura 1.22). 

 Fascicolul de lumină provenit de la sursa de lumină a) este proiectat pe o traiectorie în 

formă de ”Z” de oglinzile parabolice b).  

Apoi, fascicolul trece prin mediul transparent al camerei de explozie și, înainte de a 

ajunge pe lentila camerei de mare viteză e), este parțial obturat de un obturator d).  

Standul utilizat prezintă o abatere de la tehnica Schlieren convențională, în sensul că 

dispune camera de explozie în afara spațiului dintre cele două oglinzi parabolice, între a doua 

oglindă și camera de mare viteză e). Camera de mare viteză f) este dispusă vertical și preia 

imaginea camerei de explozie prin intermediul unei oglinzi plane g). Camerele e) și f) au fost 

dispuse în același plan vertical cu fascicolul de lumină ce trece prin centrul camerei de explozie. 

Oglinda plană g) a fost montată imediat sub fascicolul de lumină, astfel încât să nu afecteze 

înregistrările făcute de camera e). 
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Fig.1.22 Dispunerea camerelor de mare viteză pentru înregistrări concomitente ale exploziilor 

a) Sursa de lumină; b) Oglinzi curbate; c) Camera de explozie; d) Obturator; 

e) Camera VEO 710S; f) Camera V1212; g) Oglinda plată 

 

Camera de explozie este realizată din sticlă clară, având 30 cm lungime, 5 cm lățime și 5 

cm înălțime. La capătul închis sunt fixați electrozii pentru inițierea amestecului exploziv. În 

interiorul tubului rectangular au fost dispuse trei obstacole având înălțimea jumătate din 

înălțimea tubului. Celălalt capăt al tubului rectangular a fost închis cu un obturator mobil pentru 

eliberarea presiunilor de explozie (figura 1.23). 

Pentru efectuarea experimentelor a fost folosit un amestec stoichiometric aer-metan. 

 

 
Fig.1.23 Camera de explozie 

 

În figura 1.23 este redată o imagine a frontului de flacără obținut prin tehnicile Schliren. 

În cazul înregistrării convenționale, frontul de flacără laminar este vizibil doar după o 

postprocesare efectuată în PCC. Chiar și așa, nivelul zgomotului din imagine rămâne mult ridicat 

(figura 1.24). 
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Fig.1.24 Imagine a frontului de flacără, obținută prin tehnica video convențională 

 

Ambele metode de înregistrare a exploziei (Schlieren și convenționale) au avantajele și 

dezavantajele lor. Unele zone ale frontului de flacără sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile 

prin utilizarea unei singure tehnici de înregistrare. De aceea s-a recurs la combinarea  celor 

două metode descrise mai sus, prin suprapunerea imaginilor într-un video-editor. La prelucrarea 

celor două materiale video în editor trebuie avute în vedere dimensiunile imaginii tubului, 

pentru ca, la suprapunere, acestea să fie identice în ambele înregistrări. Se pot folosi uneltele 

editorului pentru îmbunătățirea calității înregistrării convenționale. 

Rezultatul suprapunerii celor două înregistrări e prezentat în figura 1.25. 

 

 

 
 

Fig.1.25 Imagini ale frontului de flacără, obținute prin suprapunerea imaginilor realizate prin 

cele două tehnici 

 

După cum se vede din imaginile de mai sus, există zone evidențiate de efectul Schlieren 

și zone evidențiate de coloratura imaginii convenționale. Astfel este relevată întreaga formă a 

frontului de flacără, fără a pierde contururi datorită modului de înregistrare. 

Prin intermediul softului Phantom Camera Control (PCC) aferent camerelor de mare 

viteză au fost calculate vitezele frontului de flacără pe etape de dezvoltare a exploziei, putând 

fi realizat graficul vitezelor atât funcție de timp, cât și funcție de distanța parcursă de la locația 

scânteii. Acesta din urmă este reprezentat în figura 1.26. 

În urma analizării curbei vitezei frontului de flacără, se pot constata creșteri ale vitezelor 

la trecerea peste obstacole, urmate de scăderi minore ale valorilor între acestea, însă cu o 
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tendință continuă de majorare a vitezei odată cu deplasarea frontului spre ieșirea din camera de 

explozie, la acest punct fiind înregistrată viteza maximă din decursul experimentului. 

 
Fig.1.26 Graficul vitezei frontului de flacără funcție de distanța față de locația scânteii 

 

 

Faza 6 : Dezvoltarea capacității de cercetare la fața locului a evenimentelor 

generate de explozii și incendii. 

Una dintre activităţile desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare 

INSEMEX Petroşani, de o mare importanţă pentru societatea românească, este elucidarea 

cauzelor care au condus la producerea evenimentelor soldate cu pierderi de vieţi omeneşti 

şi/sau pagube materiale, generate de substanţe inflamabile solide sau lichide, în amestec sau nu 

cu aerul. Pe baza informațiilor colectate de la fața locului de echipa de cercetare, cu ocazia 

investigațiilor in situ, institutul poate realiza simulări computerizate ale evenimentelor, fie 

explozii, fie incendii, simulări care sunt foarte utile în analiza scenariilor și ipotezelor elaborate, 

contribuind la consolidarea concluziilor privind cauzele producerii evenimentului și mecanismul 

de desfășurare a acestuia. 

 

1. Cercetarera la fața locului: Atunci când este necesar să se facă constatări cu privire la 

situația locului producerii evenimentului, să se descopere și să se fixeze urmele evenimentului, 

să se stabilească poziția si starea mijloacelor materiale de proba si împrejurările în care s-a 

produs evenimentul, membrii comisiei se vor deplasa la locul producerii evenimentului. 

Deplasarea membrilor comisiei la locul producerii evenimentului va fi dispusă de către Directorul 

General, și va avea loc după informarea prealabilă în scris a organului care a dispus efectuarea 

expertizei/constatării, în prezența reprezentantului acestuia, la o dată stabilită de comun acord 

cu acesta. Cu ocazia cercetării locului producerii evenimentului, membrii comisiei vor putea 

efectua constatări, măsurători, înregistrări foto şi video dar nu vor putea preleva și ridica în mod 

direct obiecte, materiale sau alte probe de la fața locului. Dacă se apreciază că anumite obiecte 

sau materiale trebuie ridicate pentru a fi cercetate și analizate în laboratoarele INSEMEX, 

membrii comisiei vor indica organului care a dispus expertiza/constatarea, care sunt acestea, în 

vederea ridicării lor conform procedurilor legale specifice poliţiei criminalistice. Obiectele sau 

materiale ridicate vor fi preluate de către membrii comisiei pe bază de proces-verbal. Membrii 
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comisiei care efectuează cercetarea la faţa locului, respectiv ridică amprenta evenimentului, 

pot solicita organului care a dispus efectuarea expertizei/constatării documente, înregistrări, 

planuri, scheme, documentaţii tehnice, avize, înregistrări pe suport de hârtie, digital, video, 

analog sau declaraţii. Dacă membrii comisiei însărcinate cu efectuarea lucrării, în timpul 

derulării activităţilor consideră că materialele puse la dispoziție ori datele indicate sunt 

insuficiente, comunică acest lucru organului care a dispus expertiza/constatarea în vederea 

completării lor şi solicită noi materiale, înregistrări documente etc. 

În cazul în care expertiza/constatarea este solicitată de către beneficiar, comisia va 

proceda astfel: 

- va organiza o ședință cu factorii implicați în eveniment pentru a fi făcută o prezentare a 

activității desfășurate înainte de producerea acestuia; 

- analizează amprenta evenimentului: foto, video, constatări, măsurători etc.; 

- prelevează probe în mod direct sau solicită a fi ridicate și expediate de către beneficiar; 

- solicită copii ale documentațiilor tehnice și ale altor materiale necesare efectuării 

lucrării. 

În cadrul acestei etape a proiectului au fost achiziționate următoarele EIP-uri:  

1. Jacheta - POLYTECH PLUS Multi Protection; 

2. Pantaloni ignifugi, antistatici, arc electric, antichimici - POLYTECH PLUS Multi 

Protection; 

3. Tricou ESD - AS20; 

4. Vesta reflectorizanta, ignifuga și antistatica - BIZFLAME - FR71; 

5. Tricou cu mânecă lunga - Multi-Protectie - FR11; 

6. Tricou MODAFLAME POLO - Hi-Vis - FR77, 

7. Scurtă - MULTI PROTECTIE - S779; 

Mărimi pentru articolele de la 1 la 7: 38 – 1 buc., 42 – 2 buc., 44 – 1 buc., 48 – 3 buc., 50 – 

5 buc., 52 – 7 buc., 54 – 5 buc., 56 – 16 buc., 58 – 1 buc., 60 – 2 buc., 64 – 1 buc. 

8. Capișon - MODAFLAME - FR18 – 44 buc.; 

9. Casca ANTISTATIC Duroplast – 44 buc.; 

10. Ochelari JSP ® - STEALTH 9000, galbeni – 44 buc.; 

11. Antifoane 3M PELTOR Seria X4A - 3M PELTOR X4A – 44 buc.; 

12. Mănuși antistatice imersate - ESD A199 – 44 buc.; 

13. Bocanci DIADORA® - HI RUN ESD S3-SRC 

14. Șosete ignifuge și antistatice - MODAFLAME - SK20; 

Mărimi pentru articolele de la 13 și 14: 38 – 2 buc., 40 – 1 buc., 41 – 2 buc., 42 – 19 buc., 

43 – 15 buc., 44 – 2 buc., 45 – 1 buc., 46 – 2 buc. 

15. Geanta Diadora - DIADORA® - BAG MESH – 12 buc.; 

16. Combinezon antiacid si antistatic - CHEMSAFE 500 – 50 buc. (10 buc. mărimea M, 20 buc. 

mărimea L și 20 buc. mărimea XL); 

17. MONDO MAX PLUS Halat alb – 10 buc. (4 buc. mărimea M, 2 buc. mărimea L, 2 buc. 

mărimea XL și 2 buc. mărimea XXL); 

18. Mănuși antichimice - ANSELL BI-COLOUR 87-900 – 10 buc.; 

19. Ochelari incolori de protecției cu rame reglabile - JSP ® - M9100 – 10 buc. 

Pentru perfecționarea tehnicilor de investigare a locului de producere a evenimentelor 

de tip incendiu/explozie, prin proiect au fost echiziționate următoarele echipamente de 

cercetare : 

- Stație robotizată de scanare 3D tip Spheron  
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- Radar de pământ tip GPR PROCEQ : 

- Picnometru.  

 

2. Experimentarea utilizării echipamentelor de cercetare  

Experimentarea sistemului de scanare 3D de tip Spheron și elaborarea procedurii de 

lucru: 

 

Etapa 1 -Se stabilește locul de amplasare a brațului robotizat Spheron astfel, încât să 

permită scanarea locului de investigat, în cazul de față este vorba despre o incintă în care se 

află o instalație a unei centrale termice pe gaz, compusă din două cazane cu arzătoare, pompe, 

mobilier, pompe, manometre etc. 

 
 

Etapa 2- Se setează rezoluția aparatului (scăzută, medie, ridicată) și realizează cele două 

scanări, necesare sistemului de a realiza scanarea și prelucrarea tridimensională, astfel : -prima 

scanare 360 grd., la o inălțime de cca. 1,5 m a aparatului digital pe trepied, iar a doua scanare 

360 grd., la o inălțime de cca. 2 m a aparatului digital pe trepied. 

 
 

Etapa 3 - Se realizează scanările circulare ale zonei investigate și se preiau înregistrările  

Prima scanare (la cota de 1,5 m) A doua scanare (la cota de 2 m) 
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Etapa 4- În software-ul sistemului braț robotizat de tip Spheron se introduce un plan sau 

o schiță a amplasamentului locului investigat și se calibrează reperul/reperele de poziționare a 

scanerului. 

 
 

Etapa 5 - În programul specializat al Spheron-ului se pot efectua măsurători dimensionale 

ale obiectelor, ale distanțelor dintre diferite elemente, cu evidențierea amplasării acestora pe 

planul incintei 

Au fost măsurate pe aplicația Spheron: diagonala unui monitor CRT: 0,46 m, distanța dintre 

carcasele arzătoarelor: 0,98 m 
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Notă: S-au efectuat măsurători de verificare a acurateței sistemului Spheron cu ajutorul unei 

rulete metalice, astfel se poate constata că măsurătorile sunt identice. 

 

       
 

Etapa 6 - Marcarea reperelor care sunt propuse ca probe materiale de prelevat, de către 

echipa prezentă la fața locului, și asignarea de operatorului Spheron-ului de 

proprietăți/descrieri acestora, utile în redactarea ulterioară a raportului sau a analizelor 

detaliate. 
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Etapa 7- Emiterea automată a unui raport de către Sistemul SPHERON. 

 

Experimentarea radarului de pământ GPR tip PROCEQ GPR LIVE 

Aparatul de tip radar de pământ GPR este dedicat scanării solului, a pereților sau a 

planșeelor, permițând evidențierea traseelor de cabluri, conducte, cavități sau anomalii de 

uniformitate (crăpături etc.) 

Etapa 1 - Punerea în funcțiune a radarului, montarea brațului telescopic, cu suportul 

tabletei de operare. 
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Etapa 2 – Realizarea scanării solului / planșeului/ pereților cu sau fără planșă de ghidaj 

 

 
Etapa 3 – Prelucrarea datelor obținute în urma scanărilor, cu evidențierea 

cablurilor/armăturilor/conductelor/anomaliilor 

 
 

Faza 7 : Compilarea, interpretarea și diseminarea rezultatelor.  

Prelucrarea rezultatelor obținute în fiecare fază a proiectului și prezentarea modului în care 

s-a realizat diseminarea (12 lucrări ştiinţifice şi înregistrarea a 2 cereri de brevet de invenţie la 

OSIM). 
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PN 18 17 02 01 CERCETĂRI PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE EVALUARE, 

TESTARE A ECHIPAMENTULUI TEHNIC DESTINAT UTILIZĂRII ÎN SPAȚII CU RISC DE EXPLOZIE 

ȘI A ECHIPAMENTULUI DE PROTECȚIE. 

 

Faza 1: Analiza și caracterizarea surselor cu caracteristică liniară din cadrul circuitelor cu 

securitate intrinsecă.  

Riscul de explozie este unul dintre cele mai importante riscuri industriale, fiind prezent 

în toate unitățile care produc, utilizează, manipulează, stochează sau transportă substanțe 

periculoase, respectiv produse cu proprietăți inflamabile și explozive. Utilizarea energiei 

electrice în atmosferă potenţial explozivă prezintă multe particularităţi fapt pentru care 

problemele ridicate de proiectarea, construcţia şi exploatarea aparaturii şi a instalaţiilor 

electrice prezintă numeroase dificultăţi, abordarea lor necesitând considerarea multiplelor 

aspecte tehnice, economice şi de tehnică a securităţii muncii. 

Evaluarea şi încercarea echipamentelor care intră în componenţa unui sistem în 

construcţie protejată la explozie, în vederea certificării, are în vedere riscul de explozie care 

trebuie minimizat în scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii oamenilor, precum şi pentru 

prevenirea avarierii bunurilor şi nu în ultimul rând afectării mediului înconjurător. 

Toate echipamentele care intră în componenţa unui sistem în construcţie protejată la 

explozie utilizat în spaţii cu pericol de atmosferă potenţial explozivă trebuie să satisfacă 

următoarele cerinţe: 

• să fie protejate corespunzător la explozie; 

• să menţină nivelul de protecţie pentru condiţiile de mediu pentru care au fost 

construite; 

• să poată suporta toate solicitările (previzibile) la care sunt supuse în timpul 

depozitării, transportului, instalării şi funcţionării sistemului. 

Protecţia la explozie a instalaţiilor de curenţi slabi poate fi implementată prin utilizarea 

tipului de protecţie securitate intrinsecă. 

Tipul de protecţie securitate intrinsecă, are la bază separarea circuitului protejat față de 

alte circuite și limitarea energiei din circuitul protejat astfel încât acesta să nu poată aprinde 

atmosfera explozivă. 

Evaluarea protecției la explozie a echipamentelor de curenți slabi presupune parcurgerea 

unui proces de analiză a documentației echipamentului în ceea ce privește conformarea cu 

cerințele standardelor relevante pentru protecția la explozie. 

Tendința actuală în ceea ce privește evaluarea protecției la explozie a echipamentului 

electric de curenți slabi protejat la explozie prin tipul de protecție securitate intrinsecă este de 

a crește ponderea evaluărilor prin calcul aplicate asupra echipamentului utilizând tabelele și 

diagramele de referință prezentate în standardele aplicabile SR EN 60079-0; SR EN 60079-11. 

Un avantaj major a celor prezentate mai sus este posibilitatea (pre)evaluării protecției la 

explozie a echipamentelor încă din faza de proiectare. Acest demers prezintă un potențial 

semnificativ în ceea ce privește reducerea timpului de certificare a echipamentului  de curenți 

slabi destinat utilizării în atmosfere explozive. 

Protecția la explozie implementată prin tipul de protecție securitate intrinsecă se 

bazează pe două mari linii directoare: limitarea energiilor tranzitate, stocate dar și adoptarea 

unor separări între circuitele cu securitate intrinsecă și celelalte circuite. 
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Ansamblul cerințelor de limitare a energiei, a încălzirilor și separarea circuitelor 

protejate față de cele neprotejate vizate de procesul de evaluare constituie ansamblul 

cerințelor constructive pentru echipamentele protejate la explozie cu tipul de protecție 

securitate intrinsecă. 

La evaluarea circuitelor active având ca tip de protecţie securitatea intrinsecă, este 

necesar să se cunoască în primul rând rezistenţa internă şi tensiunea sursei. 

Pentru cel mai simplu caz, sursa poate fi caracterizată de două valori electrice 

constante, fie de tensiunea de mers in gol U0 şi de rezistenţa internă Ri fie de tensiune de mers 

în gol U0 şi de curentul de scurtcircuit I0 conform figurii 2.1. În cazul figurii 2.1 caracteristica 

este liniară, iar în practică doar foarte puţine circuite pot fi reprezentate în acest mod simplu. 

Pentru a se studia comportamentul acestor circuite în practică, acestea sunt reprezentate de 

circuitele lor echivalente cele mai simple, care în mod evident, au capabilitatea mai mică de a 

produce o aprindere, decât circuitul real. 

 
Fig.2.1 Circuit rezistiv cu caracteristică liniară 

 

Circuitele cu surse de alimentare neliniare, pot fi de asemenea reduse în mod obişnuit la 

două tipuri de bază prezentate în figurile 2.2 şi 2.3. Astfel circuitul cu caracteristică 

trapezoidală reprezentată în figura 2.2 este format dintr-o sursă de tensiune, o rezistenţă de 

limitare şi componente suplimentare de limitare a tensiunii  şi borne de ieşire. Pe de altă parte, 

circuitul cu caracteristică rectangulară reprezentat în figura 2.3  are curentul limitat de un 

regulator electronic de curent. 

 
Fig. 2.2 – Circuit rezistiv cu caracteristică trapezoidală 

 
Fig.2.3 Circuit rezistiv cu caracteristică rectangulară 

 

Caracteristica de sarcină (figura 2.1) este caracterizată de U0 (tensiunea în gol) și de I0 

(curentul de scurt circuit). Toate celelalte puncte vor avea valori pentru ordonată, pozitive şi 

mai mici decât tensiunea în gol, respectiv pentru abscisă, pozitive şi mai mici decât curentul de 

scurtcircuit. 

Cele de mai sus pot fi redate prin inegalităţile de mai jos: 
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unde: Un şi In reprezintă perechea de valori ce caracterizează punctul de funcţionare, n 

este numărul de puncte specifice care descriu complet caracteristica de sarcină. 

Valoarea maximă admisibilă pentru curentul de scurt circuit pentru caracteristica de 

sarcină este dată de relaţia (2). 

   







 −
= k

o

o

omax I
U

UU
I n

k

adm

      (2) 

unde: Uk
0 şi Ik0 reprezintă perechile de valori din curbele de aprindere iar k indexul 

perechii de valori; Iadm reprezintă valoarea maximă admisibilă pentru curentul specific punctului 

de funcţionare (In). 

Când circuitul care urmează a fi evaluat, sub aspectul capacităţii de aprindere, este 

aproximat ca un circuit simplu, pentru care există trasate curbele de referinţă determinate 

experimental în laboratoare acreditate și recunoscute la nivel internaţional, pot fi utilizate 

pentru evaluare, diagramele prezentate în figurile 2.4÷2.10. Valorile punctuale din aceste 

diagrame pot fi prelucrate şi sub formă tabelară. În ambele cazuri însă trebuie avute în vedere 

condiţiile de defect şi coeficienţii de securitate. 

În general se aplică următoarea procedură: 

- se determină cea mai dezavantajoasă situaţie practică, ţinând seama de toleranţele 

componentelor, variaţiile tensiunii de alimentare, defectele de izolaţie şi defectele 

componentelor; 

- apoi se aplică coeficienţii de securitate corespunzători, care depind de tipul de circuit 

(rezistiv, capacitiv sau inductiv) cât şi de nivelul de protecţie al aparaturii electrice („ia”, „ib” 

sau „ic”) în vederea obţinerii unui circuit modificat capabil a fi supus evaluării; 

- apoi se verifică dacă parametri circuitului rezultant sunt acceptabili comparativ cu 

curbele de referinţă din figurile 2.4 până la 2.10 din standardul de referință. Circuitul derivat în 

scopul evaluării poate fi încercat utilizând eclatorul, dacă se preferă încercarea în locul 

evaluării prin calcul. 

Informaţiile date prin figurile următoare, se referă numai la circuite simple şi poate fi 

dificil, în unele cazuri, să se aplice informaţiile la proiectarea circuitelor practice. 

 
Fig.2.4 Curbele pentru evaluarea circuitelor rezistive subgrupa IIC 
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Fig.2.5 Curbele pentru evaluarea circuitelor rezistive subgrupa IIB 

 
Fig.2.6 Curbele pentru evaluarea circuitelor rezistive subgrupa IIA 

 
Fig.2.7 Curbele pentru evaluarea circuitelor capacitive subgrupa IIA 

 

 
Fig.2.8 Curbele pentru evaluarea circuitelor capacitive subgrupa IIB 

 
Fig.2.9 Curbele pentru evaluarea circuitelor capacitive subgrupa IIC 
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Fig.2.10 Curbele pentru evaluarea circuitelor inductive grupa II 

 

Pe baza analizei circuitelor a fost creată o aplicație informatică în MATLAB (versiune de 

încercare) pentru evaluarea circuitelor liniare simple, utilizând curbele şi tabelele de referinţă. 

În figura următoare este redată captura interfeței utilizator. Această interfață permite alegerea 

tipului de circuit simplu, a coeficientul de securitate și a subgrupei de gaze necesare în procesul 

de evaluare. 

 
Fig.2.11 Interfața utilizator pentru alegerea subgrupei aparaturii/ echipamentului 

 

Faza 2: Studiul cerințelor pentru dezvoltarea capacității de testare și utilizare a 

echipamentului tehnic destinat utilizării în spații cu risc de explozie datorat prafurilor 

inflamabile și a echipamentului de protecție. 

Frecvent riscul de explozie are o poziție dominantă între riscurile industriale, fiind 

prezent în toate unitățile care produc, utilizează, manipulează, stochează sau transportă 

substanțe periculoase, respectiv produse cu proprietăți inflamabile și explozive. Utilizarea 

energiei electrice în atmosferă potenţial explozivă prezintă multe particularităţi fapt pentru 
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care problemele ridicate de proiectarea, construcţia şi exploatarea aparaturii şi a instalaţiilor 

electrice prezintă numeroase dificultăţi, abordarea lor necesitând considerarea multiplelor 

aspecte tehnice, economice şi de tehnică a securităţii muncii. 

În ceea ce privește producerea unei explozii, ea poate avea loc numai dacă sunt 

satisfăcute simultan următoarele condiții: 

• prezența carburantului (gaze, vapori, prafuri /pulberi, cețuri combustibile); 

• prezența comburantului (oxigen, substanțe oxidante);  

• sursa de inițiere eficientă pentru asigurarea activării moleculelor în vederea inițierii și 

propagării reacției de ardere rapidă. 

Pe de altă parte pentru scopul reducerii dimensiunii pagebelor se apelează la personal de 

intervenție specializat. Acesta pentru a-și desfășura eficient activiattea utilizează aparate 

izolante pentru protecția împotriva atmosferei afectate. Aparatele izolante de protecţie 

respiratorie autonome cu circuit închis sunt destinate protejării personalului de intervenţie și 

salvare pe timpul desfăşurării misiunilor de evacuare sau lucru, în zone în care atmosfera este 

viciată de prezenţa unor substanţe toxice sau în care concentraţia de oxigen este sub cea normal 

(Găman., G.A., ș.a. 2012). 

Aparatele de protecție respiratorie nu pot fi aprobate pentru comercializare și utilizare 

în spațiul Comunității Europene fără a fi certificate. Pentru ca un aparat de protecție 

respiratorie să poată fi certificat, componentele sale individuale trebuie să satisfacă cerințele 

specificațiilor de încercare, care pot face obiectul unui standard complet sau al unei părți dintr-

un standard și numai dacă încercările practice de performanță au fost efectuate cu succes cu 

aparatul complet, atunci cand aceste încercări sunt prevazute în standardul corespunzator 

(Jurca A., ș.a. 2014) Aparatele de protecție respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer 

comprimat sunt încadrate în două clase: Tip 1 - aparat pentru utilizare industrial; tip 2 - aparat 

pentru lupta impotriva incendiilor. 

Pentru ambele categorii de aparate, încercările în condiții de temperatură ridicată sunt 

necesare în vederea certificării. În Europa sunt doar cîteva Organisme Notificate care pot testa 

aparatele izolante autonome la temperatură ridicată. (Găman., G.A., ș.a. 2017). 

CAPITOLUL 1  Studiul metodelor de evaluare a riscului de aprindere a atmosferelor 

explozive praf/aer prin descarcari electrostatice 

Deoarece în majoritatea cazurilor incendiile și exploziile provoacă avarii cu efecte 

economice și sociale importante, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru prevenirea unui 

astfel de pericol. Aceste măsuri vizează prevenirea atmosferelor explozive urmată de prevenirea 

surselor de aprindere și apoi de limitarea efectelor exploziilor. 

Una din sursele de aprindere a atmosferei potențial explozive de praf/aer  este 

electricitatea statică.  

Metoda estimativă pentru determinarea energiei minime de aprindere (MIE) a 

amestecurilor praf/aer cu ajutorul echipamentului KSEP -20-l. 

Condiții de încercare 

Funcția = Estimarea energiei minime de aprindere MIE (Minimum Ignition Energy) 

Sursa de aprindere = Ignitori chimici 

Energia de aprindere IE = 2 x 5 kJ 

Timp de întârziere a inițierii tv = 120 ms 

Această metodă de estimare este aplicabilă numai dacă eșantioanele utilizate sunt 

prafuri pur organice și minim 20% din particule sunt sub 30μm. 
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Amestecurile de prafuri (de exemplu prafurile organice cu agenți anorganici de 

amestecare) sau praful mai grosier nu permit această procedură de estimare. Energia minimă de 

aprindere MIE efectivă poate fi mai mare decât cea estimată. 

Această procedură de estimare este valabilă numai pentru prafurile cu indicii de explozie 

independenți de tipul de aprindere aplicat și de energia de aprindere, adică pentru prafurile 

pentru care sursa de inițiere nu este importantă. Acest lucru este valabil pentru majoritatea 

prafurilor încercate până în prezent. 

Metoda de încercare 

Pentru estimarea valorii MIE, este necesar să se determine valoarea minimă pentru 

timpul de ardere t1 la ambii timpi de întârziere a aprinderii (tv = 60ms și tv = 120ms). Acești 

timpi sunt aceiași cu cei folosiți la încercarea normală a prafului. 

Definiție:  t1,60 = Valoarea minimă pentru timpul de combustie la tv = 60ms; 

(Determinarea indicilor de explozie) 

t1,120 = Valoarea minimă pentru timpul de combustie la tv = 120ms. 

(Estimarea energiei minime de aprindere) 

Metoda standardizată de determinare a energiei minime de aprindere a amestecurilor de 

praf/aer cu ajutorul tubului Hartmann modificat. 

Generalități 

Metodele de încercare pentru determinarea energiei minime de aprindere au fost 

standardizate începând cu standardul SR EN 13821 din 2003. Acest standard a fost înlocuit cu 

recentul standard SR EN ISO/IEC 80079-20-2 din august 2016. 

În acest standard este descris aparatul de încercare pentru măsurarea energiei minime de 

aprindere a amestecului de praf/aer printr-o sursă de tensiune generată electric, de exemplu 

scânteie electrică sau electrostatică. 

Factorii care influențează rezultatele determinării energiei minime la prafuri. 

Cercetătorii M. Nifuku, H. Katoh au studiat influența distribuției dimensiunii particulelor 

asupra MIE. Măsurătorile lor au arătat că dimensiunea particulei este foarte importantă, cu cât 

este mai mică, cu atât energia de aprindere este mai mică, cauza fiind suprafețele specifice mai 

mari. 

CAPITOLUL 2 Cercetări privind identificarea riscurilor generate de pătrunderea apei și 

a prafului în interiorul echipamentelor electrice și neelectrice destinate mediilor cu pericol 

de atmosferă explozivă 

 

Generalităţi 

In ariile industriale care procesează substanţe combustibile pot să apară în condiţii normale de 

lucru, datorită proceselor sau scăpărilor accidentale, amestecuri explozive de gaze, vapori, ceţuri, lichide 

inflamabile şi / sau prafuri combustibile şi aer.  

 

Evaluarea pericolelor de aprindere pentru echipamentele tehnice destinate mediilor 

cu pericol de atmosferă potenţial explozivă 

Este în interesul atât al producătorului cât şi al utilizatorului să stabilească o metodologie 

comună pentru o realizare sigură, fiabilitate şi eficacitate în funcţionarea şi operarea 

echipamentelor şi componentelor cu privire la pericolele de aprindere. Astfel, evaluarea riscului 

de aprindere este un instrument care asigură legăturile esenţiale dintre producători şi 

utilizatori, în afară de aspectele care implică în mod direct producătorul. 
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Integrarea securităţii de explozie este concepută pentru a preveni formarea atmosferelor 

explozive precum si a surselor de aprindere şi, nu în ultimul rând dacă apare o explozie, să o 

stopeze imediat şi/sau să limiteze efectele acesteia.  

 

Selectarea echipamentelor tehnice destinate mediilor cu pericol de atmosferă 

potenţial explozivă 

Pot fi utilizate măsuri preventive care au ca scop reducerea riscului de apariţie simultană 

a unei surse de aprindere şi a unei atmosfere explozive în aria periculoasă. Problema poate fi 

abordată în unul din următoarele moduri, fiecare având propriul domeniu de aplicare: 

a) suprimarea sau evitarea condiţiilor periculoase; 

b) utilizarea de aparatură electrică protejată la explozie; 

c) condiţiile de control aplicate mijloacelor manuale, automate sau de procedură prin 

care se reduce apariţia simultană a unei atmosfere explozive şi a unei surse de 

aprindere. 

Pentru a se asigura o securitate corespunzătoare se pot aplica diferite tehnici de 

protecţie la explozie echipamentelor sau unor părţi componente ale acestora.  

Condiţii de încercare pentru primele cifre caracteristice 1, 2, 3, 4 

Calibrul-obiect este apăsat contra tuturor deschizăturilor carcasei cu forţa specificată în 

tabelul de mai sus. 

Condiţii de acceptare pentru primele cifre caracteristice 1, 2, 3, 4 

Protecţia este satisfăcătoare dacă secţiunea transversală a calibrului nu trece prin nici o 

deschizătură.  

Încercarea la praf când prima cifră caracteristică este 5 sau 6 

Încercarea este efectuată cu ajutorul unei camere de praf, conform principiilor 

fundamentale prezentate 

 

CAPITOLUL 3 Studiul cerințelor pentru realizarea sistemului de testare la 

temperatură înaltă a aparatelor de protecție respiratorie autonome cu circuit deschis, cu 

aer comprimat 

 

Generalități 

Pentru testarea la temperatură înaltă a aparatelor de protecție respiratorie autonome cu 

circuit deschis, cu aer comprimat, acestea trebuiesc supuse la o încercare de înconjurare cu 

flăcări.  

Aparatul, montat pe un manechin, este preîncalzit în cuptor apoi supus la înconjurare de 

flacări și apoi la o încercare de cădere. În timpul întregii încercări, aparatul este racordat la o 

mașină respiratorie cu rol de plămîn artificial (Pupăzan D., ș.a. 2012). 

 

Mod de lucru 

Aparatul complet trebuie montat pe un manechin de încercare pentru a simula poziția de 

purtare normală. Pentru a se verifica funcționarea aparatului de respirat din punct de vedere al 

mecanismului de inspirație și expirație, se utilizează o mașină de respirație. Mașina respiratorie 

trebuie reglată la ritmul de 25 cicluri/min și 2 l/ciclu. Aparatul montat pe manechinul de 

încercare se introduce în cuptorul preincalzit la (90 ± 5) °C. După închiderea ușii cuptorului și 

dupa ce temperatura a atins din nou (90 ± 5) °C, trebuie să înceapă cronometrarea timpului de 

expunere la încercare, de (15 ± 1) min. Timpul de revenire la temperatura de încercare a 
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cuptorului nu trebuie sa depașească 1 min. După (15 ± 1) min de expunere, aparatul montat pe 

manechinul de încercare trebuie deplasat din cuptor catre centrul arzatorului. 

Aparatul complet trebuie apoi expus la flăcari timp de 10 s. Temperatura flăcării la o 

distanță de 250 mm de arzător trebuie să fie de (950 ± 50) °C. Expunerea trebuie sa înceapă la 

(30 ± 5) s după scoaterea aparatului din cuptorul de încercare. Aparatul trebuie examinat pentru 

a detecta o eventuală persistență a flăcării și trebuie înregistrată durata de persistență a flacării 

pentru a determina dacă aparatul îndeplinește sau nu cerințele de a nu persista flacara mai mult 

de 5 s. și nici o componentă care fixează aparatul de utilizator sau butelia de aer comprimat a 

aparatului nu trebuie să se detașeze sau să se deplaseze pînă la punctul la care aparatul începe 

să se desprindă de pe corpul purtătorului sau nu mai satisface cerințele de rezistență 

respiratorie. Pentru monitorizare se poate utiliza suportul oferit de camerele termale [(Tomescu 

C., ș.a. 2017). 

După (20 ± 5) s de la expunerea directă la flacără, manechinul de încercare echipat cu 

aparatul trebuie ridicat la 150 ±5 mm, apoi supus la o cădere liberă. Aparatul trebuie apoi 

examinat pentru a determina daca îndeplinește sau nu cerințele de rezistență respiratorie și de 

integritate a componentelor care fixează aparatul de utilizator sau butelia de aer comprimat a 

aparatului. Trebuie înregistrată rezistența respiratorie pe parcursul întregii încercări și se va 

ignora creșterea presiunii cauzată de impact și masurată pe durata primelor 3 cicluri ale mașinii 

respiratorii după caderea aparatului. 

 

Elementele componente ale standului 

Cuptorul de preîncălzire; Arzator; Combustibil; Cărucior de transport și dispozitiv de 

cădere; Manechin 

 

Concluzii și Propuneri 

Metodele de determinare a energiei minime de aprindere sunt multiple, dar pentru o 

evaluare unitară în contextul evaluărilor din domeniul reglementat de directivele ATEx 

(Directiva 2014/34/UE, transpusă în HG 245 / 2016 și Directiva 1999/92/CE, transpusă în 

legislaţia noastră prin HG 1058/2006) aceasta trebuie determinată prin metodele standardizate 

pe plan european. 

Determinarea corectă a energiei minime de aprindere pentru toate tipurile de prafuri, 

pentru amestecurile de prafuri, se poate face doar cu o aparatură care să îndeplinească 

cerințele din SR EN ISO IEC 80079-20-2:2016. 

Pe lângă cerințele standardului, aparatul trebuie să asigure repetabilitatea măsurătorilor, 

o precizie mare, să fie ușor de configurat și reglat, să fie dotat cu un software performant și să 

asigure o productivitate mare. 

Aparatul care îndeplinește toate condițiile de mai sus este MIKE3, produs în Elveția de 

TÜV SÜD Process Safety și distribuit împreună cu Cesana AG 

În multe ramuri industriale, procesele de producţie sunt direct legate de producerea, 

prelucrarea, manipularea substanţelor inflamabile şi a prafurilor combustibile care prezintă 

pericol de incendiu, iar în amestec cu aerul în anumite concentraţii şi în prezenţa unei surse de 

aprindere şi pericol de explozie. 

Echipamentele tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive trebuie să 

respecte cerinţele esenţiale de securitate privind asigurarea gradului normal de protecţie (cod 

IP) , adică protecţia împotriva accesului la părţile periculoase din interiorul echipamentului, 

protecţia împotriva pătrunderii corpurilor solide străine şi protecţia împotriva pătrunderii apei.  
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Cerinţele pentu echipamente electrice şi neelectrice prevăd să se asigure anumite grade 

normale de protecţie prin carcase lor, fiind necesare încercări adecvate pentru evaluarea 

conformităţii. Din analiza metodelor de încercare rezultă că sunt necesare încercări specifice 

pentru încercare la  apa şi la praf  pentru fiecare cifră caracteristică. 

Studiul efectuat în prezenta etapă a cercetării va fi dezvoltat în faza 5: „Dezvoltarea 

capacității de testare și utilizare a echipamentului tehnic destinat utilizării în spații cu risc de 

explozie datorat gazelor inflamabile și a echipamentului de protecție”, fază în care este 

prevăzută analiza soluţiilor tehnice pentru achiziţionarea standurilor experimentale şi efectuare 

încercarilor experimentale de laborator. 

Privitor la certificarea aparatelor de respirat autonome implică testarea acestora la 

flacără în Europa există puține Organisme Notificate care dețin standuri de testare la flacără a 

aparatelor izolante 

Proiectarea generală a standului de încercare nu impune cerințe particulare, dar 

respectarea recomandărilor garantează obținerea de rezultate omogene 

Aparatul este supus în timpul testării la o temperatură cuprinsă între 900 și 1000 de grade 

Celsius pentru 10 secunde, deci aprinderea bateriei de arzătoare și controlul dinamic al 

amestecului propan aer trebuie să se facă rapid pentru atingerea temperaturii minime 

 

Faza 3: Studiul cerințelor pentru dezvoltarea capacității de testare și utilizare a 

echipamentului tehnic destinat utilizării în spații cu risc de explozie datorat gazelor 

inflamabile. 

Printre alte riscuri, riscul de explozie se evidențiază între riscurile industriale, fiind 

prezent în toate unitățile care produc, utilizează, manipulează, stochează sau transportă 

substanțe periculoase, respectiv produse cu proprietăți inflamabile și explozive. 

A doua etapă în procesul de tratare a riscului de explozie o reprezintă focalizarea pe 

acțiunile de prevenire a aprinderii atmosferelor explozive. Acest deziderat se duce la îndeplinire 

în principal prin utilizarea echipamentelor și instalațiilor protejate adecvat la explozie. 

La nivel mondial sunt cristalizate mai multe tipuri de protecție la explozie atât pentru 

echipamente electrice pentru atmosfere de gaze, vapori, cețuri cât și pentru atmosfere pentru 

prafuri, scame, fibre dar și pentru echipamente nelectrice. În grupul tipurilor de protecție 

pentru echipamente electrice se regăsesc ca având frecvență notabilă de utilizare tipul de 

protecție carcasă antideflagrantă și tipul de proteție securitate mărită. 

Securitatea mărită „e” reprezintă un tip de protecţie pentru aparatura electrică, în care 

se aplică măsuri suplimentare astfel încât să ofere o securitate mărită împotriva posibilităţii 

producerii de temperaturi excesive şi apariţiei de arcuri şi scântei în timpul funcţionării normale 

sau în condiţii specificate de defect. Acest tip de protecţie poate fi aplicat aparaturii electrice a 

cărei tensiune nominală nu depăşeşte 11kV curent continuu sau curent alternativ valoare 

efectivă.  

Evaluarea aparaturii electrice cu tip de protecţie securitate mărită “e”, în vederea 

certificării, este deosebit de importantă și este realizată prin intermediul încercărilor şi 

verificărilor realizate în baza standardelor de referinţă (SR EN 60079-0 – care cuprinde cerinţele 

generale pentru toată aparatura electrică protejată la explozie şi SR EN 60079-7 – care cuprinde 

cerinţele specifice pentru aparatura electrică cu tip de protecţie securitate mărită „e”). 

Încercările şi verificările la care trebuie supuse echipamentele electrice protejate la 

explozie cu tipul de protecție securitate mărită “e”, în conformitate cu standardul SR EN 60079-
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7 cuprind și încercările la puls asimetric și la putere asimetrică pentru corpurile de iluminat 

fluorescente cu tip de protecție securitate mărită alimentate prin balasturi electronice. 

 

Generalități 

Utilizarea energiei electrice în atmosfere explozive (potenţial explozive) prezintă 

particularităţi specifice, fapt pentru care proiectarea, construcţia, montajul, exploatarea, 

întreţinerea şi repararea echipamentelor, dar şi a instalaţiilor electrice în care sunt instalate 

acestea, prezintă numeroase dificultăţi, abordarea lor necesitând o deosebită atenţie prin 

considerarea multiplelor aspecte de ordin tehnic, economic şi de securitate în muncă. 

În vederea evaluării aparaturii electrice protejate la explozie sunt utilizate prevederile 

standardelor armonizate din seria SR EN 60079, şi anume SR EN 60079-0:2013 (Atmosfere 

explozive. Partea 0 : Echipamente. Cerinţe generale) şi prevederile unuia sau mai multora dintre 

standardele care conţin cerinţele specifice pentru tipul(urile) de protecţie aplicat(e) 

echipamentului (de exemplu SR EN 60079-1:2008 pentru tipul de protecţie carcasă 

antideflagrantă "d", SR EN 60079-7:2015 pentru tipul de protecţie securitate mărită "e", SR EN 

60079-11 :2012 pentru tipul de protecţie securitate intrinsecă "i", etc.). Astfel, echipamentele 

electrice protejate la explozie trebuie supuse, în vederea evaluării, şi unor încercări de tip.  

 

Încercarea la puls asimetric 

Printre echipamentele care funcționează în atmosfere potențial explozive (combinate 

chimice, rafinării, depozite de carburanți, vopsitorii, etc) se numără și corpuri de iluminat. 

Dintre aceste corpuri de iluminat, o mare parte este reprezentată de corpurile de iluminat 

echipate cu tuburi fluorescente care utilizează și tipul de protecție securitate mărită pentru 

asigurarea protecției la explozie. Acestea pot fi de asemenea echipate cu balasturi electronice. 

În cazul utilizării corpurilor de iluminat fluorescente echipate cu balasturi electronice este 

necesară și asigurarea unei protecții suplimentare, astfel încât să nu fie permisă alimentarea 

tubului fluorescent de către balastul electronic în cazul în care tubul fluorescent ajunge la 

sfârșitul duratei de viață (“end of life”). 

 

a. Corpuri de iluminat cu Nivelul de Protecţie “ec” 

Încercarea la impuls asimetric trebuie să se efectueze în conformitate cu IEC 61347-2-3. 

Succesiunea operațiilor pentru realizarea încercării este aceeași ca și în cazul corpurilor 

de iluminat cu Nivel de Protecţie “eb”  

  

 Încercarea la putere asimetrică 

b. Corpuri de iluminat cu Nivelul de Protecţie “eb” 

Încercarea la putere asimetrică trebuie să fie efectuată în conformitate cu anexa G din 

SR EN 60079-7. Puterea maximă a catozilor observată în timpul încercării nu trebuie să 

depășească valorile indicate în tabelul 1. Încercările trebuie să fie efectuate la temperatura 

ambiantă minimă și maximă a corpului de iluminat. 

Pentru efectuarea încercării trebuie realizat un montaj. Este foarte important ca 

inductanţa rezistenţei R1 să fie cât mai mică posibil (rezistenţă ohmică), din cauza frecvenţei 

înalte a acestui circuit.  
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 Analiza infrastructurii necesare pentru realizarea încercării la puls asimetric și putere 

asimetrică 

Aparatură necesară pentru realizarea încercării la puls asimetric 

Având în vedere cerinţele specifice de realizare a încercării la puls asimetric ale 

corpurilor de iluminat fluorescente alimentate cu balasturi electronice cuprinse în Anexa G a 

standardului SR EN 60079-7, este necesară realizarea montajului electronic (pentru corpuri de 

iluminat cu nivel de protecţie “eb” și pentru corpuri de iluminat cu nivel de protecţie “ec”). 

Având în vedere similaritățile din cele două situații se va realiza un singur montaj care să fie 

adecvat pentru realizarea încercărilor pentru oricare dintre cele două cazuri (care prin 

îndepărtarea transformatorului din circuit poate fi utilizat și pentru încercarea corpurilor de 

iluminat cu securitate mărită nivel de protecție “eb”).  

 

CAPITOLUL 2. Evaluarea cerințelor privind condiționarea eșantioanelor pentru 

efectuarea încercării la impact asupra echipamentelor electrice care funcționează in medii 

cu pericol de explozie 

Cerinţe privind echipamentele utilizate in medii cu pericol de explozie 

Scopul protecţiei la explozie este un atribut al politicilor de protecţie a sănătăţii şi 

securităţii lucrătorilor din procesele industriale. 

Riscul de explozie poate sa apară în toate domeniile de activitate in care sunt implicate 

substanţe inflamabile (gaze, vapori, prafuri, ceţuri), care în amestec cu aerul pot da naştere la 

atmosfere potențial explozive 

Carcasă antideflagrantă ”d”  

Tipul de protecţie carcasă antideflagrantă este tipul de protecţie în care părţile ce pot 

aprinde o atmosferă explozivă sunt amplasate într-o carcasă ce poate rezista la presiunea 

dezvoltată în timpul unei explozii interioare a unui amestec exploziv şi care împiedică 

transmiterea exploziei către atmosfera explozivă ce înconjoară carcasa. 

O carcasă antideflagranta este proiectată să poată rezista la presiunea unei explozii 

interne; de aceea nu este necesar ca ea să fie prevăzută cu deschideri intenţionate pentru 

eliberarea presiunii. Acolo unde există o deschidere totuşi, sau unde un ax sau un arbore trece 

prin peretele capsulării, produsele de ardere pot ieşi din carcasă. Trebuie înțeles că scopul unei 

capsulări antideflagrante nu este acela de a evita în totalitate pătrunderea gazelor sau vaporilor 

într-o carcasă. Este deci greșită concepţia potrivit căreia o carcasă antideflagrantă trebuie să fie 

perfect etanşă. Principiul tipului de protecţie recunoaşte că anumite deschideri nu pot fi evitate 

în practică şi se limitează la cerinţa că aceste deschideri să nu depăşească valorile limită 

maxime de siguranţă deasupra cărora atmosfera inflamabila exterioară poate fi aprinsă. Pe de 

altă parte, scopul tipului de protecţie nu este nici acela de a cere realizarea unor interstiţii 

intenţionate în pereţii capsulărilor.  

 

Evaluarea cerințelor privind condiționarea eșantioanelor pentru efectuarea încercării 

la impact asupra echipamentelor electrice care funcționează in medii cu pericol de explozie 

Echipamentele electrice din arii periculoase au caracteristici proiectate special pentru 

funcţionare în asfel de atmosfere. Din motive de securitate este esenţial ca în aceste arii, pe 

toată durata de viaţă a instalaţiei, să fie conservată integritatea acestor caracteristici speciale. 

Datorită condiţiilor vitrege în care funcţionează aceste echipamente, carcasele lor pot fi 

deteriorate foarte usor. Pentru a fi păstrat tipul de protecţie al echipamentului, este foarte 

importatnt ca în cazul unei loviri accidentale a carcasei, aceasta sa ramana intactă. 
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În cadrul procesului de certificare al echipamentelor electrice care funcţionează in 

atmosfere potenţial explozive, aceastea sunt supuse testului de determinare a rezistenţei  la 

impact. Conform cerinţelor standardizate, înainte de efectuarea acestui test, echipamentul 

trebuie supus testelor de anduranţă termică. Aceste teste se fac cu ajutorul camerei climatice.  

Rezistenţa la impact 

Echipamentul electric trebuie supus efectului căderii verticale a unei mase de încercare 

de 1 kg de la o înălţime h. Înălţimea h este specificată în tabelul 2 în concordanţă cu destinaţia 

echipamentului electric. Această masă trebuie să fie prevăzută cu un cap de impact din oţel dur 

de formă semisferică cu diametrul de 25 mm. 

Înaintea fiecărei încercări este necesar să se verifice ca suprafaţa capului de impact să 

fie în stare bună. 

Încercarea de rezistenţă la impact trebuie efectuată pe echipamentul electric asamblat 

complet şi pregătit pentru utilizare; totuşi, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu pentru 

părţile transparente), încercarea trebuie efectuată cu părţile relevante demontate dar fixate în 

suportul lor de montare sau într-un suport echivalent. Încercările asupra unei carcase goale sunt 

permise cu o justificare corespunzătoare în documentaţie 

Încercarea trebuie efectuată la o temperatură ambiantă de (20 ± 5) °C, exceptând 

situaţia în care caracteristicile materialului prezintă o scădere a rezistenţei la impact la 

temperaturile scăzute din domeniul specificat al temperaturilor ambiante. În acest caz, 

încercarea trebuie efectuată la temperatura de încercare inferioară, în conformitate cu 

cerinţele standardizate. 

Atunci când echipamentul electric are o carcasă sau o parte de carcasă realizată din 

material nemetalic, inclusiv capote de ventilatoare nemetalice şi ecrane de ventilaţie 

nemetalice ale maşinilor electrice rotative, încercarea trebuie efectuată la temperatura 

superioară şi la temperatura inferioară, în conformitate cu cerinţele standardizate. 

Anduranţa termică la căldură 

Anduranţa termică la căldură trebuie determinată prin supunerea carcaselor sau părţilor 

de carcase din materiale nemetalice, de care depinde integritatea tipului de protecţie, la 

încercări în conformitate cu tabelul 2.3. 

Anduranţa termică la frig 

Anduranţa termică la frig trebuie determinată prin supunerea carcaselor şi părţilor de 

carcase din materiale nemetalice, de care depinde tipul de protecţie, la o păstrare timp de 

24  h, la o temperatură ambiantă corespunzătoare temperaturii minime de utilizare redusă 

conform. 

 

CAPITOLUL 3. Studiul si evaluarea cerințelor referitoare la dispozitivele de răsuflare 

și drenare 

Generalități 

Dispozitivele de drenare și rasuflare sunt utilizate, în general, la motoarele electrice cu 

tip de protecție carcasă antideflagrantă. Pentru proiectarea și construirea motoarelor cu tip de 

protecție antideflagrantă este necesar ca beneficiarul să formuleze exact și în detaliu cerințele 

privind funcționarea motoarelor în concordanță cu directivele ATEX. Fiind destinate acționării 

instalațiilor care lucrează în medii cu pericol de explozie (industria chimică, industria petrolieră, 

industria minieră etc.), aceste motoare se execută adesea in modul de protecție carcasă 

0
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antideflagrantă, partea sa exterioară (carcasa, scuturi, cutia de borne, capacele, elemente de 

strângere) trebuind să suporte o explozie internă a unui amestec exploziv care a pătruns in 

interior, fără a suferi deformații și fără transmite flacăra din interior spre exterior la o 

atmosferă explozivă ce inconjoară carcasa. 

Dispozitive de răsuflare şi drenare care fac parte din carcasa antideflagrantă 

Dispozitivele de răsuflare şi drenare trebuie să încorporeze elemente permeabile care pot 

să reziste la presiunea creată de o explozie internă în carcasa la care sunt montate acestea, şi 

care trebuie să împiedice transmiterea exploziei la atmosfera explozivă ce înconjoară carcasa. 

Ele trebuie să reziste de asemenea la efectele dinamice ale exploziilor din interiorul 

carcasei antideflagrante fără deteriorări sau deformări permanente care ar putea invalida 

proprietăţile lor de oprire a flăcării. Ele nu sunt destinate să reziste la arderea continuă pe 

suprafeţele lor. 

 Încercări de tip pentru dispozitivele de răsuflare şi drenare utilizate ca şi 

componente Ex 

Fixarea eşantionului de probă supus încercării trebuie realizată la capătul carcasei 

standului de încercare în acelaşi fel în care ar fi montată în mod normal pe o carcasă 

antideflagrantă. Încercarea trebuie efectuată pe eşantion după încercarea la impact. 

Încercarea la impact poate fi efectuată pe eşantion, separat de carcasa de încercare, 

dacă este montat pe o placă ce formează partea terminală a carcasei standului de încercare. 

Pentru dispozitive cu trasee nemăsurabile, dimensiunea maximă a porului de la 

încercarea cu bule pentru eşantionul de încercare nu trebuie să fie mai mică de 85% din mărimea 

maximă specificată a porului de la încercarea cu bule. 

Incercarea cu bule se realizeaza in conformitate cu IEC 24003/1996, incercare cunoscută 

sub denumirea de metoda buloscopică și constă in determinarea dimensiunii porilor din 

materialele permeabile și sinterizate obținute prin metalurgia pulberilor: filtre, lagare 

autolubrifiante, electrozi porosi si alte piese cu porozitate intercomunicantă. 

Aparatura și componentele necesare realizării standelor pentru îcercarea 

dispozitivelor de drenare și rasuflare. 

Cerințe constructive  

Pentru evaluarea aparaturii electrice protejate la explozie cu tip de protecție carcasă 

antideflagrantă unul sau mai multe eșantioane de aparatură, trebuie supuse verificărilor de tip 

conform SR-EN 60079-0 și SR-EN 60079-1. 

În urma analizei cerințelor specifice aferente verificărilor de tip pentru echipamentele 

electrice respectiv dispozitive de drenare și rasuflare. 

Se propune continuarea proiectului cu faza 3: „Studiul cerințelor pentru dezvoltarea 

capacității de testare și utilizare a echipamentului tehnic destinat utilizării în spații cu risc de 

explozie datorat gazelor inflamabile”. 

 

Faza 4: Evidențierea și specificarea cerințelor tehnice relevante pentru realizarea / 

modernizarea standurilor de testare. 

Pentru echipamentele electrice de curenți slabi, evaluarea protecției la explozie în 

prezent se bazează atât pe calcul cât și, mai puțin, pe încercări în atmosfere explozive. Astfel, 

proiectarea, producția dar și evaluarea se realizează prin calcul utilizând datele tehnice 
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disponibile în standardul relevant cu privire la cerințele de protecție la explozie. Metoda de 

evaluare utilizată se folosește de modele simplificate dar acoperitoare care pot duce la 

respingerea echipamentului. Numai echipamentul care nu se poate evalua prin calcul se încearcă 

în atmosfere explozive în condițiile specificate de standardul relevant. 

În cazul utilizării corpurilor de iluminat fluorescente echipate cu balasturi electronice 

având tip de protecție securitate mărită, este necesară și asigurarea unei protecții 

suplimentare, astfel încât să nu fie permisă alimentarea tubului fluorescent de către balastul 

electronic în cazul în care tubul fluorescent ajunge la sfârșitul duratei de viață (“end of life”). 

Astfel, aceste corpuri de iluminat, necesită efectuarea unor încercări la puls asimetric și la 

putere asimetrică pentru care, la nivel național, nu se cunoaște existența unor standuri de 

încercare.. 

Asigurarea unui anumit grad normal de protecție (IP) pentru echipamentele destinate 

utilizării în atmosfere potențial explozive reprezintă un aspect de care trebuie ținut cont și pe 

care se bazează foarte multe dintre tipurile de protecție la explozie. Verificarea gradului normal 

de protecție este realizată prin încercări care necesită utilizarea unor echipamente / standuri 

de încercare adecvate. 

Un aspect important, în cazul carcaselor echipamentelor destinate utilizării în atmosfere 

potențial explozive, este reprezentat de verificarea rezistenței la impact mecanic. Încercarea 

pentru verificarea rezistențai la impact mecanic presupune și o condiționare anterioară (din 

punct de vedere al temperaturii și umidității), a eșantioanelor de probă, în cazul carcaselor 

realizate din materiale nemetalice, ținând cont de condițiile cele mai defavorabile care pot 

apare în practică.  

Dispozitivele de răsuflare și drenare utilizate, ca și componente Ex, la echipamentele cu 

tip de protecție capsulare antideflagrantă destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, 

trebuie verificate prin încercări, pentru a se asigura că acestea sunt capabile să își îndeplinească 

rolul funcțional, dar să își mențină și aspectele legate de asigurarea protecției la explozie. 

În prezent nu există laboratoare în țară care să poată determina toate caracteristicile de 

explozivitate ale amestecurilor explozive de praf /aer. Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani are în 

prezent posibilitatea de a determina concentrația de praf în amestec, explozivitatea prafurilor, 

limita inferioară și cea superioară de explozie, presiunea maximă de explozie, caracteristicile 

specifice ale prafurilor (Kmax), concentrația maximă a oxigenului (LOC), dar nu dispune de 

aparatura necesară pentru a determina energia minimă de aprindere (MIE), care este un 

parametru foarte important pentru evaluarea riscului de explozie prin descărcare electrostatică. 

Metoda de încercare pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecului praf/aer 

prin scântei generate electric, metodă cerută de SR EN 13821:2003 și de SR EN ISO/IEC 80079-

20-2 nu se aplică în niciun laborator din România. În cadrul laboratorului Echipamente 

Neelectrice Ex, Electrostatică, Materiale și Echipamente Individuale de Protecție din cadrul INCD 

INSEMEX Petroșani, în acest moment se efectuează încercări de determinare a energiei minime 

de aprindere a amestecurilor praf/aer printr-o metodă aproximativă, prin care se poate doar 

estima valoarea energiei, deoarece nu pot fi controlați toți factorii de influență. O evaluare 

exactă a energiei minime de aprindere se impune atât pentru evaluarea conformității unor 

instalații cu cerințele directivei ATEx, dar și pentru expertizarea cauzelor care au dus la 

producerea unor explozii. Se poate observă că standardele specifice europene menționate, sunt 

relativ noi ceea ce explică motivele pentru care încercările ce fac obiectul proiectului nu au 

putut fi realizate în țară, decât într-un număr restrâns de laboratoare de încercări. 
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Și în cazul echipamentelor individuale de protecție este necesară verificarea 

caracteristicilor acestora în scopul asigurării adecvabilității lor pentru aplicația în care sunt 

utilizate. Astfel, este necesară testarea echipamentelor individuale de protecție (îmbrăcăminte 

de protecție la căldură) privind performanțele de transmisie a căldurii precum și instrumentele 

fizice necesare evaluării performanțelor specifice de protecție ale acestora, pentru efectuarea 

aprecierilor de securitate și sănătate în muncă. 

CAPITOLUL 1. Realizare simulator stand de aprindere prin scânteie pentru circuite 

electronice liniare 

Sistem portabil de calcul cu sistem de operare și aplicații birou 

Sistemul este compus din Laptop:; Sistem operare Windows 10 PRO; Microsoft Office 

Professional 2016 ; Microsoft Project Professional 2016; Visual Studio Professional 2017; 

Microsoft Visio Professional 2016; CorelDRAW Technical Suite 2017 - Electronica;  

Adobe Acrobat Professional 2017 Win/Mac;  

Sistem de achiziție date 

Sistem de achiziție format din hardware modular care să dispună de o gamă de opțiuni 

de performanță și factori de formă, de intrări/ieșiri extensive pentru a reduce riscurile, pentru 

a spori performanța sistemului și pentru a simplifica proiectarea sistemelor avansate de control 

și monitorizare încorporate. 

Sistemul este compus din:  Șasiu și controller integrat; Module; Accesorii sistem. 

Pachet software profesional pentru simularea circuitelor electronice și respectiv pentru 

realizarea de calcule complexe compus din LOT 1 – Program software de calcul ingineresc 

destinat proiectării asistate de calculator 

Program de calcul ingineresc pentru analiza de date, ; procesarea semnalelor, ; 

procesarea imaginii, ; inginerie electrică, mecanică  

Pachet software profesional pentru simularea circuitelor electronice și respectiv pentru 

realizarea de calcule complexe compus din LOT 2 – Program software pentru modelarea, analiza 

şi simularea unui mare număr de sisteme fizice şi matematice 

Pachetul este compus din: modul pentru proiectarea și analiza sistemelor de ; modul 

pentru ajustare curbele și suprafețele la date utilizând regresia, interpolarea și ; modul pentru 

proiectarea și simularea sistemelor de procesare a semnalelor; modul de conectare la carduri, 

dispozitive și module de achiziție de date; modul de conlucrare cu bazele de date relaționale și 

non-relaționale modul pentru funcții care caută soluții globale pentru probleme cu mai multe 

maxime, minime multiple și probleme de optimizare etc. 

CAPITOLUL 2. Extinderea capacității de încercare a laboratorului prin implementarea 

încercării la puls asimetric și la putere asimetrică pentru corpurile de iluminat fluorescente 

cu tip de protecție securitate mărită alimentate prin balasturi electronice 

Osciloscop 

Banda de frecvenţă500 MHz; Timp de creştere700 ps; Canale analogice4; Canale digitale 

(variantele MS)16; Rezoluţie verticală12 biţi din construcție hardware (4096 nivele de 

cuantificare); Rată de eşantionare10 GS/s pe toate canale cu ESR; 

Accesorii incluse (minim): Pachet de analiză pentru putere; Senzor de curent cu 

sensibilitate; Sondă de tensiune  

Multimetru  
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Specificatii tehnice:; Afişaj digital contorizare4 6/7 digiţi – 60.000, bară analogică 30 

segmente, iluminare, display triplu; Tensiuni C.C. (domenii)0 ... 60mV / 600mV / 6V / 60V / 

600V; rezoluţie min. / precizie 1mV / 0.02%; Tensiuni C.A. (domenii)0 ... 60mV / 600mV / 6V / 

60V / 600V; rezoluţie min. / precizie1mV / 0.2%; banda de frecvenţă 0 ... 100 KHz; filtru 1KHz / 

-3dB ; Curenţi C.C. (domenii)0 ... 600mA / 6mA / 60mA / 600mA / 6A / 10A / 16A (30 s); 

rezoluţie min. / precizie10nA / 0.1%; Curenţi C.A. (domenii)0 ... 600mA / 6mA / 60mA / 600mA 

/ 6A / 10A / 16A (30 s); rezoluţie min. / precizie10nA / 0.5%; banda de frecvenţă0 ... 100 KHz; 

etc. 

Stație de lipit 

Specificatii tehnice:; Reglare temperatură digitală, din butoane ; Putere staţie 900W ; 

Putere ciocan de lipit 50W ; Putere circuit suflare aer cald 800W ; Domeniu temperaturi aer cald 

100...500°C ; Domeniu admisie aer cald 3...21 l/min ; Domeniu temperaturi ciocan de lipit 

200...480°C ; Tip element încălzire: ceramic ; Tensiune alimentare staţie: 230V c.a. ; Funcţii 

staţie: calibrare temperatură, butoane schimbare rapidă temperatură, mod sleep ;  

Componente 

Circuit integrat LM555 CN-FAI ; Diodă MUR 1100 ERLG; Diodă 1N4148-FAI; Tranzistor STW 

12NK90Z; Diodă ZY200-DIO; Rezistor 25W, 5 kΩ, HS25-5KJ; Rezistor 30W, 1 kΩ, CRL30W-1K; 

Rezistor 1W, 30 Ω, PMR1T-30R ; Rezistor 360 kΩ, 1%, M0.4W-360K ; Rezistor 5,1 kΩ, 1%, M0.4W-

5K1 ; Rezistor 39 kΩ, 1%, M0.4W-39K; Rezistor 2,2 kΩ, 1%, M0.4W-2K2; Rezistor 43 kΩ, 1%, 

M0.4W-43K; Rezistor 1,2 kΩ, 1%, M0.4W-1K2; Condensator, 0,1µF, 5%, MKS2-100N/250-5%; 

Întrerupător basculant 2 poziții, TSP202AA2; Carcasa pentru transformator E19/8/5 – EE19-K-V-

9P-P1950; Aliaj lipit, Sn60Pb40; sârmă de lipit; 1mm; 0,25kg; Flux: F-SW26, LC60-1.00/0.25,; 

Flux lipire cu colofoniu, 10 ml, AWSLF4200TF/35; Cablaj laminat, acoperire cu Cupru, 2 fețe, 

297x210x1,2, LAM210X297ED1.2; Placă prototipare o singură față 220x100 mm,; RE310-S2; 

Carcasă polistiren neagră, 219x221x78 mm, Z-25/B; Folie transfer termic 210x297 mm, TES200; 

Agent gravor, persulfat de sodiu, 500 g, B327-500; Cablu măsurare, silicon, 1m, 10A, negru+roșu, 

mufă banană, 0,75mm2, AX-TLS-001B; Manșon termocontractibil, 3:1, L 1m, d 3mm,negru, 

TREDUX-3/1-BK; Manșon termocontractibil cu adeziv, 4:1, L 1m, d 6mm,negru, CB-DWT6-4X/1M-

BK; Conector tip banană, roșu, cu filet, 4 mm, 36 A, 70V, 1069-PRO-RT; Conector tip banană, 

negru, cu filet, 4 mm, 36 A, 70V, 1069-PRO-SW; Soclu tip banană, negru, 4mm, 10A, 50V, ; 551-

0100; Soclu tip banană, roșu, 4mm, 10A, 50V, ; 551-0500; Bornă crocodil; 15A; roşie; Capacitate 

prindere: max.6mm; 300V, MA260SH-RT; Bornă crocodil; 15A; neagră; Capacitate prindere: 

max.6mm; 300V, MA260SH-SW; Wattmetru de panou, 250V, 20A, 4,5 kW, afisaj, LCD, culoare 

albastra, dimensiuni: 89x51x28mm, dimensiuni afisaj: 54x30mm, HB-V60A01; Potențiometru 

axial, 1kΩ, 25W, 5%, FVR25W-1K;  

CAPITOLUL 3. Cercetări privind condiționarea eșantioanelor pentru efectuarea 

încercării la impact asupra echipamentelor electrice care funcționează in medii cu pericol 

de explozie 

Cameră climatică 

Specificatii tehnice: -75...+180 grade celsius, ; volum 1000 litri; Dimensiuni 

externe(wxhxd):1375 x 2070 x 1900 mm; Dimensiuni interne(wxhxd):1070 x 1000 x 1000 mm; 

Umiditate relativa: 10%-98%; Putere: 12.000W; Rata de încalzire °C/min:aproximativ 2.3; Rată 

de racire °C/min:aproximativ 1.2; Rezoluția afișării temperaturii:0.1 °C;  
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CAPITOLUL 4. Realizare stand pentru încercări de tip pentru dispozitivele de 

răsuflare si drenare utilizate ca si componente Ex 

Laptop 

Caracteristici tehnice:; Model Procesor:Intel® Core™ i7-7500U; Platforma Procesor:Kaby 

Lake; Procesor:Intel Core i7; Frecventa procesor (GHz):2.7GHz; Frecventa turbo procesor 

(GHz):3.5GHz; Dimensiune Cache procesor (KB):4MB; 

Camera Video 

Caracteristici tehnice: megapixel image resolution (1024 x 1024 pixels) at frame rates up 

to 2,000fps, 4,000fps and 6,400fps respectively, minimum exposure duration of 1μs as standard 

with recording memory options up to 32GB providing extended recording times and triggering 

flexibility. 

Compresor de aer cu șurub și butelie de 500 l 

Caracteristici tehnice: presiunea maxima de lucru10bar; Debit de aer refulat1000l/min; 

Debit aer refulat60mc3/h; Volum rezervor500l; Putere instalata7,5 – 10kW - HP; Tensiunea de 

alimentare400/3/50V/Ph/Hz; Tensiunea de comanda24/50V/Hz; Clasa de protectieIP 55 ; Clasa 

de izolatieF ; Supratemperatura maxima a aerului refulat15°C; Temperatura mediului ambiant2 

- 45°C; Nivelul de zgomot (conform PNEUROP PN8NTC2.2)68dB(A); 

Dispozitiv pentru incercarea cu bule 

Dispozitiv pentru incercarea cu bule compus din: Cuva rezistenta la presiune 

Manometru; Regulator presiune; Dispozitiv masurat pori; Dispozitiv generare bule; 

accesorii pneumatice. 

Senzor de temperatură si cititor temperatură-20°C to +60°C 

Regulator aer de inaltă precizie seria IR: Racord: G1/8; Domeniu de reglaj: 0,5-2 bar 

CAPITOLUL 5. Cercetări privind riscul aprinderii atmosferei explozive praf/aer prin 

descărcări electrostatice capacitive 

Calculator profesional portabil 

Caracteristici tehnice: Ultrabook, Procesor Intel Core i7-7700HQ 2,8Ghz, Display UHD 

touchscreen 15,6” - 3840x2160, Memorie RAM 32 GB - DDR4 2400MHz, Stocare SSD 1TB, Video 

dedicat nVidia GTX1050 - 4GB, porturi USB 2.0, 3.0 și 3.1 tip C, HDMI, Wi-Fi și Bluetooth, 

tastatura layout En sau Ro. 

Termobalanță 160g 

Incintă cu temperatură și umiditate controlată prevăzută cu mănuși de operare (Glove 

Box) 

Dimensiuni: 1400 L x 668 l x 830 Î; - control automat al umidității: de la 2%UR la cea 

ambiantă; - controlul temperaturii: de la ambientală la +400C; - mănuși din cauciuc antistatic; - 

panou frontal și ușă din sticlă; - cadru de oțel inoxidabil; - etanșă; - piese de schimb: absorbant 

umiditate și garnituri;  

Sistem ultra-purificare apă- rezistivitatea la 250C: 18.2 MΩcm; 

Aparat pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer prin 

descărcări capacitive în intervalul de energie: 1 mJ ... 3 J 

Caracteristici tehnice: compatibilitate cu metodele prezentate în standardul SR EN ISO 

80079-20-2:2016; vas explozie: tub Hartmann modificat din material transparent cu adaptoare 

de conectare din inox; etc. 
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CAPITOLUL 6. Cercetări privind protecția prin carcase pentru echipamentele electrice 

și neelectrice destinate mediilor cu pericol de atmosferă explozivă 

Camera de testare la praf 

Volumul interior liber 8 mc; Dimensiuni de gabarit interior: 2000 x 2000 x 2000 mm; 

Dimensiunea minima a uşii de acces 1 800 x 1 800 mm, cu fereastră pentru inspecție; Sistem de 

sprijin robust / stabil în interiorul camerei pentru susţinerea unor echipamente cu greutate 

mare, maxim 2000 kg; Surse de energie electrica 220/380 V; 50 Hz; Sistem de încălzire a incintei  

interioare; Sistem de circulare şi învolburare a prafului etc. 

Stand automatizat pentru testare la stropire cu apă (IP X3 şi IP X4) 

Specificatii tehnice:; Inaltime reglabila 500 – 1250 mm ; Posibilitate instalare arc oscilant 

cu raza intre 200...1200mm ; Viteza reglabila arc oscilant (ajustabila din potentiometru) ; 

Posibilitate limitare unghi oscilare (Pozitionare manuala senzori limitare) ; Durata test reglabila 

1…60 min (la instalare sau de catre personal autorizat) ; Presiune reglabila (manual) ; Reglare 

debit 30...300 l/h (manual), etc. 

Sistem desktop PC 

Procesor : Intel® Core™ i7-6700K/4 GHz Memorie : 64 GB DDR 4 HDD : 2x3 TB; SSD 480 

GB;  Placa video:  GTX 1080/8 GB/DDR 5/256; Placa de retea : Gigabyte 10/100/1000; Unitate 

optică: BLURAY-RW; sursă alimentare: 1000 W; carcasa: STRYKER cu 4 ventilatoare; Licenţă  

Windows 10; Tastatura (US) + Mouse; 

CAPITOLUL 7. Cercetări privind realizarea unui stand de încercări pentru testarea 

rezistenței la temperatură și inflamabilitate a aparatelor izolante cu circuit deschis. 

 

Stand pentru incercarea aparatelor izolante la temperatură ridicată. 

Standul va avea în componență următoarele elemente: Cuptor cu circulație de aer pentru 

condiționarea aparatului izolant supus încercării; Cărucior de transport echipat cu manechin; 

Baterie de arzătoare și sistem de injecție. 

 

Faza 5: Dezvoltarea capacității de testare și utilizare a echipamentului tehnic destinat 

utilizării în spații cu risc de explozie datorat gazelor inflamabile și a echipamentului de 

protecție. 

CAPITOLUL 1. Dezvoltarea standurilor necesare pentru realizarea încercării la puls 

asimetric și la putere asimetrică pentru corpurile de iluminat fluorescente cu tip de 

protecție securitate mărită alimentate prin balasturi electronice. 

 

În urma analizei infrastructurii necesare pentru realizarea montajelor electronice și a 

măsurătorilor impuse de încercarea la puls asimetric și la putere asimetrică pentru corpurile de 

iluminat fluorescente cu tip de protecție securitate mărită alimentate prin balasturi electronice, 

încă din fazele anterioare ale proiectului, au rezultat ca fiind necesare următoarele 

echipamente și componente:  

- componente care vor fi utilizate la realizarea montajelor electronice 

- stație de lipit cu aer cald și letcon; 

- multimetru digital portabil; 

- osciloscop cu accesorii. 
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Stația de lipit cu aer cald și letcon este necesară pentru realizarea montajului electronic, 

iar multimetrul digital este necesar pentru verificarea componentelor și a montajului electronic. 

Osciloscopul, împreună cu accesoriile sale este necesar pentru realizarea măsurătorilor 

din timpul încercării și verificarea puterii maxime disipate pe catozi. 

În faza anterioară au fost achiziționate osciloscopul performant cu accesoriile necesare și 

multimetrul digital. 

În cadrul acestei etape a fazei V, au fost achiziționate componentele care au fost 

utilizate la realizarea montajelor electronice și stația de lipit cu aer cald și letcon utilizată la 

realizare montajelor electronice. 

Osciloscopul care a corespuns specificațiilor precizate în caietul de sarcini este LeCroy 

Teledyne, tip HDO 4054A-MS, împreună cu opțiunile HDO4K-PWR – Pachet analiză putere; 

CP031A – sondă de curent de înaltă sensibilitate; HVD 3206A – Sondă de tensiune diferențială. 

Acestea sunt utilizate pentru realizarea măsurătorilor necesare.  

Cu ajutorul celor achiziționate în cadrul ambelor etape ale acestei faze au putut fi 

dezvoltate standurile de încercare necesare pentru realizarea încercării la puls asimetric precum 

și a încercării la putere asimetrică, ambele aplicabile pentru corpurile de iluminat fluorescente 

cu tip de protecție securitate mărită “e”, alimentate prin intermediul balasturilor electronice. 

 

 
Fig. 2.12 Stand de încercare utilizat la realizarea încercării la puls asimetric 

 

Balastul încercat a trecut proba, decuplând alimentarea corpului de iluminat înainte ca 

puterea disipată să ajungă la valoarea maximă admisă de 20 W (valoarea puterii disipate pe 

rezistența montajului electronic a ajuns la aproximativ 8 W). Măsurarea exactă a puterii disipate 

a fost realizată tot cu ajutorul osciloscopului digital achiziționat. 

CAPITOLUL 2. Realizarea standului de încercare cu bule, pentru verificarea 

dispozitivelor de drenare si răsuflare la impact, pentru încercarea termică și încercarea la 

netransmitere a exploziei la dispozitivele de drenare și răsuflare. 
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Dispozitivele de răsuflare şi drenare trebuie să încorporeze elemente permeabile care pot 

să reziste la presiunea creată de o explozie internă în carcasa la care sunt montate acestea, şi 

care trebuie să împiedice transmiterea exploziei la atmosfera explozivă ce înconjoară carcasa. 

Ele trebuie să reziste de asemenea la efectele dinamice ale exploziilor din interiorul carcasei 

antideflagrante fără deteriorări sau deformări permanente care ar putea invalida proprietăţile 

lor de oprire a flăcării. Ele nu sunt destinate să reziste la arderea continuă pe suprafeţele lor. 

Aceste cerinţe se aplică în mod identic dispozitivelor de transmitere a sunetelor dar nu se 

aplică dispozitivelor pentru eliberarea presiunii în cazul unei explozii interne, utilizate împreună 

cu tubulaturi de presiune care conţin gaz capabil să formeze un amestec exploziv cu aerul şi 

care se găseşte la o presiune de 1,1 ori mai mare decât presiunea atmosferică. 

Deschiderile pentru răsuflare sau drenare nu trebuie realizate prin lărgirea intenţionată a 

interstiţiilor îmbinărilor plane. Limitele de compoziţie ale materialelor utilizate în dispozitiv 

trebuie specificate fie direct, fie prin referire la o specificaţie aplicabilă existentă. Elementele 

dispozitivelor de răsuflare sau de drenare destinate folosirii într-o atmosferă explozivă gazoasă 

care conţine acetilenă, nu trebuie să conţină mai mult de 60 % cupru în masă pentru a limita 

formarea acetilurii. 

Trebuie specificate dimensiunile dispozitivelor de răsuflare şi drenare şi ale părţilor lor 

componente. Nu este necesar ca interstiţiile şi lungimile măsurabile ale traseului să fie 

conforme cu valorile prezentate, cu condiţia ca elementele să corespundă încercărilor. 

Echipamentele achiziționate necesare realizării standului 

Pentru realizarea standului de incercare a dispozitivelor de drenare si rasuflare au fost 

achizitionate urmatoarele echipamente:  

a) Traductoar inteligent de presiune - Seria 4000, Klay Instruments cu urmatoarele 

Caracteristici tehnice: Precizie: 0,075%, Posibilitate de reglare in limita 20:1, programarea 

cu un singur buton, display cu bargraf, diverse functii de liniarizare,   

protocol HART, grad de protectie: IP66, constructie in conformitate cu SIL2,  

Specificatii tehnice:Domeniul de masura: 0-100 mbar pana la 0-100 bar, precizia de 

masura: 0,075%, semnal de iesire: 4-20 mA (protocol HART), indicator local. 

b) Sursa pentru initierea aprinderii si sistem de aprindere cu bujii incandescente. 

c) Laptop pentru colectarea si inregistrarea datelor obtinute. 

d) Sistem de evacuare gaze.  

e) Sistem de alimentare cu amestecuri explosive. 

f) Compresor cu surub si butelie 500 litri, 1000 l/min, 10 bar Fini 

g) Caracteristici tehnice: presiunea maxima de lucru 10 bar, debit de aer refulat 

1000 l/min, volum rezervor 500l. 
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Fig. 2.13 Stand de testare 

CAPITOLUL 3. Stand de testare la temperatură înaltă a aparatelor de protecție 

respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat 

 

Standul de testare este alcătuit dintr-un cuptor de preîncălzire, o baterie de arzătoare și 

un cărucior de transport  care să permită declanșarea unui mecanism de cădere liberă a 

manechinului  pe care este montat aparatul izolant. 

Înainte de a fi supuse încercării, aparatul izolant cu tot cu butelie și mască, se 

condiționează la 600C și o umiditate relativă de 50% pentru 4 ore. Pe durata condiționării, 

presiunea de umplere a buteliei va fi de 100 de bari, iar în cazul buteliilor realizate din 

materiale compozite, durata de condiționare va fi de 12 ore. După condiționare, aparatul 

izolant, împreună cu masca și butelia se vor monta pe manechin. Acesta va fi echipat cu vestă 

de protecție împotriva flăcărilor ce va fi utilizată pentru cel mult trei expuneri la flacără. 

Manechinul se realizează din lemn de esență tare, din mai multe elemente îmbinate mecanic. Pe 

axul central manechinul este prevăzut cu un canal necesar conectării capului fals tip Sheffield 

cu mașina de respirat, realizat tot din lemn de esență tare. Atît manechinul cît și mașina de 

respirat sunt așezate pe căruciorul de transport, care va fi realizat prin suprapunerea a două 

platforme, cea inferioară va asigura spațiul necesar mașinii de respirat, în timp ce pe platforma 

superioară este prins manechinul. Platforma superioară este echipată cu un mecanism care să 

permită căderea liberă a manechinului pe o distanță de 150 mm. Deoarece partea superioară a 

căruciorului este expusă la temperaturi ridicate iar la cota inferioară se așeză mașina de 

respirat, între cele două etaje este inserat un planșeu realizat din material izolator termic 

rezistent la flacără care are și rol de completare a învelișului izolator al cuptorului care este 

deschis la partea inferioară. Căruciorul de transport este echipat cu patru roți poziționate pe 

două axe astfel încît să permită deplasarea pe calea de rulare spre cuptorul de preîncălzire și 

spre bateria de arzătoare. 

Cuptorul de preîncălzire are ca și scop asigurarea unei temperaturi omogene de 900C în 

jurul manechinului. Încălzirea se face cu circulația aerului, puterea sursei de căldură permite 

revenirea la temperatura de încercare după maxim 60 de secunde de la introducerea 

manechinului. Sursa de încălzire este realizată sub forma unei barerii de rezistențe iar 

selectarea numărului de rezistențe active se face funcție de faza în care se află procesul de 

funcționare, respectiv faza de pregătire de testare și faza de readucere în temperatură cu un 

aport caloric ridicat.  
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După 15 minute de expunere la 900C în cuptor, manechinul  este translatat cu ajutorul 

căruciorului de transport  către centrul arzătorului . Acesta este realizat sub forma a două 

baterii de arzătoare compuse din cîte patru linii de arzătoare liniare, distanțate la 190 mm, 

situate în fața și spatele manechinului, fiecare avînd lungimea de 900 mm. Combustibilul utilizat 

este propanul la o concentrație de 99,5 % vol, injectat împreună cu aer. Pentru a se putea 

atinge o temperatură de 900-10000C măsurată la 250 mm de arzător, se realizează un amestec 

optim de aer și gaz în regim dinamic, propanul fiind injectat la o presiune de 1,5 bari printr-o 

duză de 4,5 mm iar aerul comprimat la 5 bari printr-o duză de 6 mm. Reglajul amestecului se 

face cu ajutorul a două regulatoare de presiune, unul pentru propan și unul pentru aerul 

comprimat. Sistemul de aprindere asigură aprinderea simultană a bateriilor de arzătoare iar 

introducerea manechinului  între arzătoare trebuie să se producă la cel mult 30 de secunde de la 

părăsirea cuptorului. Perforațiile bateriei de arzătoare sunt executate la un diametru de 1mm. 

După o expunere de 10 secunde la flăcări, se urmărește eventuala persistență a focului 

pe elementele aparatului pentru a se determina dacă aparatul îndeplinește sau nu condițiile de 

rezistență la flacără. Aparatul este supus apoi unui șoc mecanic prin eliberarea mecanismului de 

blocare a platformei superioare pe care este prins manechinul și prin căderea liberă a acestuia 

pe o înălțime de 150 mm. 

 
Fig. 2.14 Stand de verificare la temperatură înaltă 

CAPITOLUL 4. Realizare și testare prototip simulator stand de aprindere prin scânteie 

pentru circuite electronice liniare 

 

În urma studiului și analiza realizată în fazele anterioare – „Analiza și caracterizarea 

surselor cu caracteristică liniară din cadrul circuitelor cu securitate intrinsecă” a fost creată o 

aplicație informatică în MATLAB pentru evaluarea circuitelor liniare simple, utilizând curbele şi 
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tabelele de referință prezentată în faza anterioară. Această interfață permite alegerea tipului 

de circuit simplu, a coeficientul de securitate și a subgrupei de gaze necesare în procesul de 

evaluare, având la baza valorile punctuale ale diagramelor, sub formă tabelară, introduce și 

prelucrate în MATLAB în forma de fișiere .mat, indicând grafic validarea sau invalidarea 

protecției ținând cont de datele de intrare introduse (tensiune U, rezistență R, capacitate C, 

inductanță L). 

Pentru cazul în care valorile introduse sunt apropiate de cele aparținând curbelor de 

evaluare și pentru a nu exista posibilitatea unei evaluări eronate în cadrul aplicației există 

opțiunea de a calcula distanța de la punctul introdus la curba de referință. 

Pentru validarea aplicației s-au efectuat teste pentru valorile de intrare U=24V, R=0.08Ω, 

C=3µF, L=850mH și evaluarea conformității rezultatelor obținute cu cerințele standardizate, 

(Standardul SR EN 60079-11), respectiv tabelele și curbele de referinţă determinate 

experimental în laboratoare acreditate și recunoscute la nivel internaţional. 

 

Faza 6: Dezvoltarea capacității de testare și utilizare a echipamentului tehnic 

destinat utilizării în spații cu risc de explozie datorat prafurilor inflamabile. 

 

În ultimii ani, sănătatea și securitatea la locul de muncă au beneficiat de o atenție 

deosebită. Atmosferele explozive sunt incluse printre sursele de risc pentru sănătate și 

securitate fiind subliniate de Directiva Comunității Europene nr. 1999/92/CE privind "cerințele 

minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial 

risc în medii explozive". Legislația europeană stabilește în detaliu cerințele privind asigurarea 

sănătății și siguranței la locurile de muncă situate în atmosfere potențial explosive. De 

asemenea oferă moduri de organizare, proceduri de lucru și tehnologice, cerințe detaliate 

pentru operarea și utilizarea în siguranță a mașinilor, echipamentelor tehnologice, vehiculelor, 

echipamentelor și instrumentelor la locurile de muncă cu pericol de explozie. 

Zonele cu atmosferă potențial explozivă se împart în funcție de substanța inflamabilă, în 

două categorii: 

1. gaze inflamabile, vapori sau cețuri de lichide inflamabile; 

2. prafuri inflamabile dispersate. 

Proprietățile de protecție la foc ale amestecurilor explozive sunt determinate prin teste 

de laborator, care apoi sunt folosite în practica industrială pentru a elabora măsuri adecvate de 

prevenire și atenuare a efectelor exploziilor. Dar chiar și așa, pot apare explozii ale acestor 

amestecuri, explozii care provoacă pagube materiale mari, oprirea producției și costuri ridicate 

pentru restabilirea serviciului. Aceste explozii sunt adesea asociate cu decese ale personalului. 

Gradul normal de protecție reprezintă o caracteristică importantă a echipamentelor 

tehnice destinate utilizării în atmosfere explozive. Sunt situații în care gradul normal de 

protecție poate să contribuie, într-o măsură mai mare sau mai mică, și la asigurarea protecției la 

explozie pentru echipamentele destinate utilizării în atmosfere explozive. 

În cazul echipamentelor destinate utilizării în atmosfere explozive generate de prafuri 

combustibile, asigurarea unei protecții împotriva patrunderii prafului în interiorul carcasei 

echipamentului poate constitui unul dintre elementele de bază în realizarea protecției la 

explozie prin tipul de protecție t – protecție prin carcase. 
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CAPITOLUL 1. Stand pentru testarea protecției la pătrunderea prafului în interiorul 

echipamentelor destinate mediilor cu pericol de atmosferă explozivă. 

 

În urma analizării soluţiilor tehnice şi elaborării caietului de sarcini în fazele anterioare 

ale proiectului a fost achiziţionat şi pus în funcţiune un stand destinat pentru determinarea 

primei cifre caracteristice, IP 5X şi IP 6X, privind protecţia parţială şi totală la pătrunderea 

prafului în interiorul echipamentelor de dimensiuni mari (cameră de praf). 

 CAMERA DE TESTARE LA PRAF serveşte pentru încercarea echipamentelor de dimensiuni 

mari, până la 2000 kg care pot fi categoria 1 si categoria 2, în conformitate cu cerinţele 

standardului SR EN 60529 şi au o carcasă exterioară cu un grad normal de protecţie  IP5X – 

protecţie parţială împotriva pătrunderii prafului sau IP6X – protecţie totală împotriva pătrunderii 

prafului.  

 Principalii parametri ai camerei de testare la praf sunt: 

- Debit de recirculare: <2000 mc/h; 

- Presiunea maxima a aerului de recirculare: <200 mm c.a. 

- Debit maxim pompa de vid: 250 L/min; 

- Presiune maximă pompa de vid în regim manual: 300 mm col. apa; 

- Presiune maxima pompa de vid în regim automat: 200 mm col. apa; 

- Reglare debit-presiune manual, liniar, 1-10 L/min +/-0,5 L/min ; 

- Soft specializat de control şi achiziţie debit-presiune, 10...200 L/min +/-5 L/min şi prag 

de maximum 200 mm col. apă +/-2 mm col. apă, preinstalat pe PC laptop şi aparat foto pentru 

documentarea încercării. 

Pentru realizarea încercării camera este prevăzută cu: Buncăr vibrator cu plc timp de 

vibrare; 

- Injector de aer cu plc timp de injectie; Ştergător automat pentru fereastra de 

vizualizare a încercării; PLC debit de învolburare; PLC pompa de vid; Filtru hepa circuit de vid; 

Nişa depresurizare cu filtru hepa. 

 Utilizarea echipamentului de încercare se va realiza după alimentarea acestuia cu pudra 

de talc, cu granulaţia mai mică de 75 µm, în cantitatea de 25 kg, conform prevederilor 

standardului de încercare (pentru verificarea granulometriei se va utiliza sita cu ochiuri pătrate 

de 75 µm şi fir de 50 µm, furnizată împreună cu echipamentul). Repartiţia talcului se va realiza 

prin deversare directa a 12,5 kg de talc în fiecare din cele două pâlnii colectoare ale 

echipamentului. Deversarea se va face cu grija la cca. 1m distanţă de uşi, astfel încât să nu se 

astupe gurile de secţiune. 

Principiul de funcţionare este următorul:  

- Se aşează talcul, în cantităţi egale în cele 2 pâlnii ale buncărului vibrator. 

- Pâlnia este prevăzută cu un vibrator care are amplitudinea maximă spre gurile de 

absorbţie a aerului interior, iar in timpul vibrării se realizează o mişcare de aruncare a talcului 

în sus, concomitent cu deplasarea acestuia către spatele buncărului (către camera operatorului) 

- Din spatele buncărului, din pâlnie pornesc regulat doua jeturi de aer injectat, care 

readuc talcul către faţa buncărului. Totodată aceste jeturi dirijează praful în suspensie către 

gurile de absorbţie şi în sus către jetul principal, turbionar din cameră. 

- În faţa buncărului, în pâlnie există 2 guri de absorbţie, pentru crearea jetului principal 

de învolburare. Pe traseu, în camera operatorului exista şi o baterie de încălzire a acestui jet, 

care serveşte la termostatarea incintei, precum şi la uscarea prafului în recirculare. Odată talcul 
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adus în suspensie este preluat şi menţinut în aer, pentru perioada unui ciclu de vibrare, de către 

jetul principal de învolburare. 

 În imaginile următoare este prezentat containerul cu camera de praf. 

 

 
Fig. 2.15                                             Fig. 2.16 

 
Fig 2.17     Fig.2.18 

 
Foto 5 
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Fig.2.19 

 

După două ore de funcţionare, timp în care prin carcasă au fost trecute 82 volume de 

aer, camera de praf a fost oprită şi după ce praful s-a depus, a fost desfăcută carcasa 

echipamentului. La examinarea vizuală s-a constatat că în interior nu a pătruns praf şi carcasa 

asigură un grad normal de protecţie IP 6X, şi este corespunzătoare pentru protecţia totală 

împotriva pătrunderii prafului. 

Înregistrările în timp ale parametrilor urmăriţi, monitorizaţi cu ajutorul soft-ului de 

comandă, achiziţie, prelucrare şi înregistrare date. 

CAPITOLUL 2. Instrucțiuni de lucru / Proceduri de încercare 

 

Pentru ca standul de încercare, destinat verificării primei cifre caracteristice 

corespunzătoare protecției împotriva pătrunderii prafului, să poată fi utilizat în conformitate cu 

destinația cerută, ținând cont și de standardele armonizate care conțin cerințele aplicabile 

pentru efectuarea încercărilor s-a revizuit procedura de încercare, care include și instrucțiunile 

de operare. 

Au fost elaborate în această fază instrucțiunile de operare pentru camera de testare la 

praf - încercări privind determinarea protecţiei împotriva pătrunderii prafului – cod IP 5X sau IP 

6X, precum și proceduri de încercare pentru standuri de încercare ce au făcut obiectul etapelor 

anterioare.  

CAPITOLUL 3. Diseminarea rezultatelor  

Rezultatele obținute în urma derulării proiectului CERCETĂRI PENTRU DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII DE EVALUARE, TESTARE A ECHIPAMENTULUI TEHNIC DESTINAT UTILIZĂRII ÎN SPAȚII 

CU RISC DE EXPLOZIE ȘI A ECHIPAMENTULUI DE PROTECȚIE au fost diseminate prin elaborarea și 

publicarea unui număr de 12 lucrări științifice în volumul Simpozionului Științific Internațional 

SIMPRO 2018. Totodată, au mai fost trimise și acceptate pentru publicare în cadrul Analelor de 

Inginerie Electrică 2018, din cadrul Universității din Petroșani, un număr de 3 lucrări științifice. 
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PN 18 17 02 02 CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE SECURITATE ȘI 

SĂNĂTATE ÎN MEDII PERICULOASE CU ATMOSFERE EXPLOZIVE, INFLAMABILE ȘI TOXICE. 

 

Faza 1: Analiza sistemelor de ventilație și a proceselor tehnologice specifice incintelor 

industriale. 

1. Studiul atmosferelor potențial toxice/explozive localizate în exteriorul incintelor 

industriale 

Problema ventilaţiei industriale a apărut ca urmare a gravelor probleme de poluare atât a 

mediului din zonele industriale (şi din zonele limitrofe acestora), cât şi a incintelor industriale. 

Atmosfera poluată, exterioară incintelor industriale, poate pătrunde în interiorul acestora pe 

cale naturală sau prin intermediul instalațiilor de ventilare. 

Punerea în funcţiune a unui sistem de ventilare apare ori de câte ori la un loc de muncă 

se emit mai multe noxe decât cele acceptate normal de condiţiile de igienă a muncii, de 

sănătate, de securitate, etc. 

Poluarea aerului 

Poluarea aerului implică prezenţa în atmosferă a unor substanţe străine de compoziţia 

normală a acestuia, care în funcţie de concentraţie şi timpul de acţiune provoacă tulburări în 

echilibrul natural, afectând sănătatea şi confortul omului sau mediul de viaţǎ al florei şi faunei.  

Sursele de poluare reprezintǎ locul de producere şi de evacuare în mediul înconjurǎtor a 

unor emisii   poluante. Dupǎ natura poluanţilor, emisiile poluante acestea pot fi sub formă de 

pulberi şi gaze, emisii radioactive şi emisii sonore; în funcţie de provenienţa poluanţilor surse de 

poluare sunt naturale şi artificiale. 

Poluarea poate provenii din sursele naturale precum vulcanii, furtunile de praf, 

descompunerea reziduurilor organice și particulele vegetale.  

Poluarea industrială este generată de diferitele tipuri de industrie după cum urmează: 

termoenergetică, siderurgică, industria metalelor neferoase, metalurgia metalelor neferoase 

uşoare, industria materialelor de construcţie, industria cimentului, industria magneziului, 

industria gipsului, chimicǎ, a petrolului etc. 

O altǎ sursǎ importantǎ de poluare a aerului o constituie mijloacele de transport.  

Alte tipuri de poluare pot proveni din incinerarea deşeurilor de toate tipurile în aer liber, 

fumul de ţigarǎ, contaminarea radioactivă etc.  

Dezvoltarea tehnico-economică, pe lângă numeroasele avantaje aduse colectivităţilor 

umane, are şi consecinţe negative prin eliminarea în mediu a numeroase substanţe poluante. 

Acestea pot afecta direct sau indirect starea de sănătate şi pot produce dezechilibre ecologice 

care alterează confortul uman. 

Sursele de poluare a atmosferei 

Substanţele care provoacă poluarea atmosferei se pot afla sub formă pulverulentă 

(suspensii) şi sub formă gazoasă. 

A. Poluanţii pulverulenţi 

Sub această noţiune se înţeleg atât poluanţii de tip praf cât şi cei de tip fum. Până la o 

anumită limită, sursele naturale şi fireşti de praf şi fum pot fi gestionate de ecosistemele 

neperturbate. 

Praful şi fumul cu efecte poluante au surse antropogene, adică rezultă din activitatea 

umană, mai exact din intervenţia necontrolată a omului asupra atmosferei.  

Cea mai importantă cauză a poluării cu praf şi fum este energetica bazată pe cărbune.  
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B. Poluanţii gazoşi 

Această categorie de poluanţi este constituită din emisiunile antropogene de gaze şi 

vapori, având cu precădere o acţiune chimică. Un aspect aparte al acestei poluări îl constituie 

producerea unui miros neplăcut. 

Cauzele antropogene ale poluării cu gaze ar fi: centralele termoelectrice, industria 

vâscozei, petrochimia, industria acizilor anorganici, transportul auto, complexele zootehnice. O 

semnificaţie aparte o are poluarea datorată transportului auto, un tip de poluare dispersă / 

orientată. Chiar dacă pe unitatea de transport intensitatea poluării este redusă, densitatea 

circulaţiei auto poate crea, local şi zonal, serioase poluări. Poluanţii tipici sunt CO, hidrocarburi 

nearse sau doar parţial transformate termic, NOX, SOX, compuşi cu Pb. 

C. Aerosolii 

Sunt suspensii de particule solide sau lichide în aer. Dimensiunile particulelor sunt cuprinse 

între 0,01-10 μm. Particulele mai mari de 10-20 μm se depun foarte rapid. 

Suspensiile de particule fine în aer reprezintă fenomene naturale, care rezultă din 

acţiunea vântului asupra materialelor de pe suprafaţa pământului şi din procese de condensare 

şi nucleaţie ale vaporilor cu volatilitate joasă. 

Sursele antropice de aerosoli sunt emisiile de particule de cenuşă zburătoare din procese 

de ardere sau alte emisii din diverse activităţi (măcinare, perforare, explozie, etc). Arderea 

biomasei care are loc atât natural cât şi deliberat, este o sursă prolifică de particule, care 

constau mai ales din condensate organice. 

Procese industriale poluante 

Dintre procesele industriale poluante, industria chimică şi cea petrochimică se 

caracterizează prin emisii de hidrocarburi, CO, SO2, NOX, H2S, NH3, clor, fenoli, aldehidă 

formică, compuşi organici fluoruraţi şi cloruraţi, etc. 

Industria materialelor de construcţii emite pulberi, SO2, CO, fenoli, etc. în industria 

celulozei şi a hârtiei se emit H2S, CS2, SO2, metilmercaptan, clor, aldehidă formică, etc. 

În industria feroasă şi neferoasă se emit importante cantităţi de poluanţi. Astfel, la 

producerea cocsului, o tonă de cărbune prelucrat este însoţit de emiterea a circa 0,3 kg praf şi 

CO, 0,75 kg SO2, câte 0,03 kg hidrocarburi şi NH3. 

Dispersia poluanţilor în atmosferǎ 

Elementele poluante nu rǎmân la locurile unde sunt produse, ci, datoritǎ unor factori 

influenţi, ele se depǎrteazǎ mult de acestea. Aflate în concentraţie mare la sursa emitentǎ, pe 

mǎsurǎ ce se depǎrteazǎ se dispersează şi datoritǎ unor fenomene fizice sau chimice, în 

anumite zone sau regiuni ele cad pe pǎmânt, sau se descompun realizând o autopurificare a 

atmosferei. 

De foarte multe ori aceastǎ autopurificare nu este posibilǎ şi datoritǎ unor cauze naturale 

ele sunt purtate la mare distanţǎ, aglomerate sau concentrate, dând naştere unor adevǎrate 

calamitǎţi, atât asupra oamenilor şi animalelor, cât şi asupra mediului înconjurǎtor. 

Emisii de poluanţi atmosferici 

Poluanții atmosferici sunt atent monitorizați datorită efectului puternic asupra 

organismelor vii și cuprind emisii de substanțe chimice de tipul SO2, NOx, NMVOC şi NH3,  dioxid 

de sulf, oxizi de azot, NH3,  NMVOC,  plumb, cadmiu,  mercur,  dioxină,  hidrocarburi aromatice 

policiclice (HAP),  bifenili policloruraţi (PCB), hexaclorbenzen (HCB) etc.  În diagramă este 

redată cu titlu de exemplu evoluţia emisiilor de SO2, NOx, NMVOC şi NH3. 
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Fig.3.1 Diagrama evoluţiei emisiilor de SO2, NOx, NMVOC şi NH3 

 

Analiza sistemelor de ventilație industrială 

Instalaţiile de ventilare şi climatizare industriale au ca scop asigurarea condiţiilor de 

puritate  a aerului şi a microclimei corespunzătoare activităţii depuse de om şi a naturii 

procesului tehnologic. Realizarea acestor cerinţe contribuie la menţinerea capacităţii de muncă, 

la înlăturarea îmbolnăvirilor profesionale, la ridicarea productivităţii muncii, a calităţii 

produselor, etc.  

Clădirile industriale cuprind în general spaţii mari cu surse variate de nocivităţi. Felul 

surselor şi amplasarea lor depind de procesul tehnologic din fiecare secţie. Pentru diluarea 

nocivităţilor, asigurarea condiţiilor de mediu necesare protecţiei muncii şi realizării 

microclimatului cerut de procesul de producţie, prin instalaţiile de ventilare industrială se 

vehiculează debite mari de aer 

Sisteme de ventilare industrială 

Alegerea sistemului de ventilare cel mai potrivit pentru o situație dată constituie în cea 

mai mare parte cheia unei funcționări satisfăcătoare. Situațiile care intervin în practică sunt 

însă atât de numeroase, de complexe și de variate, procesele industriale într-o evoluție atât de 

rapidă, iar necesitățile pentru confort din ce în ce mai ridicate, încât a sistematiza diferitele 

situații care apar și de a atașa la fiecare categorie sistemul de ventilare cel mai potrivit ar fi și 

dificil și nepractic.  

În problema de ventilaţie industrială, condiţiile mediului interior, denumite calitatea 

aerului interior şi expunerea angajaţilor la acestea sunt foarte importante. În instalaţiile 

industriale regimul de emisie al contaminaţiilor poate fi de 10 – 100 ori mai ridicat decât în 

instalaţiile nonindustriale, dar pentru foarte mulţi contaminanţi nivelul calităţii aerului interior 

poate fi acelaşi. Problema prioritară o constituie luarea în considerare a procesului de 

producţie, precum şi a altor probleme importante cum ar fi: angajaţii, energia, mediul 

înconjurător, etc. 

Scopul instalațiilor de ventilație industrială, include și alte spații decât clădirile de 

procesare industrială tradiționale, cum sunt: spitalele, parcările subterane, tuneluri miniere, de 

cale ferata și auto; alte clădiri, incinte si procese. 

Sistemele tehnologice de aeraj industriale se pot clasifica în doua categorii: ventilație 

industrială si tehnologii de procesare a aerului. 
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Din cadrul acestui sistem fac parte: 

o Sistemele de condiționare a aerului care controlează calitatea aerului si mediului, atât 

pentru factorul uman, cat si pentru procese. 

o Sistemele de ventilație generala în care anumiți parametrii interni sunt controlați doar 

parțial. Nivelurile ținta sunt de obicei mai scăzute decât cele pentru condiționarea 

aerului.   

o Sistemele de ventilație locala sunt folosite pentru zonele controlate local. Aceste 

sisteme se bazează pe captarea locala a contaminanților.  

o Sistemele de ventilație a proceselor au scopul de a menține condițiile definite pentru a 

asigura performanța proceselor (ex. hotele mașinilor de hârtie).   

Tehnologii de procesare a aerului 

În cadrul acstor tehnologii se disting următoarele sisteme de seraj: 

o Sistemele de purificare sunt utilizate pentru îndepărtarea contaminanților, pentru 

purificarea debitelor rezultante, si colectarea materialelor înainte de evacuarea aerului 

viciat;  

o Sistemele de transport pneumatice sunt folosite pentru a transporta poluanții captați 

din procese către un punct de colectare.  

o Sistemele de uscare sunt folosite pentru îndepărtarea umezelii, a gazelor si vaporilor 

dintr-un produs. 

o Sistemele tehnologice pentru securitatea aerajului pot fi proiectate pentru controlul 

fumului în timpul incendiilor sau pentru reducerea riscului de explozie. 

Ventilatoare industriale 

Ventilatorul este inima unui sistem de ventilație. Un ventilator este un sistem roto-dinamic 

și este partea de conducere a tuturor sistemelor mecanice de ventilație. Energia de rotație ce se 

aplica la arborele ventilatorului este convertită într-o diferență de presiune, cauzând curgerea 

aerului, gazului sau particulelor de material prin rețeaua de tuburi sau descărcarea acestora în 

spațiul liber. 

Ventilatoarele sunt mașini rotative pentru mărirea presiunii aerului (presiune statică) 

transformată din energia mecanică primită la arborele motor. Elementele principale ale unui 

ventilator sunt rotorul, carcasa și sistemul de acționare a rotorului. 

După direcția de curgere a aerului în ventilatoare, acestea se clasifică în ventilatoare 

centrifugale sau radiale și ventilatoare axiale. 

 
                                           Fig.3.2  a) ventilator centrifugal       b) ventilator axial 

 

Ventilatoare axiale 

Ventilatoarele axiale își datoresc denumirea de la faptul că, deplasarea aerului se face de-

a lungul axei ventilatorului. Energia de presiune dezvoltată de aceste ventilatoare nu este 

produsă, ca la ventilatoarele radiale și de forță centrifugă, ci în întregime, numai de 

modificarea vitezei de curgere la trecerea prin rotor și de conversiunea presiunii dinamice în 

presiune statică. Ventilatoarele axiale pot fii: cu elice, tubulare și vane-axiale.   
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Ventilatoare centrifugale 

Ventilatoarele centrifuge utilizează un rotor pentru a crește viteza fluxului de aer. Pe 

măsură ce aerul se deplasează de la butucul rotorului la vârfurile paletelor, acesta câștigă 

energie cinetică.  

 
Fig.3.3 Rotorul ventilatorului centrifugal 

 

Rotorul unui ventilator centrifugal constă din două inele  cu palete ajustate între ele. 

Inelele sunt  atașate de tubulatura ventilatorului prin intermediul unor spițe.  

 
Fig.3.4  a. Palete înclinate în față   b. Palete radiale   c. Palete înapoi curbate 

 

Ventilatoare bifurcate 

Ventilatoarele bifurcate sunt de obicei ventilatoare auxiliare care sunt astfel proiectate 

încât motoarele funcţionează în aer proaspăt în timp ce rotorul vehiculează aer viciat. Pentru a 

realiza aceasta, carcasă ventilatorului este astfel concepută încât aerul poate să treacă pe 

oricare parte deoarece motorul este capsulat. 

Ventilatoare cu curgere combinată (mixtă) 

Ventilatoarele cu rotaţie mixtă sunt ventilatoare hibride în sensul că de obicei sunt în 

principal centrifugale montate în aşa fel încât pot funcţiona în mod similar cu cele axiale. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.5 Ventilator mixt 

 

Parametrii funcționali ai instalațiilor de ventilație industrială legile ventilatoarelor 

Parametrii funcționali care definesc performanțele unui ventilator sunt: debitul de aer, 

presiunea, turația, puterea și randamentul. De asemenea, pe lângă parametrii funcționali ai unui 

ventilator mai trebuie să se cunoască și parametrii de stare ai aerului (temperatură, umiditate, 

presiune absolută, viteza aerului) și parametrii aerodinamici ai conductelor de ventilare 

Rotor

Palete de ghidare
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(elementele geometrice ale coloanei, rezistența aerodinamică a coloanei, coeficientul unitar al 

pierderilor de aer) deoarece determină în cea mai mare parte funcționarea unei instalații de 

ventilație. 

Parametrii funcționali care definesc performanțele unui ventilator sunt: debitul de aer, 

presiunea, turația, puterea utilă și puterea absorbită, randamentul, tensiunea, curentul și 

nivelul de zgomot.  

În figura de mai jos, este redată diferenţa dintre performanţele ventilatoarelor 

centrifugale cu palete de diferite forme, proiectate pentru dezvoltarea aceluiaşi debit de aer Q. 

Din această figură rezultă că ventilatoarele cu palete curbate în faţă vor absorbi cea mai mare 

cantitate de energie, în timp ce ventilatoarele cu palete curbate în spate vor absorbi o cantitate 

de energie mai mică. 

                                        
Fig.3.6 Diferenţa dintre performanţele ventilatoarelor centrifugale cu  

palete de diferite forme 

 

 2. Analiza metodelor de exploatare aplicate la salinele din România 

La ora actuală, în România există 6 exploatări a sării geme în subteran, aparținătoare 

Societătii Naționale a Sării, cu sediul în București și anume: Salina Cacica; Salina Dej; Salina 

Praid; Salina Prahova; Salina Rîmnicu Vîlcea; Salina Tîrgu Ocna. 

Pe lîngă exploatarea sării geme în subteran se mai exploatează sare și cu metoda umedă în 

exploatările de la Ocna Mureș, Tărgu Ocna, Cacica și Ocnele Mari. 

Stratigrafia zăcămintelor 

Badenianul- este prezent prin cele patru orizonturi cunoscute: orizontul Tufului de Dej şi a 

marnelor cu Globigerine / orizontul sării şi a gipsului superior / orizontul şisturilor cu Radiolari / 

orizontul marnelor cu Spirialis. 

Cuaternar - Pleistocen- (vulcanogen-sedimentar) fiind alcătuit din aglomerate şi brecii 

vulcanice post-pliocene care ating grosimi de sute de metrii, şi au o compoziţie variată de 

andezite, care se dispun discordant peste complexul sedimentar menţionat, formând relieful 

morfostructural al zonei. 

Holocenul- este reprezentat prin nisipuri şi pietrişuri ale teraselor inferioare, conuri de 

dejecţie, depozite aluvionare, deluvii şi depuneri de carbonaţi. 

Solubilitatea  

Sarea este foarte susceptibilă la transformările diagenetice, datorită marii solubilităţi ale 

mineralelor constituente, capacităţii lor de deformare plastică şi uşurinţei cu care se hidratează 

sau se deshidratează. Capacitatea mare de dizolvare este permisă de difuzivitatea moleculelor 

de sare în soluţie.  

 

PRESIUNE

PUTERE

Pal
ete

 cu
rba

te 
nî  fa

ţă

Palet
e ra

dia
le

Palete curbate în faţă

Palete radiale

P
re

si
u
n

ea
 ş

i 
e
n

er
g
ia

 a
b
s
or

b
it

ă

Debit de aer

Palete curbate
în spate



 

MINISTERUL CERCETĂRII SI INOVĂRII 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

  
 

 104 

Cristalizarea şi granulaţia 

Sarea are un aspect macro- sau microcristalin fiind impurificat cu dispersii mecanice 

singenetice constituite din argile, marne, gresii, calcare cristaline etc. sub formă de diseminări, 

impregnaţii, incluziuni stratiforme sau enclave de diferite dimensiuni. Incluziunile de steril cu un 

diametru de peste 0,5m pot apare sub forma de intercalaţii stratiforme (singenetice) sau sub 

formă de fragmente brecifiate, rezultate în urma deformărilor halocinetice a sării.          

Mineralogia şi chimismul 

Halitul (sarea gemă), compusul cel mai răspândit dintre depozitele evaporitice, este un 

mineral cu legături ionice tipice, şi este mai solubil decât sulfaţii de Ca (anhidrit, gips). Roca 

monominerală, alcătuită aproape în totalitate din mineralul halit, a fost definit ca fiind halitit.  

Vârsta zăcămintelor de sare 

Pe baza unor considerente stratigrafice, geometrice, petrografice şi biostratigrafice, 

zăcămimtele de sare a fost datată ca fiind de vârsta badenian inferioară.  

Geneza zăcămintelor 

Una dintre cele mai discutate probleme de către geologi şi chimişti a fost aceea a originii 

sării. Cea mai veche ipoteză fiind emisă de către Ochsenius (1877), care susţinea originea 

lagunară a depozitelor de sare, ipoteză care a câştigat cei mai multi adepţi.  

În acest context trebuie amintit şi ipoteza depunerii primordiale (Voiteşti - Rittman) 

conform căreia combinarea elementelor Na şi Cl a început în momentul în care temperatura a 

scăzut sub 700 0C, punct critic după care a demarat şi depunerea NaCl, căzând la suprafaţa 

Terrei, ca o zăpadă şi învelind Pământul cu un strat gros (150m), de un alb strălucitor. Când 

temperatura a scăzut în continuare, sub valoarea critică a apei (3740C), s-a produs condensarea 

vaporilor de apă. Ploile torenţiale au căzut pe suprafaţa caldă a Terrei, realizând procese de 

recondensare şi evaporare, într-un ciclu violent. Apa caldă a dizolvat sarea, l-a transportat în 

părţile denivelate, rezultând mările şi oceanele saturate cu sare. Din aceste soluţii s-au format 

ulterior, prin depunere şi precipitare lagunară, depozitele de sare.  

Metode de extragere a sarii, generalități. 

La nivelul anului 2017, în Romănia se mai aplică  trei metode de extragere a sării geme pe 

cale uscata și anume: 

 

- Metoda de exploatare în camere mici și pilieri pătrați supraetajați; 

- Metoda de exploatare cu camere mici și pilieri pătrați; 

- Metoda cu camere mici și pilieri dreptunghiulari supraetajați. 

- Metoda de exploatare cu camere mici şi pilieri pătraţi. 

 

Metoda consta din excavarea – impuscarea a unor spatii numitecamere, intre care se 

abandoneaza stalpi paralelipipedici cu baza patrata, numiti pilieri intercamerali, In cadrul 

panoului, sensul de exploatare este in avans. Sistenul camera-pilier formeaza un sisitem 

functional bine determinat in cadrul exploatatrii, in care camera asigura spatiul necesar 

extragerii materiei prime, iar pilierul asigura stabilitatea masivului de sare. Aceasta metoda un 

presupune sustinerea tavanelor camerelor de exploatare si a pilierilor patrati dar nici un ecclud 

aceasta sustinere atunci cand apapr fenomene de instabilitate la nivelul acestor zone (exfolieri, 

desprinderi mari copturi, fisuri ale tavanelor si pilierilor). 
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Metoda de exploatare cu camere mici şi pilieri dreptunghiulari. 

Această metodă se deosebeşte de cea descrisă anterior, numai prin forma (dreptunghiulară 

în secţiune) şi dimensiunile pilierilor şi camerelor. Ecartul în plan orizontal şi vertical este mai 

mare decît în cazul schemei cu pilieri pătraţi. 

 

              

              g- grosimea planșeului, 

              h- înălțimea camerei, 

              l- lățimea camerei, 

              f- pilier 

 

Această metodă de exploatare constă în excavarea în zăcămîntul de sare a unor camere de 

exploatare cu lățimea de 20 m și înălțimea de 8-12, separate de stîlpi de sare (pilieri de cîmp) 

de forma dreptunghiulară. Acești pilieri au rolul de a prelua sarcina litostatică datorată rocilor 

acoperitoare, asigurînd stabilitatea excavațiilor și a suprafetei. Metoda de exploatare nu 

presupune susținerea tavanelor camerelor de exploatare și a pilierilor părăsiți dar nici un o 

exclude atunci cînd apara fenomemne de istabilitate la nivelul acestor zone. 

Metoda de exploatare a sării geme cu camere mici şi pilieri (pătraţi) părăsiţi, cu tavanul 

drept 

Metoda de exploatare este conform proiectului cadru elaborat de MINESA - I.C.P.M. Cluj, şi 

are denumirea de metoda de exploatare a sării geme cu camere mici şi pilieri (pătraţi) părăsiţi, 

cu tavanul drept si are urmatoarele caracteristiciȘ 

o planşeul (pilierul) de acoperiş al zăcământului are o grosime minimă de 30m în sare; 

o pilierul de culcuş are o grosime minimă de 10m în sare; 

o pilierii marginali variează în funcţie de adâncimea de exploatare, de la 22m (pentru h = 

80-120m) la 29m (pentru h = 280-400m); 

o pilierii (planşeele) dintre orizonturi au o grosime de 8m, la adâncimea de 80-100m şi 

10m pentru adâncimea de 280m; 

o pilierii intercamerali sunt prisme drepte cu baza pătrată (10-18m) cu înălţimea de 8m, 

dimensiunile bazei crescând odată cu adâncimea de exploatare; 
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o camerele de exploatare au tavanul drept, lăţimea de 12-16m, înălţimea de 8m şi 

lungimea de 20-300m, în funcţie de mărimea câmpului de exploatare; 

 

Metoda propusă de exploatare cu camere mici şi pilieri pătrați și tăiere cu combina. 

Această metodă de exploatare propusă pentru a fi aplicată este cu camere mici 

direcționali și pilieri pătrați, cu tavan drept  cu  exploatare descendentă, tăiere cu combina cu 

atac punctiform, încarcare cu combina în autobasculante miniere, transport auto la suprafață. 

Camerele se exploatează integral dintr-o singură poziționare a combinei într-o felie de 5m 

înaltime și o lățime de 8m. 

Combina de atac punctiform are capete tăietoare ce se rotesc pe direție transversală. 

Brațul tăietor pivotează pe orizontală de-a lungul întregului front. Odată ce capetele tăietoare 

au penetrat frontul, se reglează adancimea de tăiere. 

 

Faza 2: Noțiuni de bază privind mediul de muncă în domeniul ventilației și salvare în 

medii periculoase. 

 

Studiul sistemelor de ventilație industrială prin prisma automatizării acestora  

Prevederi legislative referitoare la ventilația industrială. 

Pentru a alege o instalație de ventilație trebuie făcută o analiză a locului de muncă ce 

urmează a fi aerisit astfel încât soluția aleasă să rezolve problema de evacuare a noxelor dar să 

și respecte confortul personalului lucrător. 

Proiectarea și realizarea unei instalații de ventilație individuale trebuie să armonizeze 

cerințele de confort cu cele de gestionare a sistemului de ventilație de către utilizator, fără a 

afecta, involuntar, celelalte funcții ale sistemului.  

Odată cu apariţia Legii nr. 319 din 14 iulie 2006, securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi 

a Normelor metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor acestei legi, actele 

legislative existente în domeniu până la data respectivă au fost abrogate urmând ca fiecare 

agent economic să întocmească propriile Regulamente de securitate şi sănătate în muncă. 

În spiritul Legii Securităţii şi Sănătăţii în muncă nr. 319/2006, care transpune Directiva 

Consiliului nr. 89/391/EEC conducătorii agenţilor economici, prin obligaţiile şi răspunderile 

stabilite, sunt singurii responsabili de sănătatea şi securitatea salariaţilor lor. 

În baza Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 a apărut în domeniul ventilaţiei 

industriale următoarele normative: 

NORMATIV din 22 iunie 2011 pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de 

ventilare și climatizare, indicativ I5-2010, aprobat prin Ordinul nr. 1.659/2011, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011, Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Turismului; 

NORMATIV din 2 mai 2007 privind organizarea activității de verificare a instalațiilor de 

ventilare care funcționează la unități industriale cu pericol potențial de formare a atmosferelor 

explozive și/sau toxice, indicativ NVIV - 01-06,  aprobat prin Ordinul nr. 393/2007 publicat în 

Monitorul Oficial 408 din 19 iunie 2007, emitent Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. 

Riscul de explozie 

Exploziile și incendiile instantanee nu constituie, din fericire, cauzele cele mai frecvente 

ale accidentelor de muncă. Cu toate acestea, consecințele acestora sunt spectaculoase și 

dramatice în ceeace privește pierderile de vieți omenești și prejudiciile economice. 
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 Considerentele umanitare sunt evidente: exploziile și incendiile pot provoca răniri 

extrem de grave și decese. 

Exploziile pot surveni ori de câte ori sunt îndeplinite - simultan - următoarele condiţii: 

substanţele sau preparatele inflamabile/combustibile (carburant) prezintă un grad înalt de 

dispersie în aer; concentraţia substanţelor sau preparatelor inflamabile în aer (comburant) se 

găseşte în interiorul limitelor (inferioară şi superioară) de explozie; cantitatea de atmosferă 

explozivă (amestec combustibil - aer) este periculoasă la momentul dat; se consideră ca fiind 

periculoasă o atmosferă explozivă compactă de minimum 10 dm3, formată într-o incintă închisă 

(încăpere), indiferent de mărimea acesteia; sursa de aprindere există şi, totodată, este eficientă 

(suficient de mare ca temperatură şi energie) pentru asigurarea activării moleculelor în vederea 

iniţierii şi propagării  reacţiei de ardere rapidă. 

Riscul de explozie poate să apară în toate domeniile de activitate în care sunt implicate 

substanțe inflamabile (gaze, vapori, prafuri, cețuri), care în amestec cu aerul pot da naștere la 

atmosfere potențial explozive. 

 

Sisteme de ventilare industrială 

Instalațiile de ventilare și de condiționare a aerului în încăperi urmăresc realizarea unei 

ambianțe confortabile și igienice. În cazul încăperilor industriale, aceste instalații crează în 

afară de un mediu prielic pentru buna desfășurare a procesului tehnologic, și condiții de confort 

care duc la obținerea unei creșteri însemnate a productivității muncii. 

Alegerea unei sistem de ventilație industrială se poate face prin parcurgerea următoarelor 

etape: 

1) definirea clară a clădirii și a posturilor din ea, a tipului de proces industrial ce are loc în 

clădire, a personalului muncitor folosit, a restricțiilor legate de mediu, de temperatură; 

2) determinarea surselor de poluare și clasificare a acestora, a caracteristicilor fizice și 

chimice; 

3) alegerea soluției optime de captare și ventilație ținând cont de evoluțiile și modificările 

posibile ale procesului industrial; 

4) determinarea parametrilor (viteza aerului, debitului, temperatura, umiditatea și presiune 

absolută) și calculului instalației (determinarea pierderilor de aer, a puterii instalate, 

diametrului coloanei, a pierderilor de sarcină, etc); 

5) alegerea elementelor de circuit cum ar fii tubulatura, gurile de insuflare și aspirare a 

aerului, tipul de ventilator și motor de acționare, posibilitatea de automatizare, etc; 

6) punerea în funcțiune a instalației de ventilație și asigurarea mentenanței. 

Ventilaţia este considerată un “control ingineresc”  în scopul eliminării sau controlului 

contaminanţilor eliberaţi în atmosfera mediului de lucru din interior. Este un mod preferat de a 

controla expunerea angajaţilor la contaminanţii din aer. 

Proiectarea și realizarea unei instalații de ventilație individuale trebuie să armonizeze 

cerințele de confort cu cele de gestionare a sistemului de ventilație de către utilizator, fără a 

afecta, involuntar, celelalte funcții ale sistemului. 

Sistemele de aeraj industrial sunt compuse din mai multe componente, incluzând: 

- o zonă de admisie a aerului, cum ar fi o hotă sau o incintă; 

- tubulaturi, cu rolul de a transporta masele de aer dintr-o zonă spre alta; 

- dispozitive de curățare / purificare a aerului; 

- ventilator(ventilatoare) pentru admisia aerului proaspăt  și evacuarea aerului viciat. 
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Când degajările nocive produc o viciere a incintei care pune în primejdie sănătatea 

oamenilor sau afectează confortul lor, se impune utilizarea unor sisteme speciale de ventilare. 

La noi în țară, în cadrul proceselor industriale cu degajări importante de noxe, pentru 

aerisirea locurilor de muncă cu pericol potențial de formare a atmosferelor explozive și/sau 

toxice sunt utilizate diferite tipuri de ventilatoare și instalații de ventilare care realizează 

debite de aer cuprinse între 100 m3/h și 1000000 m3/h și depresiuni de la sub 10 Pascali până la 

peste 10.000 de Pascali. 

Sistemele tehnologice de ventilație industrială se pot clasifica în trei categorii: ventilație 

minieră, ventilație industrial propriuzisă și tehnologii de procesare a aerului. 

• Ventilație minieră: sistemele de aeraj local sau partial;sistemul de ventilație general. 

• Ventilație industrială: sistemele de condiționare a aerului; sistemele de ventilație 

generale; sistemele de ventilație locale; sistemele de ventilație a proceselor. 

• Tehnologii de procesare a aerului: sisteme de purificare; sisteme de transport pneumatic; 

sisteme de uscare si sistemele tehnologice pentru securitatea aerajului. 

Verificarea instalațiilor de ventilație   

Pe baza cunoașterii aprofundate a tipului și cantităților de noxe care se pot degaja în 

incintă proiectantul prevede instalații de ventilare pentru limitarea sau eliminarea riscului de 

producere a atmosferei potențial explozivă și/sau toxice. 

Pe baza proiectului de execuție constructorul montează instalațiile de ventilație în funcție 

de specificațiile tehnice pe amplasamentul destinat. În funcție de specificațiile tehnice 

instalațiile de ventilație prevăzute, pot fii cu tubulatură sau fără tubulatură. Cele cu tubulatură 

pot fi monofilare sau ramificate. De asemenea pot să fie dotate cu unul sau mai multe 

ventilatoare. În timpul funcționării parametrii funcționali ai ventilatoarelor respectiv tubulatura 

suferă modificări care pot conduce la creșterea concentrațiilor de gaze, vapori, pulberi sau 

cețuri. 

Pentru evitarea riscului de formare a atmosferelor potențial explozive și/sau toxice se 

impune verificarea instalațiilor de ventilare. 

Activitatea de verificare a instalațiilor de ventilare are rol puternic preventiv în ceea ce 

privește riscul de explozie în principal datorită faptului că din cele trei elemente care pot 

conduce la apariția unui fenomen de explozie, instalațiile de ventilare pot asigura carburantul 

(gaze, vapori, prafuri/pulberi, cețuri) respectiv sursa de inițiere (suprafața fierbinte, flacără, 

scântei de origine mecanică, scântei electrice, electricitate statică etc.) 

Automatizarea procesului de monitorizare a instalațiilor de ventilare 

Pentru o monitorizare cât mai eficientă și mai exactă se pot utiliza programe si aparatură 

de ultimă generație din domeniu, pentru  asigurarea din punct de vedere al calității și acurateții 

rezultatelor dar și pentru creșterea securității si sănătății lucrătorilor la locul desfășurarii 

activității. 



 

MINISTERUL CERCETĂRII SI INOVĂRII 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

  
 

 109 

 
Monitorizarea se poate reliza cu ajutorul unor sisteme complexe, formate din senzori 

pentru masurarea vitezei, temperaturi, umiditatii si presiuni/depresiunii aerului, conectați la o 

bază de date ce poate fi accesată de la distanță. 

 

Stabilirea indicatorilor psihologici implicați în activitatea de salvare în diferite medii de 

muncă 

Structura activității de intervenție și de salvare relevă două părți strâns legate: partea 

obiectivă, reprezentată de obiective și sarcini, care trebuie rezolvate la anumite standarde 

calitative și cantitative, iar partea subiectivă reprezentată de abilitățile totale, capacitățile și 

resursele necesare unei persoane care se angajează în această activitate. 

La fel ca în orice alt domeniu de activitate, de asemenea, atunci când vine vorba de 

activitatea de intervenție și salvare, examinarea psihologică apare ca o condiție prealabilă 

pentru gestionarea corectă a procesului de lucru, în scopul creșterii eficacității acestuia. 

Examinarea psihologică a personalului trebuie să se concentreze atât pe diagnosticul psihologic 

individual, cât și pe prognosticul individual. Examinarea psihologică relevă calitățile sau 

prezența / absența contraindicațiilor profesionale și, pe baza rezultatelor obținute, persoana în 

cauză poate fi încadrată într-un anumit loc de muncă. 

Doar cunoașterea obiectivă a tuturor trăsăturilor individuale și a cerințelor profesionale și 

realizarea unui acord între ele poate duce la evitarea consecințelor negative asupra individului 

(cum ar fi tulburările de adaptare, accidentele de muncă, arsurile etc.). Necesitatea stabilirii 

acestui acord între individ și activitatea de lucru este imperativ, mai ales în cazul activităților cu 
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responsabilități și riscuri sporite cum ar fi intervenția și salvarea (situație prevăzută de legislația 

românească în vigoare - HG 1169/2011, care stipulează obligația de a efectua evaluări 

psihologice, atât pentru ocuparea forței de muncă, cât și pentru periodice pentru anumite 

categorii profesionale). 

Condiții extreme de mediu și efectul lor asupra performanței  

Pe parcursul desfăşurării activităţii, solicitarea individului, în funcţie de echilibrul dintre 

exigenţele externe şi capacităţile interne, de momentul zilei de muncă, de intensitatea efortului 

şi de durata acestuia, poate avea efecte pozitive, favorabile unui rezultat eficient al activităţii 

(în termeni cantitativi, calitativi şi de costuri biologice) sau negative, nefavorabile atât pentru 

rezultatele activităţii, cât şi pentru starea funcţională a organismului uman. Activitatea omului 

este reglată prin tonusul cerebral şi depinde în mare măsură de regimul de stimulare, de 

activare. Pentru a putea selecţiona şi prelucra informaţiile şi apoi pentru a putea decide şi 

acţiona corespunzător operatorul uman trebuie să fie „activat”.  

Activarea reprezintă o stare generală în care diferite sisteme fiziologice sunt activate 

simultan, incluzând frecvenţa cardiacă, activitatea metabolică şi cea electrică a creierului. 

Există un nivel optim al activării pentru orice activitate: un nivel mai mare sau mai mic 

determină performanţe inferioare. Zona optimă variază în funcţie de exigenţele sarcinii, de 

factori ambientali, de diferenţe individuale etc. Cu cât răspunsul omului este mai bine cunoscut, 

mai sigur, cu atât activarea este mai redusă. 

Supra activarea poate fi provocată de stresori ambientali (de exemplu, zgomotul). Sub 

activarea poate rezulta din monotonie. Solicitarea organismului uman, dincolo de limitele unei 

activări optime are efecte negative, nefavorabile asupra organismului pentru că duce la 

fenomene de: oboseală, monotonie, hipovigilenţă, saturaţie etc. În cazul unor dificultăţi de 

adaptare profesională organismul uman reacţionează negativ dezvoltând diferite mecanisme 

patogene.  

Condițiile de desfășurare a acțiunilor de intervenție și salvare, cu echipamente din ce în ce 

mai performante,  impun tot mai mult o presiune sporită asupra performanței umane. În unele 

situații, chiar, condiția biologică și psihică a salvatorilor devenind un factor limitativ al 

performanței. Acest fapt impune, pe de o parte, o preocupare tot mai intensă pentru 

cunoașterea limitelor performanței umane și ameliorarea adaptării acesteia la condițiile 

intervenției moderne. 

Aspecte privind legislația referitoare la efectele factorilor de risc psihosociali asupra 

individului  

Indicatorii biologici ai unor efecte produse de diverse riscuri/nocivităţi profesionale sunt 

prezentaţi, definiţi şi clasificaţi în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 803/2001 privind 

aprobarea unor indicatori de expunere şi/sau de efect biologic relevanţi pentru stabilirea 

răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională, indicatori 

valabili pentru toate tipurile de activităţi, locuri de muncă şi condiţii de muncă.  

Particularităţi ale derulării activităţii de intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive/ 

inflamabile 

O definiţie completă a activităţii de intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/ 

inflamabile poate fi: un răspuns specializat la o situaţie de urgenţă dintr-o unitate ce pune în 

primejdie vieţi, bunuri materiale şi o funcţionare continuă a acesteia. 

Prestaţia salvatorului se încadrează în categoria „muncă grea", din punct de vedere al 

efortului depus, depăşind cu mult media consumului global de calorii al muncitorului de la 

fronturile active de lucru. Caracterul acesta, de muncă grea, este imprimat şi de faptul că 
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efortul profesional conţine numeroase oscilaţii de amplitudine mare, privind nivelul eforturilor 

depuse. Cu cât durata acestora este mai mare, cu atât munca este mai grea. Executarea muncii 

în salvare este ocazională, nu are caracter permanent, presupunând schimbarea deprinderilor 

zilnice de la profesia de bază. Salvatorii trebuie să efectueze antrenamente în condiţii similare 

cu cele din zona avariată, care să-i facă apţi de a acţiona eficient şi în deplină securitate. 

Principalele sarcini în activitatea de intervenție și salvare: 

• Răspunde la alarmele de incidente şi alte solicitări (accidente industriale, etc.).  

• Conduce şi utilizează maşinile şi echipamentul necesar pentru acțiunea de intervenție și 

salvare.  

• Identifică sursele incidentelor folosindu-şi cunoştinţele despre tipuri de incendii, 

designul construcţiilor, materiale de construcţie etc.  

• Delimitează zona afectată pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate.  

• Creează deschizături/breşe în diferite structuri pentru asigurarea ventilaţiei şi 

accesului, utilizând topoare, căngi, fierăstraie, răngi etc.  

• Controlează zonele pentru a localiza eventualele victime.  

• Salvează victimele de la locul incidentelor.  

• Acordă primul ajutor şi ia măsuri de resuscitare a persoanelor rănite.  

• Acţionează pentru identificarea/găsirea de substanţe chimice (inflamabile) care ar 

putea provoca explozii şi extinderea incendiilor. 

• Inspectează şi verifică locul incidentului pentru a se asigura că nu mai există nici un 

pericol.  

• Efectuează antrenamente fizice și simulări pentru menţinerea unui nivel de pregătire 

corespunzător.  

• Participă la exerciţii şi demonstraţii privind tehnicile de intervenție și salvare.  

• Participă la cursuri, seminarii, conferinţe şi studiază literatura de specialitate pentru a 

învăţa noi tehnici de intervenție și salvare. 

• Curăţă şi întreţine echipamentul şi aparatura din dotare pentru intervenție și salvare. 

Personalul de intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive /inflamabile trebuie să fie 

calificat într-una din meseriile reprezentative din cadrul agentului economic unde este 

organizată staţia de salvare.  

Aspecte legate de psihologia activităţii de intervenţie şi salvare în medii toxice/ 

explozive/ inflamabile. 

Despre psihologia intervenției și a activității de salvare, informațiile pot fi obținute din 

diverse surse, documente și rapoarte, analize, lucrări științifice etc. În general, există o 

convergență acceptabilă a informațiilor obținute pe aceste căi relativ diferite în ceea ce 

privește aptitudinea și profilul personalității cerut de această activitate, cu accente diferite 

asupra anumitor grupuri de atribute psihice sau asupra modului de a le dezvolta în procesul de 

pregătire și rafinare profesională. 

În prezent, recrutarea, expertiza, selecția și pregătirea psihologică a personalului se 

bazează pe stabilirea unui minim de capacități, abilități și trăsături psihice (profilul optim al 

personalității), a cărui stare este supusă unui examen de evaluare inițială și periodică. 

Insistăm asupra diferenței dintre abilități și capacități. Criteriul pentru atingerea 

diferenței specifice între aceste concepte este gradul lor diferit în ceea ce privește 

oportunitățile de învățare. Calitățile psihice (abilități), cum ar fi inteligența sau capacitatea de 

concentrare, cu greu pot fi îmbunătățite prin instruire. În schimb, capacitățile (cum ar fi 
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utilizarea unui aparat de respirație pentru un salvator în formare) pot fi dezvoltate și evaluate 

numai printr-o instruire adecvată. Așadar, trebuie evaluate calitățile psihice (abilități), cum ar fi 

inteligența sau capacitatea de concentrare, care sunt absolut necesare pentru buna desfășurare 

a activității de salvare. Aspectul principal al examenului psihologic în cadrul procesului de 

instruire/re-instruire din cadrul INSEMEX Petroșani este capacitatea de a obține o cantitate mare 

de informații într-un timp scurt într-o stare de emoție puternică și sub diverse impedimente. 

Pentru a identifica acei indicatori psihologici care au cea mai mare relevanță în activitatea 

de intervenție și salvare, un număr de 25 de persoane familiarizate cu această activitate 

(respectiv ocupanţi ai postului de muncă avut în vedere, analişti ai muncii, persoane 

familiarizate cu postul de muncă, formatori şi instructori în domeniu)  au fost chestionate. 

Structura pe ani de vechime în activitate şi profesie a acestora poate fi vizualizată în  figurile de 

mai jos : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, pentru derularea în bune condiții ale acestei ocupații mai este necesar ca și 

următoarele aptitudini să fie prezente, dezvoltate la un nivel cel puțin mediu: dexteritate 

manuală, dexteritate digitală, coordonare ochi-mână, controlul instrumentelor, discriminarea 

cromatică, percepția spațială, acuitatea vizuală apropiată și la distanță, forța, rezistența la 

efort fizic, flexibilitate și extensie corporală, putere musculară statică.  

Dacă însă ne referim la caracteristicile necesare pentru a derula cu succes activitatea de 

salvator, evaluate de însăşi practicanţii  acestei ocupaţii, atunci, conform rezultatelor unui 

studiu realizat în cadrul INCD INSEMEX Petroşani  situaţia este cea redată în tabelul de mai jos, 

care prezintă poziţiile obţinute de fiecare calitate, aşa cum au fost ele ierarhizate de subiecţii 

cercetării (grupaţi pe trei serii de antrenamente). În cadrul chestionarului s-a precizat că 1 este 

calitatea cea mai importantă şi 10 este calitatea cea mai puţin importantă. 
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Așadar, sintetizând informațiile obținute din sursele mai sus amintite, putem spune că 

indicatorii psihologici pe care trebuie să îi urmărim în ceea ce privește activitatea de intervenție 

și salvare sunt: 

- abilități cognitive (claritatea gândirii, capacitatea de concentrare, luciditatea, atenția, 

abilitatea lingvistică, decizia, memoria, abilitatea vizual-spațială, flexibilitatea în 

gândire, agilitatea mentală, abilitatea matematică); 

- abilități emoționale (empatia, stabilitatea emoțională, adaptarea la stres, confortul 

emoțional, controlul impulsivității, emotivitatea); 

- abilități sociale și de relaționare (asertivitatea, spiritul apartenenței la grup, respectul 

față de ceilalți, sociabilitatea, toleranța la opinii contrare, conformismul, încrederea 

interrelațională); 

- alte abilități și aptitudini (vitalitatea, vigilența, ambiția, dinamismul, curajul, altruismul, 

responsabilitatea, perseverența, răbdarea, realismul, tăria de caracter, generozitatea, 

prudența, sinceritatea, cumpătarea, autocontrolul, calmul mental). 

 

Acești indicatori psihologici sunt definiți în cele ce urmează: 

Claritatea gândirii:  aceasta este aptitudinea de a combina elemente de informaţii 

distincte sau de răspunsuri specifice la probleme pentru a formula reguli sau concluzii generale. 

Aceasta implică aptitudinea de a căuta de ce anumite unele lucruri pot fi în legătură, şi de 

asemenea de a putea da o explicaţie logică a unui şir de evenimente aparent fără legătură. 

Capacitatea de concentrare: este procesul psihic de orientare selectiva, de concentrare a 

energiei psihonervoase asupra unor obiecte, însusiri sau procese, menite sa conduca la sporirea 

eficientei activitatii psihice, cu deosebire a proceselor cognitive. 

Atenția: Această aptitudine constă în capacitatea de concentrare asupra unei sarcini fără a 

fi distras. Această aptitudine implică de asemenea capacitatea de concentrare asupra unei 

sarcini plictisitoare. Este de asemenea aptitudinea de a trece de la o sursă de informaţie la 

altele. Informaţia se poate prezenta sub forma cuvintelor, semnalelor, sunetelor, obiectelor sau 

altele 

Abilitatea lingvistică: este aptitudinea de a folosi cuvinte și fraze în actul vorbirii, astfel 

încât ceilalți să înțeleagă. Aptitudinea de a asculta și înțelege limba vorbită și scrisă. 

Decizia: Raționalitatea decidentului, capacitatea de a alege alternativa cea mai rațională 

dintr-o mulțime de variante disponibile. 

Memoria: Această aptitudine presupune reamintirea informaţiilor (cuvinte cifre, imagini 

sau procedee). Elementele pot fi memorate individual sau în asociaţie cu altele. Această 

aptitudine pune accentul pe ceea ce psihologii numesc memorie episodică, care constă în 

memorarea unor evenimente precise. Ea se distinge de memoria semantică care face apel la 

organizarea cunoştinţelor. 

Abilitatea vizual-spațială: Capacitatea de a genera, reține și transforma imagini vizuale 

abstracte, manipularea și organizarea informației spațiale 

Flexibilitatea în gândire: Este aptitudinea de a identifica sau recunoaşte o formă 

cunoscută (o formă geometrică, un cuvânt, un obiect) care este inclus într-un alt material. 

Sarcina constă în repera forma pe care o căutăm dintr-un anumit fond. 

Agilitatea mentală: Este aptitudine de a produce mai multe reguli pentru a permite 

gruparea unui ansamblu de lucruri în maniere diferite. 
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 Abilitatea matematică: capacitatea de a înțelege și opera cu conținuturi numerice, 

rapiditatea și corectitudinea de realizare a calculelor matematice simple. Abilitatea de a analiza 

o problemă matematică și a utiliza metoda potrivită pentru rezolvarea ei. 

Empatia: capacitatea oamenilor de a înțelege trăirile altora 

Stabilitatea emoțională: aptitudinea de a rămâne calm și echilibrat în situații dificile sau 

stresante.  

Adaptarea la stres: capacitatea de a se adapta situațiilor stresante fără pierderea 

stabilității emoționale și clarității gândirii. 

Confortul emoțional, 

Controlul impulsivității: controlarea emoțiilor în prezența stimulilor iritanți, neașteptați 

sau stresanți.  

Prudența: aptitudinea de a se abține de la decizii finale până când nu au fost culese și 

evaluate toate datele relevante. 

Perseverența: aptitudinea de a menține un nivel optim de efort până când sarcinile de 

muncă sunt realizate cu succes. 

Sociabilitatea: aptitudinea de a fi comunicativ și participativ în situațiile sociale. 

Conformismul: aptitudinea de a adera la reguli și politici de comportament social, 

respectarea standardelor, normelor sociale la locul de muncă. 

Încrederea socială: aptitudinea de a afișa încredere în sine în situații sociale, manifestare 

deschisă a încrederii în sine, a siguranței, optimismului în interacțiunea cu ceilalți. 

Responsabilitatea: aptitudinea de a fi o persoană de încredere și cu simțul responsabilității 

față de alții. Implică disciplină, conștiinciozitate, a fi demn de încredere în îndeplinirea 

obligațiilor și sarcinilor pe care alții le așteaptă de la tine. 

 

Faza 3: Cercetări privind  intervenția personalului în atmosfere 

toxice/explozive/inflamabil. 

1. Documentare privind echipamentele de protecție a respirației și a celor de monitorizare a 

parametrilor fiziologici ai salvatorilor 

Atunci când în urma producerii unor avarii se degajă gaze toxice sau se schimbă calitativ 

compoziţia aerului, este necesar să se protejeze căile respiratorii ale persoanelor surprinse în 

această zonă şi ale celor care intră în zonă pentru evacuarea accidentaţilor şi lichidarea avariei, 

cu aparate de protecţie a respiraţiei. 

Aparatele izolante oferă protecţie respiratorie, permiţând purtătorului lor deplasarea pe 

spaţii largi, fără a ţine cont de natura sau concentraţia gazelor toxice. 

   

Tipuri de aparate izolante  

Aparatele izolante folosite la staţiile de salvare din ţara noastră sunt următoarele: 

- Aparate de protecție a respirației cu oxigen comprimat: aparat MEDI 17128; aparat 

Drager BG - 4;  

- Aparate de protecție a respirației cu aer comprimat: aparat Drager PA 90; aparat 

Drager PSS 7000; 

- Aparat Prosalv ARIAC 2000; aparat Prosalv ARIAC Fire Plus; aparat Prosalv ARIAC Diablo 
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Aparatul de protecție a respirației MEDI 17128 

Este realizat de firma MEDIZINTECHNIK din Leipzig (Gemania) şi funcţionează pe bază de 

oxigen comprimat, cu dozare combinată a acestuia, cu regenerarea aerului expirat şi cu 

reţinerea bioxidului de carbon din aerul expirat. 

 

 
 

Aparatul de protecție a respirației Drager BG – 4 

Este produs de firma Drager şi cântăreşte 13,6 kg, iar în cazul în care rezervorul de gheaţă 

pentru răcirea aerului inspirat este umplut, are greutatea de 14,8 kg.  

 

 
 

Aparatul de protecție a respirației DRAGER PA 90 

Este produs de firma Drager şi aparţine grupului de aparate izolante alimentate cu aer 

comprimat, fără regenerarea aerului expirat, cu presiune pozitivă. 

 
 

Aparatul de protecție a respirației DRAGER PSS 7000 

Aparatul Dräger PSS 7000 este un aparat autonom de respirat cu aer comprimat (SCBA), 

care utilizează un sistem de respirat cu circuit deschis. 
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Aparatul de protecție a respirației PROSALV ARIAC 2000 

Este produs de firma PROSALV BUZĂU și este un aparat izolant alimentat cu aer 

comprimat, fără regenerarea aerului expirat.  

 
 

Aparatul de protecție a respirației PROSALV ARIAC FIRE PLUS 

Este produs de firma PROSALV BUZĂU și este conceput cu cuplă rapidă pe furtunul de 

medie presiune ce face legătura între reductorul de presiune şi supapa la cerere. 

 
 

Aparatul de protecție a respirației PROSALV ARIAC D 

Aparatul Ariac D produs de firma PROSALV BUZĂU și este un echipament de protecţie de 

tip izolant, autonom, cu circuit deschis, cu aer comprimat. 
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Echipamente de monitorizare a parametrilor fiziologici ai salvatorilor 

În condiţii de efort intens, consumul de energie suferă modificări esenţiale ce depind în 

mare măsură de caracteristicile funcţionale ale sistemului respirator, care la rândul lor se află 

într-o corelaţie strânsă cu gradul de antrenare a organismului şi cu solicitarea fizică. În timpul 

unui efort dinamic pronunţat, are loc o scădere progresivă a gradului de saturaţie în oxigen a 

sângelui şi o creştere a pulsului. 

 

Tipuri de echipamente de monitorizare a parametrilor fiziologici ai salvatorilor 

Echipamentele de monitorizare a parametrilor fiziologici ai salvatorilor se împart în:  

a) dispozitiv de monitorizare a saturației oxigenului în sânge Oximetrul WK-50 D; 

b)  dispozitiv pentru monitorizarea pulsului Sistem telemetric de măsurare a pulsului – 

HRT-SYS conpus din senzor de puls, transmițător, unitatea centrală (dispozitiv de recepție a 

datelor de la transmițătoare, dispozitiv de afișare electronică a pulsului, dispozitiv de încărcare 

transmițătoare); 

c)  dispozitive de monitorizare a consumului de energie. 

Oximetrul WK-50 D 

Uşor de utilizat, oximetrul este întrebuinţat pentru o gestionare şi o dozare 

corespunzătoare a cantităţii de munca pe care o depun salvatorii în poligonul de antrenament.  

 
Sistem telemetric de măsurare a pulsului – HRT-SYS 

Sistemul telemetric de măsurare a pulsului – HRT-SYS  este utilizat pentru măsurarea 

pulsului salvatorilor în poligonul de antrenament permite monitorizarea continuă pe întreaga 

durată de desfăşurare a unui exerciţiu pentru șase persoane.    

 
Dispozitive de monitorizare a consumului de energie 

Dispozitivul de monitorizare a consumului de energie Polar V800 este un ceas sport cu GPS. 
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2. Analiza metodelor actuale de verificare tehnicã a rețelelor sub presiune pentru gaze comprimate 

și lichefiate 

 Rețelele sub presiune sunt reprezentate de următoarele categorii de instalații și 

echipamente: 

- Conducte pentru gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori și acele 

lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel puțin 

0,5 bar peste presiunea atmosferică. Conductele sunt elemente tubulare destinate 

transportului fluidelor, atunci când sunt montate într-un sistem sub presiune. Acestea 

cuprind țevi, sisteme de țevi, tubulatură, fitinguri, compensatoare de dilatare și alte 

componente sub presiune. 

- Conducte pentru abur la o presiune peste 0,5 bar și conducte pentru apă fierbinte la o 

temperatură peste 110ºC. 

- Recipiente butelii, reprezentate de orice recipient transportabil, în care se poate obţine 

sau se dezvoltă o presiune mai mare de 0,5 bar la un fluid (gaze comprimate, lichefiate 

sau dizolvate sub presiune).  

- Recipiente metalice stabile sub presiune, instalate / montate pe fundații sau pe alte 

stative fixe, recipiente fixate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii. 

Verificarea tehnică a conductelor metalice sub presiune  

Prezenta metodă tehnică se aplică conductelor pentru gaze, gaze lichefiate, gaze 

dizolvate sub presiune, vapori și acele lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura 

maximă admisibilă este cu cel puțin 0,5 bar peste presiunea atmosferică și care: a) pentru gaze 

din grupa 1: DN > 25; b) pentru gaze din grupa 2: DN > 32, PS x DN > 1.000; 

Prezenta metodă tehnică se aplică conductelor pentru lichide a căror presiune de 

vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel puțin 0,5 bar peste presiunea 

atmosferică și care: a) pentru lichide din grupa 1: DN > 25, PS x DN > 2.000; b) pentru lichide din 

grupa 2: PS > 10 bar, DN > 200, PS x DN > 5.000. 

Verificarea tehnică a conductelor pentru abur și apă fierbinte 

 Conductele sunt elemente tubulare destinate transportului aburului sau apei fierbinți sub 

presiune. Acestea cuprind țevi, sisteme de țevi, tubulatură, fitinguri, compensatoare de dilatare 

și alte componente sub presiune, după caz. 

Prezenta metodă tehnică se aplică conductelor pentru abur la o presiune peste 0,5 bar și 

conductelor pentru apă fierbinte la o temperatură peste 110ºC cu DN > 32 și PS x DN > 1.000. 

Verificarea tehnică a recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau 

dizolvate sub presiune  

Prezenta metodă tehnică se aplică următoarelor categorii de recipiente butelii:  

• recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, 

executate din oţel fără sudură, cu o capacitate cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv;  

• recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, 

executate din aluminiu nealiat şi aliaje cu aluminiu, fără sudură, cu o capacitate 

cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv;  

• recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, 

executate din oţel nealiat sudate, cu o capacitate cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv;  

• baterii de recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub 

presiune;  

• recipiente stingătoare de incendiu;  
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• recipiente butelii pentru gaze petroliere lichefiate (GPL), executate din oţel, sudate, 

din componenţa instalaţiilor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la motoarelor 

autovehiculelor. 

Recipientul butelie este un ansamblu format din:  

o recipientul sub presiune, având capacitatea cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv şi care 

serveşte la transportul şi depozitarea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate, 

expuse temperaturii ambiante;  

o armăturile aferente, care pot fi: dispozitive de umplere şi golire, dispozitive de 

descărcare a presiunii, dispozitive de securitate, dispozitive de măsurare, elemente de 

îmbinare pentru conducte, elemente de rigidizare fixate pe recipient, elemente pentru 

fixare şi protecţie și dispozitive de protecţie termică. 

Verificarea tehnică a recipientelor metalice stabile sub presiune 

Recipientul este reprezentat de orice înveliș metalic (incintă închisă) care conține fluide 

sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte 

echipamente; un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte. 

Recipientele metalice stabile sub presiune sunt reprezentate de recipiente cu presiuni 

maxime admisibile de lucru mai mari de 0,5 bar. 

Prezenta metodă tehnică se aplică următoarelor categorii de recipiente metalice sub 

presiune:  

- recipiente care conțin gaze din grupa 1 (fluide periculoase: fluidele definite ca 

explozive, extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile, la care temperatura 

maximă admisibilă de lucru este mai mare decât punctul de aprindere, foarte toxice, 

toxice și oxidante); 

- recipiente care conțin gaze din grupa 2 (abur); 

- recipiente care conțin lichide din grupa 1; 

- recipiente care conțin lichide din grupa 2.  

 În vederea autorizării funcționării recipientelor, se efectuează următoarele activități: 

a) verificarea existenței documentației tehnice de însoțire a recipientului; 

b) verificarea condițiilor de instalare, conform documentației de instalare; 

c) revizia interioară; 

d) încercarea de presiune hidraulică; 

e) verificarea reglării dispozitivelor de siguranță; 

f) încercarea pneumatică de etanșeitate. 

 

3. Cercetãri privind modificarea indicatorilor psihologici ai salvatorilor în funcție de diferite 

medii de muncã 

În orice domeniu de activitate, examinarea psihologică apare ca o condiţie obligatorie 

pentru dirijarea corectă şi adecvată a procesului muncii în direcţia creşterii eficienţei acesteia. 

Examinarea psihologică a personalului trebuie să vizeze atât diagnoza psihologică, la nivel 

individual, cât şi prognoza evoluţiei individului.  

Examinarea psihologică nu este corectă decât în măsura în care elaborarea şi selecţia 

probelor psihologice are la bază o concepţie teoretică corectă asupra structurii activităţii. Prin 

examenul psihologic se pun evidenţă calităţile sau prezenţa / absenţa unor contraindicaţii 

profesionale şi în baza rezultatelor obţinute persoanei în cauză i se pot face recomandări privind 

încadrarea într-un anumit loc de muncă. 
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Evaluarea psihologică în contextul activităților de intervenție și salvare 

Implicarea directă în situaţii cu potenţial risc pentru propria integritate fizică (cu atât 

mai mult cu cât individul nu are o experienţă anterioară cu acest tip de situaţie), aşa cum sunt 

acţiunile de intervenţie şi salvare, poate avea un puternic impact emoţional. 

Atunci când indivizii se găsesc în situaţii cu puternic caracter stresant, de obicei, nu sunt 

capabili să gândească la fel de clar ca de obicei, iar acest lucru le poate afecta deciziile şi 

reacţiile. Pericolele neprevăzute, necunoaşterea naturii şi consecinţelor posibile ale unei 

situaţii, a regulilor de intervenţie în această situaţie, lipsa experienţei şi abilităţilor, lipsa 

pregătirii psihologice minime reprezintă tot atâtea motive pentru un astfel de comportament. 

Scopul evaluării psihologice este identificarea potențialului de funcționare a psihicului 

fiecărui individ având în vedere investigarea comportamentelor și a funcțiilor psihice ale 

acestuia, țintind pe reliefarea punctelor tari, a resurselor de care dispune persoana, în 

încercarea sa de a depăși anumite dificultăți dar și pe punctarea eventualelor dificultăți sau 

abateri de la normalitate. În contextul cercetării de față, indicatorii psihologici pe care trebuie 

să îi urmărim în ceea ce privește activitatea de intervenție și salvare sunt: abilități cognitive; 

abilități emoționale, abilități sociale și de relaționare; alte abilități și aptitudini. 

Probele standardizate de evaluare psihologică  

Analiza aspectelor legate de personal la nivel organizaţional, evaluarea 

dimensiunilor  psihologice relevante pentru activitatea organizaţională se poate realiza pe 

paliere diferite, utilizând metode specifice de evaluare. În funcţie de specificul dimensiunilor 

evaluate putem vorbi de o evaluare la nivel individual (aptitudini, trăsături de personalitate, 

atitudini şi opinii personale), o evaluare la nivel colectiv (cultură oganizaţională sau climat 

organizaţional) sau de o evaluare la nivel naţional  (mentalitate, valori culturale naţionale).  

În ceea ce priveşte evaluarea psihologică la nivel individual, pe baza descrierii şi 

specificării postului rezultate în urma analizei muncii se poate întreprinde activitatea de 

psihodiagnoză, pentru a vedea în ce măsură candidaţii la angajare corespund criteriilor de 

performanţă stabilite sau pentru a aprecia performanţele profesionale ale persoanelor deja 

angajate. 

Testele psihologice pot fi clasificate în funcţie de o varietate de criterii. 

Testele de aptitudini:BTPAC, platforma CAS++;  Binet-Simon, Wechler, Bender-Santuci ;  

Matricile Progresive Raven, Domino etc. 

Inventarele de personalitate: Eysenck, 16 PF, NEO PI-R, NEO FFI; TAT, Testul petelor de 

cerneală, Testul arborelui etc. 

Chestionarele de atitudini sau valori: MBTI, chestionarul Holland etc. 

Abordări actuale în testarea psihologică 

Testarea psihologică computerizată  

Noua tehnologie informaţională produsă prin computerizare influenţează în mod inevitabil 

tendinţele de dezvoltare şi de aplicare a metodelor psihometrice în selecţia profesională. 

Testarea psihologică asistată de calculator sau, pe scurt, testarea computerizată, este una 

dintre cele mai utilizate aplicaţii ale calculatoarelor în domeniu psihologiei. Un sistem 

computerizat de evaluare psihologică este cu atât mai evoluat cu cât acoperă într-o măsură mai 

mare următoarele funcţii: selectarea testului de administrat, instructajul on-screen, 

administrarea testului, înregistrarea datelor, analiza rezultatelor, administrarea de teste 

suplimentare, interpretarea rezultatelor. 

Aplicații ale tehnologiei informaţionale în psihologie sunt: 1. Testarea aplicată pe 

calculator; 2. Testare adaptativă computerizată (CAT); 3. Simularea “bazată pe evaluarea 
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aptitudinală” (SBAA); 4. Abordarea holistică; 5. Reţeaua neuronală artificială (N.R.A.); 6. 

Algoritmi de repartiţie prin cercetare operaţională; 7. Realitatea virtuală 

Interferența psihofiziologică din biosemnale EDA 

Cercetarea aplicativă în neuroinginerie, ingineria cognitivă și științele cogniției ocupă un 

loc important la nivel internațional. Pentru studierea creierului, în prezent sunt folosite tehnici 

și tehnologii avansate. O fenomenologie foarte mult utilizată pe sisteme de măsură a unor 

aspecte psihofiziologice este activitatea electrodermală (EDA). Ea va fi întâlnită și în cazul 

binecunoscutului poligraf (detector de minciuni), aflându-se de asemenea, la baza multor 

instrumente de măsură, cu ajutorul cărora s-au realizat în ultimii 30 de ani o serie de 

determinări psihofiziologice importante. 

 Inventarierea probelor şi testelor psihodiagnostice disponibile pentru măsurarea 

indicatorilor psihologici 

Pentru derularea activităților de evaluare psihologică, precum și pentru derularea 

activităților de cercetare și atingerea obiectivelor propuse în diferite studii și proiecte 

(respectiv, în cazul de față, măsurarea indicatorilor psihologici ai personalului de intervenție și 

salvare), structura de psihologie din cadrul INCD INSEMEX are la dispoziție următoarele 

instrumente psihologice: 

I. Teste de inteligenţă sau de randament intelectual general: B53; D48; M.P.A.;  W; CAS ++. 

II. Teste de personalitate de tip chestionar: Scala DRS-15 pentru măsurarea robusteţii; 

Sistemul de evaluare clinică SEC; ABCD-M; CEI; ZKPQ; CP5F; FFPI; OPT; AP; NEO PI-R / NEO-FFI; 

E.P.Q.,  P.N.P., CP-14F; T; M.B.T.I.,  C.; C.P.I., AVG, PAC, SI; A.D.; AC; C.V.; M.V.; Testul de 

atenție D2,  Sistem de testare şi evaluare psihologică PSISELTEVA; Platforma de evaluare CAS++; 

Sistemului de evaluare MindMi. 

 

Faza 4: Cercetări în domeniul ventilație industrială aplicabile mediilor 

explozive/toxice/inflamabil. 

 

1. Analiza grafică a sistemului de ventilare echilibrat cu funcționare în regim stabil  

Pentru analiza grafică a sistemului de ventilare echilibrat cu funcționare în regim stabil a 

fost utilizat ca reper  standul special de testare a ventilatoarelor care funcționează în tandem 

pentru aerisirea incintelor închise. 

Standul special de testare a ventilatoarelor care funcționează în tandem este format dintr-

o baterie de trei ventilatoare de introducere a aerului proaspăt,  montate  în paralel, cu 

funcționare în regim refulant și o baterie de trei ventilatoare de evacuare a aerului viciat, 

montate în paralel cu funcționare în regim aspirant și care sunt amplasate pe peretele opus celui 

pe care sunt montate ventilatoarele refulante. 

Bateriile de ventilatoare aspirante și refulante sunt racordate la tubulatură circulară cu 

diametrul de 315 mm. 

Ventilatoarele aspirante utilizate V1, V2 și V3  precum și ventilatoarele refulante sunt de tip 

VAS 315. 

Bateriile de ventilatoare refulante și aspirante utilizate pentru introducerea respectiv 

evacuarea aerului sunt formate din: 2 ventilatoare axiale  VAS - 315 – 2 ;0;1  - 0,75 kW x 2750 

rpm; 1ventilator axial  VAS - 315 – 2 ;2   - 0,55 kW x 2700 rpm. 

Modelarea rezolvarea și simularea sistemului de ventilare a fost realizată pentru evaluarea 

repartiției debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații respectiv pentru stabilirea influenței 

reciproce a  instalațiilor de ventilație echilibrate cu funcționare în regim stabil. 
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Pentru modelarea sistemului de ventilație refulant – aspirant, utilizat pentru ventilarea 

incintei de experimentare, a fost utilizat programul specializat 3D CANVENT.  

Cu ajutorul nodurilor rețelei de ventilație caracterizate de coordonatele geodezice au fost 

generate ramificațiile rețelei de ventilație care reprezintă modelarea sistemului de ventilare . 

În vederea rezolvării rețelei de ventilație, pentru fiecare ramificație au fost stabiliți 

parametrii geometrici reali aferenți instalațiilor de ventilare. De asemenea au fost calculate 

rezistențele specifice . 

După introducerea datelor în baza de date a programului a fost realizată etapa de 

echilibrare a rețelei de ventilație. În final după introducerea parametrilor funcționali specifici 

ventilatoarelor în librăria programului pentru ventilatoarele care funcționează în regim refulant 

respectiv pentru ventilatoarele care funcționează în regim aspirant, a fost rezolvată rețeaua de 

ventilare. 

Programul 3D – CANVENT se bazează pe legile lui Kirchoff, utilizând tehnica iterativă 

Hardy– Cross în scopul convergenţei către o soluţie optimă. Drept urmare prin rezolvarea rețelei 

de ventilare a fost obținută repartiția optimă a debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații. 

 

 
 

Modelarea și rezolvarea rețelei de ventilație a constat în considerarea instalației de 

ventilare în regim echilibrat și stabil cu cele două baterii de ventilatoare V1refulant, V2refulant și 

V3refulant, respectiv V1aspirant, V2aspirant și V3aspirant, de tip VAS - 315 – 2 ;0;1;2, conectate cu incinta de 

experimentare. Ca urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute următoarele 

rezultate: Debitul de aer V1refulant, ramificația 1-4, a fost de 1,49 m3/s; Debitul de aer V2refulant, 

ramificația 2-4, a fost de 1,49 m3/s; Debitul de aer V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 1,09 m3/s; 

Debitul de aer V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 1,49 m3/s; Debitul de aer V2aspirant, ramificația 

7-9, a fost de 1,49 m3/s; Debitul de aer V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 1,10 m3/s; 

Cu ajutorul rețelei de bază au fost realizate simulări corespunzătoare diferitelor situații 

privind funcționarea echilibrată a sistemului de ventilare în regim stabil astfel: Simularea rețelei 

de ventilație în condițiile în care ventilatoarele refulante V1refulant și V2refulant respectiv 

ventilatoarele aspirante V1aspirant și  V2aspirant sunt pornite; Simularea rețelei de ventilație în 

condițiile în care ventilatorul refulant V3refulant respectiv ventilatorul aspirant V3aspirant sunt 

pornite; Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care ventilatorul refulant V1refulant 

respectiv ventilatorul aspirant V1aspirant sunt pornite; 

Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care ventilatoarele refulante V1refulant și 

V2refulant respectiv ventilatoarele aspirante V1aspirant și  V2 aspirant sunt pornite; 

Prin rezolvarea rețelei de ventilare în condițiile noi create a fost obținută repartiția 

optimă a debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații. 
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Modelarea și rezolvarea rețelei de ventilație a constat în considerarea instalației de 

ventilare în regim echilibrat și stabil cu cele două ventilatoare V1refulant și V2refulant, respectiv 

V1aspirant și V2aspirant, de tip VAS - 315 – 2 ;0;1;, conectate cu incinta de experimentare. Ca urmare 

a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute următoarele rezultate: Debitul de aer, 

ramificația 1-4, a fost de 1,49 m3/s; Debitul de aer V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 1,50 m3/s; 

Debitul de aer, V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 0,03 m3/s; Debitul de aer V1aspirant, ramificația 

7-8, a fost de 1,48 m3/s; Debitul de aer V2aspirant, ramificația 7-9, a fost de 1,49 m3/s; Debitul de 

aer V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 0, 01 m3/s; 

Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care ventilatorul refulant V3refulant respectiv 

ventilatorul aspirant V3aspirant sunt pornite 

Prin rezolvarea rețelei de ventilare în condițiile noi create a fost obținută repartiția 

optimă a debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații. 

 

 
 

Modelarea și rezolvarea rețelei de ventilație a constat în considerarea instalației de 

ventilare în regim echilibrat și stabil cu cele două ventilatoare V3refulant, respectiv V3aspirant, de tip 

VAS - 315 – 2 ;2, conectate cu incinta de experimentare. Ca urmare a rezolvării rețelei de 

ventilare au fost obținute următoarele rezultate: Debitul de aer V1refulant, ramificația 1-4, a fost 

de 0,65 m3/s; Debitul de aer V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 0,44 m3/s; Debitul de aer 

V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 1,72 m3/s; Debitul de aer V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 

0,98 m3/s; Debitul de aer V2aspirant, ramificația 7-9, a fost de 0,51 m3/s; Debitul de aer V3aspirant, 

ramificația 7-10, a fost de 1,10 m3/s; 

Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care ventilatorul refulant V1refulant respectiv 

ventilatorul aspirant V1aspirant sunt pornite; 

Prin rezolvarea rețelei de ventilare în condițiile noi create a fost obținută repartiția 

optimă a debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații. 
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Modelarea și rezolvarea rețelei de ventilație a constat în considerarea instalației de 

ventilare în regim echilibrat și stabil cu cele două ventilatoare V1refulant respectiv V1aspirant, de tip 

VAS - 315 – 2 ;0;1;, conectate cu incinta de experimentare. Ca urmare a rezolvării rețelei de 

ventilare au fost obținute următoarele rezultate: Debitul de aer V1refulant, ramificația 1-4, a fost 

de 1,49 m3/s; Debitul de aer V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 0,03 m3/s; Debitul de aer 

V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 0,03 m3/s; Debitul de aer V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 

1,49 m3/s; Debitul de aer V2aspirant, ramificația 7-9, a fost de 0,05 m3/s; Debitul de aer V3aspirant, 

ramificația 7-10, a fost de 0, 01 m3/s; 

 

2.  Analiza tipodimensiunilor și structurilor specifice sistemelor de ventilație industrială 

Problema ventilației industriale a apărut ca urmare a gravelor probleme de poluare atât a 

mediului din zonele industriale (și din zonele limitrofe acestora), cât și a incintelor industriale. 

Punerea în funcțiune a unui sistem de ventilare apare ori de câte ori la un loc de muncă se emit 

mai multe noxe decât cele acceptate normal de condițiile de igienă a muncii, de sănătate, de 

securitate. 

Pentru a putea alege corect instalația de ventilație necesară, trebuie făcută o analiză 

completă a locului de muncă ce urmează a fi ventilat, astfel încât soluția aleasă să rezolve 

problema de evacuare a noxelor, dar și să fie bine primită de utilizator, respectând confortul 

termic al acestuia. 

 Tehnicile de ventilare industrială pot fi grupate în două mari categorii după cum 

urmează: ventilație locală, numită și ventilație prin aspirație localizată ; ventilație generală, 

numită și ventilație prin diluare. 

Ventilația locală constă în a capta poluanții cât mai aproape de sursa lor de emisie, înainte 

ca ei să pătrundă în căile respiratorii ale operatorilor și înainte de a fi dispersați în întreaga 

atmosferă înconjurătoare. 

Prin dispozitiv de captare se înțelege orice intrare a unui sistem de ventilație locală prin 

care aerul poluat este antrenat în afara incintei.  

Se folosesc trei principale tipuri de dispozitive de captare: dispozitive închise; dispozitive 

inductoare; dispozitive receptoare. 

Ventilația generală diminuează concentrația poluanților, dar nu reduce cantitatea totală 

de poluanți eliberată în incinta de lucru (atelier, hală de producție, etc.).  

Aerul captat la locul de muncă din incintă trebuie evacuat către exterior și, după caz, 

epurat conform reglementărilor în vigoare. Evacuarea se face cu ajutorul tubulaturii și a unui 

ventilator de extracție a aerului. 

În cele ce urmează sunt prezentate detaliat, dimensiunile gamei obișnuite de tuburi de 

aeraj confecționate din tablă de oțel galvanizată respectiv garnituri de etanșare. 
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a. Tuburi circulare din oțel galvanizat 

 
b. Coturi și pene din tablă de oțel galvanizat 

 
c. Racorduri și reducți 

 
 

 

d. Diferite tipuri de racorduri 

 
 

 

e. Tipuri de flanșe din oțel galvanizat 

 
f. tipuri de garnituri de etanșare 

 
 

Tuburile MINEVENT au fost introduse ca o alternativă la tuburile metalice de ventilație. 

Tuburile MINEVENT sunt pliabile și extensibile, de aceea se utilizează exclusiv pentru aplicații cu 

presiune pozitivă a aerului vehiculat. 

Diametrele obișnuite ale tuburilor MINVENT – ABC sunt de la 300 mm la 3050 mm. De 

asemenea și alte diametre sunt disponibile la cerere. Mărimile standard ale lungimii tuburilor 

sunt: 5m, 15m, 30m  
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a). Confuzoare (tuburi cu reducere de secțiune)  b). Adaptor pentru ventilatoare 

 

           
c). Ramificație laterală      d). Ramificație în T  

       
e). Coturi flexibile      f). Ramificație în Y 

       
 

Rezistența conductelor RIGIDUCT, derivă din firele din fibră de sticlă, montate încrucișat, 

în spirală. Aceste conducte sunt mult mai rezistente decât conductele fără fibră de sticlă 

montate încrucișat sau decât conductele din PVC.  

 
Tuburile RIGIDUCT, rotunde sau ovale sunt furnizate la lungimile standard de 3 m. 

Conductele RIGIDUCT rotunde, pot fi de asemenea livrate la lungimi de 6 m și la diametre de 

peste 660 mm. Lungimile speciale de conducte pot fi disponibile funcție de cerințe. 

Rezistențele pentru tubulatură se pot determina cu ajutorul unei Nomograme prezentată 

și care poate să ajute la selectarea mărimii tuburilor RIGIDUCT pentru a vehicula cantitatea de 

aer necesară. 

 

3. Studiul parametrilor de risc la incendiu 

Incendiul este un proces complex, cu evoluţie nedeterminată, incluzând fenomene diverse 

de natură fizică şi chimică (reacţii de ardere, transfer de căldură, formarea flăcărilor, schimbul 

de gaze cu mediul înconjurător, transformări structurale produse în materialele de construcţie 

şi elementele de rezistenţă etc.). Sau mai pe scurt, incendiul este o ardere necontrolată. 

Impactul incendiilor asupra persoanelor se manifestă în mai multe moduri: 

- ca urmare a efectelor termice (contactul cu flacăra, expunerea la temperaturi ridicate şi 

radiaţii termice) rezultă stres de căldură, arsuri de diferite grade (I, II şi III) şi deces; 

- ca urmare a efectelor toxice (inhalarea de gaze şi fum) se produc intoxicaţii, 

incapacitate şi deces; 

- ca urmare a reducerii conţinutului de oxigen rezultă hipoxia, apoi decesul; 

- ca urmare a reducerii vizibilităţii, posibilităţile de salvare scad, expunerea la căldură, 

gaze şi fum se prelungeşte şi riscul individual de deces creşte foarte mult; 

- ca urmare a distrugerii/prăbuşirii structurilor datorită incendiilor, persoanele pot suferi 

traumatisme şi decese. 
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Vătămările corporale, respectiv decesele sunt rezultatul comun al mai multor efecte la 

care se adaugă panica personalului.  

Riscul individual este riscul la care este expusă o persoană aflată în apropierea unui 

anumit pericol. Riscul social este o măsură a riscului global la care este expusă întreaga 

populaţie aflată în apropierea sursei de risc.  

 

 
O parte a principalelor pericole la care este expusă o persoană în timpul incendiilor este 

legată de căldură şi temperaturile ridicate. Temperaturile ridicate influenţează pulsul, care se 

modifică în funcţie de temperatură şi timpul de expunere. Pulsul sare de la (84 bătăi pe minut) 

la 120 bătăi pe minut când temperatura creşte la 100oC. La 113oC pulsul creşte până la 150 bătăi 

pe minut în 10 minute. 

În general, temperatura maximă care poate fi suportată de sistemul respirator al omului 

este de 203oC. Până la 150oC, efectul dominant este durerea cauzată de arsuri ale pielii, ce se 

produc în mai puţin de 5 minute. Între 70 – 150oC apar dificultăţi de respiraţie. La 70oC dacă 

persoana se află într-o încintă închisă, efectul va fi inconfortul iar între 70 – 150oC se pot 

produce efecte ireversibile. Efectele patologice (durere, arsuri de gradul I, II, III şi deces) sunt 

produse la temperaturi peste 150oC. 

Din motive fiziologice, limita admisibilă a densităţii fluxului termic pentru securitatea 

oamenilor este de 1388 W/m2  şi corespunde duratei de salvare egală cu 60 s. 

Timpul de reacţie al persoanelor în incendiu diferă în funcţie de intensitatea fluxului 

termic. Perioada de reacţie a acestora în condiţii de creştere a fluxului termic se reduce până la 

10 ori. Posibilitatea de retragere de la o locaţie cu radiaţie termică ridicată spre o locaţie cu un 

nivel de radiaţii termice nepericuloase (aprox. 1 kW/m2) poate fi folosită, de asemenea, la 

evaluarea victimelor accidentate (vătămări sau deces) ca urmare a radiaţiei termice. În acest 

sens se calculează timpul efectiv de expunere. 

În funcţie de modul de dispersare a materialului combustibil şi de scenariu se pot 

produce mai multe tipuri de incendii. O persoană expusă o clipă şi numai parţial, acţiunii directe 

a incendiului este cel mai probabil să sufere durere şi arsuri, care însă nu-i vor periclita viaţa. O 

persoană cuprinsă total sau substanţial de flăcări se apreciază că va fi accidentată mortal. 

Pentru evaluarea cantitativă a riscului se recomandă următoarele nivele de letalitate: 100 % 

letalitate pentru persoanele din aer liber cuprinse de incendii tip torţă, incendii pe suprafaţă de 

lichid sau minge de foc; 100 % letalitate pentru populaţia din aer liber surprinsă de incendiu 

instantaneu; 50 % la 100 % letalitate în funcţie de posibilitatea de salvare, pentru lucrători cu 

haine rezistente la foc din ţesături conform cerinţelor reglementare. 

Pericolul degajării unor substanţe toxice poate avea urmări dezastruoase şi prin urmare 

este clasificat ca un pericol de accident major alături de incendii extinse şi explozii puternice.  

Dezvoltarea unor modele de toxicitate FED servesc examinării şi evaluării riscurilor legate 

de emisia fumurilor şi gazelor toxice în interiorul construcţiilor închise sau parţial închise, care 

pot antrena fenomene de iritaţie sau asfixiere. În general, fenomenele de iritaţie sau 
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incapacitare preced fenomenele de asfixiere iar efectele nefaste şi toxice nu sunt numai 

însumate, ci uneori sinergice.  

Oxigenul reprezintă aproximativ 21 % din volumul aerului proaspăt. Concentraţiile de 

oxigen sub 15 % produc hipoxia (foamea de oxigen) cu efecte de creştere a vitezei de respiraţie, 

judecată dificilă şi instalarea rapidă a oboselii. Concentraţiile sub 10 % cauzează pierderea 

rapidă a înţelegerii şi judecăţii, finalizându-se cu deces în câteva minute. Construcţiile şi 

instalaţiile industriale trebuie să asigure desfăşurarea procesului tehnologic în condiţii optime şi 

de securitate a personalului. În acest sens reglementările în vigoare prevăd anumite condiţii încă 

din faza de amplasare, proiectare şi apoi de execuţie, astfel ca pe întreaga durată de viaţă a 

construcţiilor şi instalaţiilor, în cazul iniţierii unui incendiu, să se asigure: stabilitatea 

elementelor portante estimate pentru o perioadă determinată de timp; limitarea apariţiei şi 

propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei; limitarea propagării incendiului la 

vecinătăţi; posibilitatea persoanelor de a se evacua în condiţii de siguranţă sau de a fi salvate 

prin alte mijloace; securitatea forţelor de intervenţie. 

Îndeplinirea obiectivelor enumerate se realizează printr-o serie de măsuri active şi pasive.  

Soluţiile tehnice pentru asigurarea cerinţei esenţiale de “securitate la incendiu” a construcţiilor 

trebuie să îndeplinească criterii şi niveluri de performanţă pentru elementele structurale ale 

construcţiilor, precum şi de echipare şi dotare cu sisteme şi instalaţii de semnalizare şi stingere 

a incendiilor, în funcţie de o serie de clasificări şi încadrări, precum: categoria de importanţă a 

construcţiei, tipul construcţiei, destinaţia şi mărimea compartimentelor de incendiu, riscuri şi 

pericole de incendiu, amplasare, densitatea sarcinii termice, stabilitatea la foc a construcţiei şi 

altele. 

Flăcările, radiaţia termică şi produsele de combustie rezultate dintr-un incendiu pot avea 

o influenţă semnificativă asupra factorilor de mediu. Flăcările şi radiaţia termică pot aprinde, 

arde sau usca vegetaţia pe o anumită distanţă, constituind surse potenţiale de incendiu pentru 

păduri, culturi agricole etc. În timpul incendiului, pe lângă vaporii şi gazele toxice, sunt 

eliminate în mediul înconjurător gudroane, particule solide sub formă de cenuşă, materiale 

incomplet arse şi reziduuri anorganice.  

Aerul atmosferic este un factor de mediu greu de controlat, deoarece poluanţii se 

răspândesc rapid şi nu pot fi monitorizaţi. Gazele de ardere au impact diferit asupra mediului: 

dioxidul de carbon  are efect cumulativ, pe timp îndelungat cauzând efectul de seră; oxizii de 

azot, oxizii de sulf datorită capacităţii de fixare pe particulele de praf, aerosoli pot fi 

transportaţi uşor la sute de kilometri, contribuind la formarea ploilor acide; acidul clorhidric 

contribuie la ploile acide şi la formarea smogului fotochimic; oxizii de azot produc vătămarea 

serioasă a vegetaţiei prin albirea şi moartea ţesuturilor plantelor, reducerea ritmului de creştere 

al acestora şi provoacă boli pulmonare animalelor sau reducerea imunităţii; compuşii de clor şi 

fluor distrug flora; hidrogenul sulfurat afectează grav fauna şi flora; amoniacul are un impact 

distructiv asupra biodiversităţii şi dacă ajunge în apă produce eutrofizarea acesteia; acidul 

cianhidric la concentraţii mari distruge anumite organisme din sol şi afectează vieţuitoarele 

acvatice. 

Pulberile produse de incendii sunt formate din particule de carbon (funingine), rezultate 

din arderea incompletă, particulele reziduale sau cenuşă antrenate de vânt.  

Solul este factorul de mediu, care integrează toate consecinţele poluării, cu influenţă şi 

asupra subsolului. Solul constituie un loc de acumulare a elementelor poluante şi un mijloc de 

răspuns dinamic la procesul de acumulare. 
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Modificările care se produc în sol, ca urmare a impactului poluanţilor, se reflectă asupra 

celorlalte verigi ale lanţului trofic, vegetaţie – apă – păsări şi animale – oameni. În funcţie de 

natura şi intensitatea impactului şi de însuşirile native fizice şi chimice ale solurilor, amploarea 

modificărilor este diferită. Expunerea animalelor la dioxine, de exemplu a evidenţiat reducerea 

fertilităţii, defecte genetice şi mortalitatea embrionilor. 

Materiile organice consumă oxigenul din apă, în timpul descompunerii lor, într-o măsură 

mai mare sau mai mică, în funcţie de cantitatea de substanţă organică evacuată, provocând 

distrugerea fondului piscicol şi în general a tuturor organismelor acvatice.  

Efectul produselor periculoase asupra mediului este diferită. La o scurgere accidentală de 

propan, dispersia acestuia urmată de o explozie/incendiu, se formează dioxid şi oxid de carbon, 

oxizi de azot, fum. Un alt efect asupra mediului este impurificarea apei din canalizări cu apă 

provenită de la stingerea incendiilor.  

În obiectivele industriale, institutii, cladiri de locuit, instalatii tehnologice și ori unde se 

depoziteaza, se manipuleaza și se folosesc materiale și substante combustibile exista risc 

(pericol) de incendiu. Aceasta este cauzată de faptul că, materialele și substantele au 

înmagazinat un anumit potențial caloric (sarcina termică). Dacă în același spațiu sau în 

împrejurimi există sau iși fac apariția vreo sursă de aprindere, pericolul de incendiu este 

iminent. Acesta se produce atunci când există o corelație în timp și în spațiu a unor condiții 

specifice. 

Forța de distrugere a unui incendiu acționeaza în două direcții: asupra clădirii și aspupra 

conținutului acestuia. Pericolul pentru clădiri constă în distrugerea elementelor de construcții. 

Gradul de distrugere este determinat de doi factori care acționează în sens opus și anume: 

intensitatea și durata incendiului pe de o parte și capacitatea de rezistenta a constructiei pe de 

alta. 

Pentru stabilirea riscului de incendiu potențial se va tine seama de următorii factori: 

sarcina termică; condițiile de vizibilitate și posibilitatea creșterii pagubelor datorită degajării 

fumului; mărimea compartimentelor de incendiu în funcție de posibilitatea de evacuare a 

clădirii și ventilarea încăperilor; înălțimea încăperii, respectiv a clădirii; eventualitatea creșterii 

pagubelor din cauza degajării gazelor de ardere cu acțiune corozivă; aglomerare de valori 

(materiale) pe unitatea de suprafață. 

Cu ajutorul factorilor de risc trebuie să se stabilească atât gradul de risc pentru construcții 

și oameni, determinat de incendiu, cât și mărimea pagubelor produse ca efecte  secundare ale 

incendiului, acțiunea fumului, a gazelor de ardere cu acțiune corozivă, etc. Calculul pericolului 

de incediu trebuie să țină seama de 2 factori principali: sarcina termică calculată într-un anumit 

mod;rezistenta la foc a cladirilor, apreciata și interpretată cu toate implicațiile. 

Euroclasele de rezistenţă la foc tind să armonizeze sistemele naţionale în cadrul Uniunii 

Europene. Există trei clase de rezistenţă la foc: R rezistenţă mecanică sau stabilitate; E 

etanşeitate la gaze toxice şi flăcări fierbinţi; I  izolaţie termică utilizată obligatoriu completar 

unei clasificări R sau E. 

 

 

                 
R                                           E                                             I 

 

Fig. 1.6. Reprezentare a semnificaţiei claselor de rezistenţă la foc 
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Aprecierea pericolului de incendiu al substantelor și materialelor combustibile este 

probabilă numai dacă se determină (cunosc) o serie de parametrii ca: grupa de combustibilitate; 

indici de combustibilitate; temperatura de inflamabilitate; temperatura de aprindere; 

temperatura de autoinflamare; tendința la autoaprindere; temperatura de autoincălzire; 

temperatura de ardere mocnită; intervalul de explozie; limitele de aprindere ale vaporilor; 

concentratia minimă de stingere a incendiului; continutul minim de oxigen pentru explozie; 

viteza de ardere; substanta de stingere cea mai adecvată.  

 

Faza 5: Achiziția de echipamente în vederea dezvoltării capacității de experimentare în  

domeniul ventilației industriale. 

Analiza grafică a sistemului de ventilare echilibrat cu funcționare în regim instabil  

Pentru analiza grafică a sistemului de ventilare echilibrat cu funcționare în regim instabil a 

fost utilizat ca reper  standul special de testare a ventilatoarelor care funcționează în tandem 

pentru aerisirea incintelor închise. 

Standul special de testare a ventilatoarelor care funcționează în tandem este format dintr-

o baterie de trei ventilatoare de introducere a aerului proaspăt,  montate  în paralel, cu 

funcționare în regim refulant și o baterie de trei ventilatoare de evacuare a aerului viciat, 

montate în paralel cu funcționare în regim aspirant și care sunt amplasate pe peretele opus celui 

pe care sunt montate ventilatoarele refulante. 

Pentru modelarea sistemului de ventilație refulant – aspirant, utilizat pentru ventilarea 

incintei de experimentare, a fost utilizat programul specializat 3D CANVENT. Pentru aceasta  a 

fost utilizat un sistem de coordonate aleatoriu. 

După introducerea datelor în baza de date a programului a fost realizată etapa de 

echilibrare a rețelei de ventilație. În final după introducerea parametrilor funcționali specifici 

ventilatoarelor în librăria programului pentru ventilatoarele care funcționează în regim refulant 

respectiv,  pentru ventilatoarele care funcționează în regim aspirant, a fost rezolvată rețeaua de 

ventilare. 

Programul 3D – CANVENT se bazează pe legile lui Kirchoff, utilizând tehnica iterativă 

Hardy– Cross în scopul convergenţei către o soluţie optimă. Drept urmare prin rezolvarea rețelei 

de ventilare a fost obținută repartiția optimă a debitelor de aer la nivelul fiecărei ramificații. 

Modelarea și rezolvarea rețelei de ventilație a 

constat în considerarea instalației de ventilare în 

regim echilibrat și instabil cu cele două baterii de 

ventilatoare V1refulant, V2refulant și V3refulant, respectiv 

V1aspirant, V2aspirant și V3aspirant, de tip VAS - 315 – 2 

;0;1;2, conectate cu incinta de experimentare. 

 

Ca urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute următoarele rezultate:Debitul 

de aer la nivelul ventilatorului  refulant V1refulant, ramificația 1-4, a fost de 0,26 m3/s;Debitul de 

aer la nivelul ventilatorului refulant V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 1,96 m3/s;Debitul de aer 

la nivelul ventilatorului refulant V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 1,09 m3/s;Debitul de aer la 

nivelul ventilatorului  aspirant  V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 2,22 m3/s;Debitul de aer la 

nivelul ventilatorului  aspirant V2aspirant, ramificația 7-9, a fost de 1,82 m3/s;Debitul de aer la 

nivelul ventilatorului  aspirant V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 1,09 m3/s;Debitul de aer pe 

ramificația dreaptă,  ramificația 4-6, a fost de 3,37 m3/s;Debitul de aer pe ramificația dreaptă,  

ramificația 6-7, a fost de 5,16 m3/s;Debitul de aer pe scurtcircuitare,  ramificația 5-6, a fost de 

1,83 m3/s; 
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Cu ajutorul rețelei de bază au fost realizate simulări corespunzătoare diferitelor situații 

privind funcționarea echilibrată a sistemului de ventilare în regim instabil astfel:Simularea 

rețelei de ventilație în condițiile în care ventilatoarele refulante V1refulant și V2refulant respectiv 

ventilatoarele aspirante V1aspirant și  V2aspirant sunt pornite;Simularea rețelei de ventilație în 

condițiile în care ventilatorul refulant V3refulant respectiv ventilatorul aspirant V3aspirant sunt 

pornite;Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care ventilatorul refulant V1refulant respectiv 

ventilatorul aspirant V1aspirant sunt pornite; 

Simularea rețelei de ventilație în condițiile în care 

ventilatoarele refulante V1refulant și V2refulant respectiv 

ventilatoarele aspirante V1aspirant și  V2 aspirant sunt 

pornite; 

 
Ca urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute următoarele rezultate:Debitul 

de aer la nivelul ventilatorului  refulant V1refulant, ramificația 1-4, a fost de 1,48 m3/s;Debitul de 

aer la nivelul ventilatorului refulant V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 1,48 m3/s;Debitul de aer 

la nivelul ventilatorului  refulant oprit, V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 1,05 m3/s;Debitul de 

aer la nivelul ventilatorului  aspirant  V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 1,91 m3/s;Debitul de aer 

la nivelul ventilatorului  aspirant V2aspirant, ramificația 7-9, a fost de 1,49 m3/s;Debitul de aer la 

nivelul ventilatorului  aspirant oprit, V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 0, 00 m3/s;Debitul de 

aer pe ramificația dreaptă,  ramificația 4-6, a fost de 1,91 m3/s;Debitul de aer pe ramificația 

dreaptă,  ramificația 6-7, a fost de 4,10 m3/s; 

Simularea rețelei de ventilație în condițiile în 

care ventilatorul refulant V3refulant respectiv 

ventilatorul aspirant V3aspirant sunt pornite 

 

  
Ca urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute următoarele rezultate:Debitul 

de aer la nivelul ventilatorului  refulant oprit,V1refulant, ramificația 1-4, a fost de 0,35 

m3/s;Debitul de aer la nivelul ventilatorului refulant oprit, V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 

0,00 m3/s;Debitul de aer la nivelul ventilatorului refulant V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 1,09 

m3/s;Debitul de aer la nivelul ventilatorului  aspirant oprit,  V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 

0,35 m3/s;Debitul de aer la nivelul ventilatorului  aspirant oprit,  V2aspirant, ramificația 7-9, a fost 

de 0,35 m3/s;Debitul de aer la nivelul ventilatorului  aspirant V3aspirant, ramificația 7-10, a fost de 

1,09 m3/s;Debitul de aer pe ramificația dreaptă,  ramificația 6-7, a fost de 2,31 m3/s;Debitul de 

aer pe scurtcircuitare,  ramificația 5-6, a fost de 1,52 m3/s; 

 

Simularea rețelei de ventilație în 

condițiile în care ventilatorul refulant V1refulant 

respectiv ventilatorul aspirant V1aspirant sunt 

pornite; 

  
 

Ca urmare a rezolvării rețelei de ventilare au fost obținute următoarele rezultate:Debitul 

de aer la nivelul ventilatorului  refulant V1refulant, ramificația 1-4, a fost de 1,11 m3/s;Debitul de 

aer la nivelul ventilatorului refulant oprit, V2refulant, ramificația 2-4, a fost de 0,56 m3/s;Debitul 
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de aer la nivelul ventilatorului  refulant oprit, V3refulant, ramificația 3-4, a fost de 0,56 

m3/s;Debitul de aer la nivelul ventilatorului  aspirant  V1aspirant, ramificația 7-8, a fost de 1,49 

m3/s;Debitul de aer la nivelul ventilatorului  aspirant oprit, V2aspirant, ramificația 7-9, a fost de 

0,00 m3/s;Debitul de aer la nivelul ventilatorului  aspirant oprit, V3aspirant, ramificația 7-10, a fost 

de 0, 00 m3/s;Debitul de aer pe ramificația dreaptă,  ramificația 6-7, a fost de 1,49 m3/s;Debitul 

de aer pe scurtcircuitare,  ramificația 5-6, a fost de 1,49 m3/s; 

Pentru creșterea capacității de experimentare în domeniul ventilației industriale au fost 

achiziționate următoarele echipamente:Tester calitate aer;Analizor parametrii electrici;Trusă 

multifuncțională măsurare parametrii aer cu accesorii;Clește de măsurare a puterii;Capace 

tubulatură; Aparat de măsurare pulberi – HAZ-DUST I. 

Tester calitate aer 

Testerul de  calitate aer detectează formarea de 

condens, determina debitul de aer (prin conducte), funcție 

de calculare a procentului de aer din exterior in funcție de 

temperatura sau de CO2. 

 

 

Analizor parametrii electrici 

Echipamentul oferă cea mai bună analiză a calității 

energiei și introduce pentru prima dată capacitatea de a 

cuantifica monetar pierderile de energie.  

 
Trusă multifuncțională măsurare parametrii aer cu accesorii 

Trusa multifuncțională este un instrument portabil 

furnizat cu un modul de presiune de ± 500 Pa, tub Pitot Ø 

6 mm, tub de silicon de 2 x 1 m, vârf din oțel inoxidabil, o 

sondă de higrometrie din oțel inoxidabil, o sonda 

telescopică și un telescopic Ø100 mm sondă în scopul 

determinării parametrilor de mediu, ventilație și 

microclimat. 

 

Clește de măsurare a puterii 

Aparatul măsoară o gamă largă de parametri electrici și 

poate fi folosit pentru multe aplicații în mediul modern.  

  

Capace tubulatură 

Capacele de tubulatură au rolul de a asigura etanșeitatea 

necesară pe parcursul unor teste specifice respectiv pentru a 

elimina posibilitatea de pătrundere neautorizată a obiectelor 

lucrătorilor sau persoanelor neavizate în zona .  

Aparat de măsurare pulberi – HAZ-DUST I 

HAZ-DUST I este ideal ca instrument portabil pentru 

monitorizarea particulelor cu operarea sa simplă și instantaneu 

ușor de citit și afișarea măsurătorilor. Este extrem de sensibil, dar 

ușor și robust. Aplicațiile includ identificarea zonelor cu niveluri 

ridicate de praf respirabil și evaluarea generării și suprimării 

prafului. 
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a. Studiul tipodimensiunilor sistemelor de ventilație industrială 

Un sistem de ventilație se definește prin realizarea schimburilor de aer dintre mediul 

interior și cel exterior cu scop în crearea unor condiții ambientale cat mai apropiate condițiilor 

de confort termic cerute.  

Ventilatoarele sunt echipamente atât de simple și de uzuale, încât avem tendința de a le 

subestima importanța, bucurându-se de atenția noastră doar când performanțele lor lasă de 

dorit. 

Ventilația industrială presupune cunoașterea profundă a dinamicii fluidelor, în varianta 

modernă computerizată, propagarea tridimensională a căldurii, curgerea fluidelor complexe, 

starea de echilibru și condițiile tranzitorii, probleme de funcționare, contaminații din interiorul 

respectiv exteriorul instalațiilor. 

Alcătuirea sistemelor de ventilații în secțiile industriale necesită cunoașterea amănunțită a 

procesului tehnologic, a utilajelor și amplasarea lor, natura și cantitatea nocivităților, condițiile 

de mediu cerute din punct de vedere tehnologic și al protecției muncii. 

Unele țări au lideri în domeniul cercetării științifice și aplicative iar, țările scandinave se 

află în prima linie în ceea ce privește tehnologia de vârf în domeniul unor bune practici de 

mediu și al instalațiilor energo-eficiente. Orientarea respectiv prioritatea constă în 

implementarea celei mai bune tehnologii de ventilație industrială în toate locurile de muncă pe 

bază globală. 

Obiectivele noilor inovații, proceduri, sisteme și echipamente constau în satisfacerea 

nevoilor utilizatorilor finali care trebuie incluse ca parte a programelor de dezvoltare.  

După spațiile supuse ventilării, sistemele de ventilare se clasifică în ventilare generală, 

parțială, locală și mixtă, astfel:sistemele de ventilare generală;sistemele de ventilare 

parțială;sistemele de ventilare locală;sistemele de ventilare mixte. 

Sistemele de ventilare industrial sunt compuse din mai multe componente, incluzând:o 

zonă de admisie a aerului, cum ar fi o hotă sau o incintă;tubulaturi, cu rolul de a transporta 

masele de aer dintr-o zonă spre alta;dispozitive de curățare / purificare a aerului;ventilator 

(ventilatoare) pentru admisia aerului proaspăt  și evacuarea aerului viciat. 

Modul de funcționare a acestor sisteme speciale trebuie să respecte următoarele principii 

generale pentru a se obține rezultatele cele mai bune:Reducerea sau anularea degajărilor 

nocive; Adaptarea construcției și tehnologiei la necesitățile de ventilare;Curenții de aer creați 

de ventilatoare trebuie să aibă o mișcare de același sens cu tendința naturală de deplasare a 

degajărilor nocive; Într-o încăpere cu surse de viciere, aerul proaspăt trebuie introdus în zona 

curată, iar aerul viciat trebuie aspirat din zona impurificată; Ventilarea trebuie să realizeze 

condiții omogene de calitate a aerului în toată zona ocupată a încăperilor;Ventilarea unei 

încăperi trebuie să creeze în interiorul acesteia un regim de presiune convenabil atât pentru 

încăperea ventilată, cât și pentru încăperile învecinate.  

La un loc de muncă, ventilația locală este utilizată pentru a controla expunerea la 

contaminanții din aer. Este utilizată în mod obișnuit pentru a elimina contaminanții, cum ar fi 

fumul, praful și vaporii, pentru a asigura un mediu de lucru sănătos și sigur.  

Există patru roluri principale ale sistemului de ventilație: Oferă o sursă continuă de 

alimentare cu aer proaspăt, din exterior; Păstrează temperatura și umiditatea la niveluri 

confortabile; Reduce riscurile potențiale de foc și explozie; Elimină sau diluează contaminanții 

din aer. 
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Ventilație pentru diluție (generală), care reduce concentrația de contaminanți prin 

omogenizarea aerului contaminat cu aer curat, necontaminat. Punctul acestor sisteme de 

ventilație industrială este de a direcționa aerul departe de angajați, astfel încât să nu fie nevoiți 

să respire aerul contaminat. 

Ventilația de diluție sau “generală” alimentează și elimină cantități mari de aer în 

interiorul și dintr-o zonă sau clădire.  De obicei ea implică ventilatoare de exhaustare de mari 

dimensiuni, plasate în pereții sau tavanul unei încăperi ori clădiri.  

 
Sistem de aerisire cu două instalații de 

ventilare, cu introducerea aerului proaspăt 

prin coloană de tuburi la podeaua halei 

 
Sistem de aerisire cu două instalații de 

ventilare, cu introducerea aerului proaspăt 

prin coloană, la tavanul halei 

 

Sistem de aerisire cu două instalații 

de ventilare, cu introducerea 

aerului proaspăt la podeaua halei, 

în apropierea sursei de degajare a 

gazelor 

 
Sistem de aerisire cu o 

instalație de ventilare și 

introducerea aerului prin 

fereastra halei 

Sisteme de ventilare 

nerecomandabile pentru 

aerisire  

 

Ventilație de evacuare locală, care colectează contaminanții la sursa sau în proximitatea 

sursei și le evacuează în exterior. 

Este sistemul de ventilație industrială care are ca scop stoparea contaminanților înainte de 

a se răspândi. Este adesea cel mai potrivit pentru substanțe chimice foarte toxice sau pentru o 

cantitate mare de praf sau fum. În timp ce ventilația locală de evacuare este, de obicei, destul 

de eficientă și eficientă din punct de vedere energetic, costurile de instalare sunt mult mai mari 

decât ventilația de diluare și sunt cunoscute de mulți ca fiind un sistem de întreținere înaltă. 

Un sistem de evacuare local este compus din 6 elemente de bază: o hotă care captează 

agentul contaminant de la sursă; conducte care transportă substanțele chimice aero portabile 

din masa de aer în mișcare în sistem; un dispozitiv de purificare a aerului care elimină 

contaminanții din aerul în mișcare în interiorul sistemului; Ventilatoare care vehiculează aerul 

prin sistem și îl elimină  la exterior; O coloană de evacuare  prin care aerul contaminat este 

evacuat; Aer proaspăt, curat, care înlocuiește aerul viciat.  



 

MINISTERUL CERCETĂRII SI INOVĂRII 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

  
 

 135 

 
Componentele unui sistem de ventilare locală 

 

Instalații de ventilare locală prin refulare cuprind: Dușuri de aer care reprezintă o metodă 

de ventilare a locului de muncă, aplicat la procese tehnologice cu temperaturi înalte, locuri de 

muncă cu emisii de substanțe nocive;Perdele de aer care asigură refularea unor jeturi plane, sub 

formă de pânză de aer în dreptul surselor nocive, pentru a împiedica propagarea în zona de 

lucru a efectelor produse de aceste surse. 

Instalații de ventilare locală prin aspirație cuprind:Dispozitive deschise  ca  hotele, 

aspirații marginale,Dispozitive semiînchise ca nișele de ventilare, Dispozitive închise precum 

carcasele.  

În cazul băilor industriale de lățimi 

mari, tuneluri de vopsire, uscare, cuve de 

electroliză a tuturor surselor de nocivități cu 

tendința propagare în întreaga incintă, se 

utilizează sisteme de ventilare locală, care 

să asigure o mișcare dirijată a aerului. 

Sistemul cu refulare pe o latură și 

evacuare pe latura opusă folosit pentru băi 

industriale cu lățimea B > 1000 mm, vor avea 

înălțimea fantelor de aspirație mai mare 

decât grosimea jetului la distanța de 

amplasare a lor. 

 

Degajarea vaporilor de apă în anotimpurile reci creează ceață în zonele de lucru ale 

halelor umede, ceea ce agravează și mai mult condițiile de muncă și de confort.  

Aceste situații necesită rezolvarea a două probleme: eliminarea umidității sau a ceții 

formate în interiorul halelor; împiedicarea formării condensului pe suprafețele reci ale 

elementelor de construcție. Aceste probleme se rezolvă prin folosirea unor instalații de ventilare 

care au și rol de a realiza încălzirea cu aer cald a halelor umede.  

Sistemele de eliminare a nocivităților sub formă de gaze, vapori și fum sunt de obicei 

sisteme de ventilare locală, mecanică, de aspirație. Aceste sisteme se pot realiza prin instalații 

de ventilare mecanică generală, dar situațiile care reclamă acest mod de rezolvare sunt de 

obicei rare și în orice caz trebuie evitate pe cât este posibil.  

Datorită caracterului lor de ventilare locală, sistemele de eliminare a gazelor, vaporilor și 

fumului prezintă în practică o varietate aproape tot atât de mare ca aceea a proceselor 

tehnologice pe care le deservesc. 

Ventilatoarele destinate ventilației industriale, montate în diafragmă sau multifilare 

trebuie să asigure circulația aerului prin coloanele sau conductele la care sunt racordate, astfel 

încât în punctele de aspirare/refulare respectiv în incinte să se obțină o captare/diluare 
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eficientă. Din punct de vedere constructiv și al domeniilor de utilizare s-au dezvoltat o 

diversitate de instalații de ventilare care pot fii grupate în următoarele categorii: axiale, 

centrifugale, centrale de ventilare. 

Pentru a se efectua măsurători la nivelul instalațiilor de ventilare industrială, în vederea 

determinării vitezelor, parametrilor aerodinamici și de stare ai aerului, a concentrațiilor de 

pulberi respectiv de folosire a programelor de proiectare și dimensionare au fost achiziționate 

următoarele aparate: 

Trusă multifuncțională măsurare parametrii aer cu accesorii – KIMO AMI 310 PRF 

KIMO AMI 310 PRF este un instrument multifuncțional, 

compatibil cu toate sondele SmartPro și cu toate sondele de 

temperatură  termocuplu K. 

 
Debitmetru aer (balometru) 

Debitmetrul de aer tip DBM 610 permite controlul și 

echilibrarea fluxului de aer în sistemele de climatizare. Datorită 

captoarelor interschimbabile, fluxul de aer poate fi folosit pe 

orice tip de grătare sau difuzoare pe partea de aspirare a 

aerului proaspăt sau de evacuare a acestuia.   

Sistem complet de măsurare parametrii mediu – FLUKE 975V Airmeter 

Fluke 975V este folosit in sistemele de ventilare și 

condiționare a aerului HVAC, pentru a monitoriza activ 

condițiile care promovează un mediu productiv și pentru a 

aborda repede și cu precizie cererile privind confortul la locul 

de muncă. 
 

Sistem parametrii mediu - CA 1052 

Acest instrument digital este deosebit de ușor de utilizat. 

Este echipat în mod standard cu diferite sonde pentru: 

măsurarea vitezei, debitului, presiunii, temperaturii și 

umidității relative. Instrumentul recunoaște automat sondele 

conectate și afișează simultan până la trei măsurători.  

 
Aparat de măsurare pulberi – HAZ-DUST I 

HAZ-DUST I este ideal ca instrument portabil pentru 

monitorizarea particulelor cu operarea sa simplă și instantaneu 

ușor de citit și afișarea măsurătorilor. Este extrem de sensibil, 

dar ușor și robust. Aplicațiile includ identificarea zonelor cu 

niveluri ridicate de praf respirabil și evaluarea generării și 

suprimării prafului. 
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Sistem de ventilație industrială  

Acest sistem de ventilație industrială 

este constituit dintr-un ventilator axial în 

construcție antiex, un ventilator centrifugal în 

construcție normală, tubulatură de ventilație 

de diferite dimensiuni, elemente de racord 

între tubulatură și confuzoare /difuzoare. 
 

Program de proiectare și dimensionare instalațiilor de ventilare industrială 

Fine HVAC este un program de lucru pentru proiectarea 

încălzirii, ventilării și condiționării aerului, care efectuează 

automat calculele necesare direct din desene, producând toate 

rezultatele studiului de caz, problema de calcul, descrieri 

tehnice, desene la scară largă, facturi de materiale etc.  

b. Analiza posibilităților de determinare a caracteristicilor funcționale specifice 

sistemelor de ventilație industrială 

  Parametrii care definesc performanțele unui ventilator sunt: debitul de aer, presiunea, 

turația, puterea și randamentul respectiv parametrii de stare ai aerului (temperatură, 

umiditate, presiune absolută, viteza aerului). 

 Parametrii funcționali care definesc performanțele unui ventilator sunt: debitul de aer, 

presiunea, puterea, randamentul, tensiunea, curentul. 

 1) Debitul unui ventilator – este numărul de metrii cub de aer antrenat în unitatea de 

timp, în gura de aspirație, exprimat în m3/h, m3/min sau m3/s.  

 Debitul de aer în interiorul unei conducte sau la gura de aspirare și refulare din ventilator 

se determina funcție de elementele geometrice ale conductei (secțiunea conductei) și viteza de 

curgere a aerului în aceasta, în baza relațiilor matematice și poate fi exprimat în m3/s, m3/min. 

și m3/h..  

 2) Presiunea ventilatorului – este presiunea reală dezvoltată de acesta și exprimă 

creșterea de presiune realizată de ventilator între gura de aspirație și cea de refulare. Aerul din 

mediul ambiant intră în interiorul unui dispozitiv de aspirație sub efectul sucțiunii create de 

ventilator. Cu cât presiunea statică este mai mare, cu atât intrarea aerului este mai activă sau 

sucțiunea este mai puternică. Pentru ca aerul ambiant să iasă din starea de repaus și să fie 

accelerat către și prin planul de aspirație este necesar ca energia de presiune să se transforme 

în energie cinetică sau ca presiunea statică disponibilă să se transforme în presiune dinamică. 

Presiunea totală a ventilatorului este egală cu suma presiunilor totale măsurate la aspirația și la 

refularea ventilatorului (presiunea dinamică și presiunea statică). 

- Presiunea dinamică a ventilatorului – este acea presiune care se imprimă fluidului pentru 

a-l scoate din starea de repaus și a-i întreține mișcarea cu viteza v, și se notează cu pd. 

- Presiunea statică a ventilatorului – este presiunea totală mai puțin presiunea dinamică a 

ventilatorului, fiind presiunea utilă, disponibilă pentru învingerea rezistenței instalației 

în care este montat ventilatorul, astfel încât să fie asigurate curgerea debitului de aer și 

se notează cu ps; 

- Presiunea totală a unui ventilator – este suma algebrică a presiunii statice și dinamice 

acționând simultan într-un punct dat al conductei și poate fi negativă sau pozitivă în 

funcție de valorile absolute ale presiunilor statică și dinamică și de semnul presiunii 

statice 
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Puterea totală a unui ventilator este puterea absorbită (Pa) de la sursa de energie, 

necesară pentru furnizarea puterii efective la arborele ventilatorului și pentru a compensa 

pierderile provocate de sistemul de transmitere a puterii de la sursa de energie la arborele 

ventilatorului. Rezultatele obținute se exprimă în w sau kw. 

Puterea utilă specific instalațiilor de ventilație (Pu) este lucrul mecanic util efectuat în 

unitatea de timp pentru vehicularea aerului. 

Tensiunea (U) a motorului de acționare a ventilatorului este diferența de potențial între 

cele două puncte și este proporțională cu energia necesară deplasării de la un punct la celălalt a 

unei sarcini electrice. Unitatea de măsură pentru U este V (Volt). 

Intesitatea curentului electric (I) a motorului de acționare a ventilatorului este o mărime 

fizică scalară egală cu sarcina electronică transportata în unitatea de timp printr-o secţiune 

transversală a circuitului. Intensitatea curentului electric poate fi exprimată matematic prin 

relaţia: I = q/t. Unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric, în sistemul 

internaţional SI, este amperul [A]. 

Factorul de putere (cos φ) al motorul de acționare a ventilatorului definește cât anume din 

puterea aparentă absorbită (KVA) de un consumator inductiv este putere activă utilizată efectiv 

(KW) de către acest consumator, sau cosinusul unghiului dintre tensiune si curent.   

Randamentul ventilatorului este raportul dintre puterea utilă și putere absorbită  primită 

la arborele ventilatorului.  

Dintre parametrii de stare ai aerului fac parte: temperatura aerului, umiditatea aerului, 

presiunea absolută a aerului și viteza de circulație a aerului în conductă. Acești parametrii sunt 

cele mai importante caracteristici ale aerului ambiant, având influență directă asupra sănătății 

omului și asupra eficacității cu care își desfășoară activitatea.  

Pentru a se efectua măsurători la nivelul instalațiilor de ventilare industrială 

(ventilatoarelor), în vederea determinării vitezelor, parametrilor aerodinamici și de stare ai 

aerului, au fost achiziționate următoarele aparate: 

Înregistrator inteligent multifuncțional tip DS 500 

De la înregistrarea valorilor măsurate, afișarea pe un 

ecran color mare, alarmare, memorare și până la citirea 

datelor  prin  web server se utilizează înregistratorul inteligent 

DS 500. Cu ajutorul programului CS Soft Basic, alarmele pot fi 

trimise prin SMS sau e-mail.Sunt indicate toate valorile 

măsurate, graficele și depășirile pragurilor de alarmare. 

 

 

Trusă multifuncțională măsurare parametrii aer cu accesorii – KIMO 310 PRF 

KIMO AMI 310 PRF este un instrument multifuncțional, 

compatibil cu toate sondele Smart Pro şi cu toate sondele de 

temperatură termocuplu K.  
 

Faza 6: Achiziția de echipamente în vederea dezvoltării capacității de experimentare în  

domeniul salvării în medii periculoase/ventilației industriale. 

 

1. Analiza sistemelor de reglare și control a sistemelor de ventilație industrială 

Starea actuala din societate ne determină să utilizăm cât mai eficient resursele 

energetice, condițiile tehnologice, securitatea muncii şi nu în ultimul rând condițiile igienico‐

sanitare ne impun să utilizăm şi să construim noi tehnici de ventilare. Creşterea importanței 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Poten%C8%9Bial_electric
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sarcin%C4%83_electric%C4%83
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dotărilor cu instalații de toate tipurile a clădirilor industriale, precum şi realizarea instalațiilor 

eficiente şi economice cu consum redus de energie şi materiale, fac necesară o pregătire 

fundamentală şi tehnică de specialitate. 

Există o mare diversitate de guri de aer concepute astfel încât să răspundă cerințelor 

tehnico-funcționale, estetice, economice și de fiabilitate ale instalațiilor de ventilație 

industrială: Grilele de aer; Clapete de reglaj; Difuzoare – anemostate.  

Reglarea debitului de aer al ventilatoarelor se face prin una din următoarele metode: 

Reglarea debitului de aer prin modificarea turației ventilatorului; Reglarea debitului de aer prin 

rezistențe locale; Reglarea debitului de aer prin dispozitiv special montat pe racordul de 

aspirație al ventilatorului.  

Pentru a se efectua măsurători la nivelul instalațiilor de ventilare industrială 

(ventilatoarelor), în vederea determinării vitezelor, parametrilor aerodinamici și de stare ai 

aerului, a concentrațiilor de pulberi respectiv de folosire a programelor de proiectare și 

dimensionare au fost achiziționate următoarele aparate: 

Trusă multifuncțională 

pentru măsurare parametrii 

de stare ai aerului + 

accesorii, tip AMI 310 PRF 
 

Balometru (trusă 

multifuncțională pentru 

măsurare parametrii de 

stare ai aerului) tip DBM 

610c 

     

 

Sistem complet de 

măsurare parametrii mediu 

(trusă multifuncțională 

pentru măsurare parametrii 

de stare ai aerului) tip 

FLUKE 975V  

 

Sistem parametrii aer 

cu accesorii (trusă 

multifuncțională pentru 

măsurare parametrii de 

stare ai aerului) tip CA 

1052 

 

Debitmetru ultrasonic 

tip G601 

 

 
 

Debitmetru 

ultrasonic, cu protective 

antiexplozivă tip G608 
 

1.2. Tehnologii de forare aplicate la salinele din România 

Compania Națională SALROM, compania de stat din România, ce are monopolul exploatării 

sării, are 7 sucursale active: Slănic Prahova, Râmnicu Vâlcea, Târgu Ocna, Praid, Cacica, Ocna 

Dej și Ocna Mureș. Singura care nu poată fi vizitată de turiști este cea de la Ocna Mureș, 

deoarece minele de aici s-au prăbușit, exploatarea făcându-se acum cu sondele (prin 

introducerea de apă în zăcământ și extragerea de saramură).  

Metodele de exploatare aplicata în prezent sunt: metoda de exploatare în camere mici și 

pilieri pătrați supraetajați; metoda de exploatare cu camere mici și pilieri pătrați; metoda cu 

camere mici și pilieri dreptunghiulari supraetajați. 

Tehnologiile de forare aplicate în lucrările miniere subterane din salinele din România sunt 

următoarele: Perforarea găurilor de pușcare cu o lungime de 2m și diametru de 35mm; 

Realizarea găurilor lungi de cercetare și probe, cu lungimi cuprinse între 150-200m cu diametru 

de 100mm, care se realizează cu ajutorul instalației de foraj în spații înguste SANDVIK DE 110; 

Săparea vatrei frontului de lucru, care se realizează cu ajutorul havezei de tip URAL: 
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Perforarea găurilor de 

pușcare, care se 

realizează cu ajutorul 

utilajului SANDVIK DD511 

 

  

Realizarea găurilor 

lungi de cercetare și 

probe, care se 

realizează cu 

ajutorul instalației 

de foraj în spații 

înguste SANDVIK DE 

110. 

   

Pentru săparea vatrei 

frontului de lucru uniform, 

se utilizează haveza de tip 

URAL 
  

 

În cadrul proiectului au fost achiziționate următoarele echipamente: 

Sistem de inspectare a forajelor și 

conductelor SeeSnake Standard 

 SeeSnake Compact 2 cu cablu optic de 

30m; 

SeeSnake Max M2000 cu cablu optic de 60m 

montat pe un suport mobil 

SeeSnake Max M2000 este dotat cu o camera 

tip CS6  

SeeSnake Compact 2este dotat cu o camera 

tip CS6x Pak 

 

 
   

1.3 Analiza condițiilor de performanță la foc a clădirilor 

Proiectarea construcţiilor implică şi verificarea la acţiunea focului a elementelor structurii 

portante: stâlpi, grinzi, pereţi, planşee etc.; aceasta presupune că structurile portante ale 

clădirilor trebuie să îşi menţină funcţia capacităţii portante un timp normat pentru a asigura: 

îndeplinirea funcţiilor specifice produselor pentru construcţii cu rol în securitatea la incendiu; 

securitatea utilizatorilor (cât se presupune că sunt prezenţi în clădire) şi a forţelor de 

intervenţie; evitarea prăbuşirii clădirii. Rezistenţa la foc minimă a principalelor elemente de 

construcţii care intră în alcătuirea structurii portante a clădirii se precizează în reglementări 

tehnice specifice; pentru România, P118-99-Siguranţa la foc a construcţiilor. 

Problema stabilităţii structurii construcţiilor aflate în situaţia de incendiu este 

reglementată de actele normative europene/Eurocod-uri, elaborate de CEN (Comité Européen 

de Normalisation) şi însuşite de statele membre ale Comunităţii Europene (inclusiv România, 

unde au fost publicate ca standarde naţionale SR EN ...).  

Eurocod-urile sunt standarde europene pentru proiectarea şi/sau verificarea lucrărilor de 

construcţii, cuprinzând metode pentru stabilirea acţiunilor, calculul solicitărilor şi evaluarea 

rezistenţei elementelor structurale; acestea sunt recunoscute ca referinţe pentru: probarea 
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conformităţii clădirilor şi lucrărilor inginereşti cu cerinţa esenţială 1 (stabilitate şi rezistenţă 

mecanică) şi cerinţa esenţială 2 (securitate la incendiu); asigurarea bazei tehnice la 

contractarea lucrărilor de construcţii şi serviciilor tehnice asociate; 

Eurocod-urile pot fi grupate în: - generale: Eurocod 0/SR EN 1990: Bazele calculului 

structurilor; Eurocod 1/SR EN 1991: Acţiuni asupra structurilor; Eurocod 7/SR EN 1997: Calculul 

geotehnic; Eurocod 8/SR EN 1998: Calculul structurilor pentru rezistenţa seismică; 

- particularizate tipurilor structurale (cuprinzând reguli privind proiectarea tipului 

respectiv la acţiuni mecanice şi din variaţia obişnuită a temperaturii, precum şi din variaţia 

temperaturii produsă în situaţia de incendiu): Eurocod 2/SR EN 1992: Proiectarea structurilor din 

beton; Eurocod 3/SR EN 1993: Proiectarea structurilor din oţel; Eurocod 4/SR EN 1994: 

Proiectarea structurilor mixte (din oţel şi beton); Eurocod 5/SR EN 1995: Proiectarea structurilor 

din lemn Eurocod 6/SR EN 1996: Proiectarea structurilor din zidărie; Eurocod 9/SR EN 1999: 

Proiectarea structurilor din aluminiu. 

Calculul la foc al structurilor construcţiilor în situaţia de incendiu presupune parcurgerea 

unui proces etapizat: selecţia scenariilor de incendiu de calcul, relevante pentru 

compartimentul de incendiu ales; atribuirea focurilor de calcul corespunzând scenariilor de 

incendiu de calcul, în vederea stabilirii temperaturii la exteriorul elementelor structurale 

incendiate; analiza transferului de căldură la structurile incendiate; stabilirea acţiunilor la 

structurile incendiate; verificarea rezistenţei la foc a structurilor incendiate. Situaţia de 

incendiu generează la nivelul elementelor structurale: acţiuni termice, consecinţa fenomenului 

radiaţiei şi/sau convecţiei şi/sau conducţiei; acţiuni mecanice, consecinţa încărcărilor şi/sau 

deformaţiilor impuse şi/sau variaţiilor din temperatură etc.. Scenariul de incendiu descrie, 

calitativ, evoluţia unui incendiu în timp, identificând evenimentele cheie care îl caracterizează 

şi îl diferenţiază de alte incendii posibile într-o incintă. Situaţiile de incendiu avute în vedere la 

aprecierea riscului la incendiu determină mai multe scenarii de incendiu, dintre acestea 

reţinându-se cele maxim probabile şi care constituie scenariile de incendiu de calcul. 

În cazul evaluării performanţei de rezistenţă la foc a structurilor construcţiilor, modelul de 

incendiu este un mod pentru definirea evoluţiei temperaturii gazelor în vecinătatea elementelor 

structurale şi este numit: scenariu de referinţă, în cazul încercărilor experimentale la foc; foc 

de calcul, în cazul calculelor analitice/numerice la foc. 

Modelele de incendiu pot fi: convenţionale (numite şi nominale) sau naturale (numite şi 

parametrice). 

Conceptul focului parametric furnizează o metodă relativ simplă de aproximare a unui foc 

într-un compartiment peste limita flashover-ului; focul parametric este mai realist decât focul 

standard. Focul parametric îşi are rădăcinile în studiile lui Wickström (1981, 1982). Bazat pe 

bilanţul căldurii dintr-un compartiment de incendiu, el a sugerat că focul depinde în totalitate 

de raportul dintre suprafaţa compartimentului şi inerţia termică a pereţilor ce îl delimitează. 

Acesta a folosit curbele suedeze (Magnusson şi Thelandersson 1970) pentru a valida teoria. Faza 

răcirii este foarte complexă, aceasta depinzând de rata combustiei, distribuţia combustibilului şi 

ventilaţia spaţiului. Pentru simplificare, Wickström a definit o variaţie liniară pentru 

descreşterea focului.  
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Model natural de 

incendiu la nivelul 

compartimentului 

 
Înălţimea flăcării 

funcţie de diametrul 

focului şi căldura 

degajată 

 
Modelul incendiului 

localizat cu flacără 

fără contact cu 

tavanul (modelul 

Heskestad) 

 
Modelul de incendiu 

locali- zat cu flacără 

în contact cu tavanul 

(modelul Hasemi) 

 

Analiza distribuţiei temperaturilor la interiorul unui element structural trebuie să ţină cont 

de poziţia focului de calcul faţă de elementul care face obiectul analizei: pentru elemente 

exterioare se ia în considerare posibila expunere la foc prin deschiderile din faţade şi/sau 

acoperişuri (SR EN 1991-1-2, Anexa B); pentru pereţii exteriori ai compartimentului de incendiu 

se ia în considerare expunerea la focul din interior (de la compartimentul de incendiu respectiv) 

şi alternativ din exterior (de la alte compartimente de incendiu), după caz. 

Analiza temperaturii la nivelul elementelor structurale se poate face utilizând, ca acţiune, 

fie: modele convenţionale de incendiu bazate pe curbe temperatură-timp (standardizate), 

analiza efectuându-se pentru o durată specificată, fără a se lua în considerare faza de regresie 

(durata specificată poate fi stabilită cu reglementările naţionale sau obţinută din SR EN 1991-1-

2, Anexa F, urmând specificaţiile anexei naţionale); modele naturale de incendiu, analiza 

făcându-se pentru toată durata incendiului, inclusivfaza regresiei (pe baza anexei naţionale la 

SR EN 1991-1-2 pot fi stabilite perioade limitate pentru rezistenţa la foc). 

În urma procesului armonizării legislaţiei tehnice româneşti privind proiectarea 

construcţiilor la acţiuni generale şi obişnuite din variaţia temperaturii, cu cea a Comunităţii 

europene, a fost elaborat standardul SR EN 1990. 

Acţiunea focului asupra structurilor aflate în situaţia de incendiu este clasificată ca 

acţiune accidentală şi, alături de alte acţiuni simultane cu ea, poate constitui combinaţii 

excepţionale. 

Metodele analitice pentru verificarea rezistenţei la foc a structurilor portante incendiate 

sunt: generale (aplicabile oricărei structuri portante) şi/sau particulare (aplicabile structurilor 

portante realizate dintr-un anumit material). 

Metodele alternative pentru verificarea rezistenţei la foc a structurilor portante 

incendiate, la orice metodă analitică, sunt bazate pe rezultatele încercărilor experimentale 

(verificare în domeniul timpului) sau rezultatele încercărilor experimentale în combinaţie cu 

calcule. 

Reglementările care asigură baza proiectării construcţiilor din beton armat aflate în 

situaţia de incendiu sunt: Eurocode 2: Design of concrete structures - Part. 1-2: General rules - 

structural fire design; SR EN 1992-1-2: Calculul structurilor din beton-Partea 1-2: Reguli 

generale-Calculul comportării la foc. 

Normativele care asigură baza proiectării construcţiilor din lemn în situaţia de incendiu 

sunt: Eurocode 5: Design of timber structures - Part. 1-2: General - structural fire design; SR EN 

1995-1-2: Proiectarea structurilor din lemn-Partea 1-2: Generalităţi-Calculul structurilor la foc. 

Verificarea rezistenţei la foc a elementelor structurale din lemn se face prin compararea 

solicitărilor de proiectare în situaţia de incendiu cu rezistenţa elementelor structurale având 

secţiunea transversală afectată de foc. 
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Structură portantă din beton armat 

supusă acţiunii focului 

 
Structură portantă din 

lemn pentru clădiri 

 
Element structural din 

lemn parţial carbonizat 

Pentru verificarea la foc a elementelor structurale din lemn (cu luarea în considerare a 

reducerii rigidităţii şi rezistenţei elementelor structurale expuse pe trei sau patru feţe) SR EN 

1995-1-2 oferă: metoda reducerii secţiunii (recomandată); metoda reducerii proprietăţilor. 

Determinarea rigidităţilor şi rezistenţei mecanice pentru elementele structurale din lemn - 

Cazul temperaturii normale. Durata încărcării şi umiditatea afectează proprietăţile lemnului şi 

materialelor lemnoase, respectiv rigiditatea şi rezistenţa, şi trebuie avute în vedere la 

proiectare când se evaluează rigiditatea şi rezistenţa mecanică (cazul exploatării normale).  

1.4 Studiu privind efortul depus de salvatori în funcție de activitățile de pregătire la 

utilizarea aparatelor cu circuit închis / deschis 

Atunci când în urma producerii unor avarii se degajă gaze toxice sau se schimbă calitativ 

compoziţia aerului, este necesar să se protejeze căile respiratorii ale persoanelor surprinse în 

această zonă şi ale celor care intră în zonă pentru evacuarea accidentaţilor şi lichidarea avariei, 

cu aparate de protecţie a respiraţiei. 

Aparatele izolante oferă protecţie respiratorie, permiţând purtătorului lor deplasarea pe 

spaţii largi, fără a ţine cont de natura sau concentraţia gazelor toxice. 

Echipamentele de monitorizare a parametrilor fiziologici ai salvatorilor se împart în:  

a). dispozitiv de monitorizare a saturației oxigenului în sânge Oximetrul WK-50 D; 

  

b).  dispozitiv pentru monitorizarea pulsului Sistem telemetric de măsurare a pulsului – 

HRT-SYS; 

 

 

 

 

c).  dispozitive de monitorizare a consumului de energie. Ceas multisport cu GPS Garmin 

Fenix 5X 
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Ceas Garmin Fenix 5X 

 
Dispozitivul de 

monitorizare Polar V800 

 
Monitorizare ritm cardiac 

Activitatea nr. 1 – tracțiuni la 

ergometre  

În cadrul acestei activități 

salvatori au efectuat 4 sesiuni de 

tracțiuni la ergometre, fiecare 

sesiune având 100 de tracțiuni. 

Cantitatea de muncă depusă 

pentru ridicarea unei greutăţi de 20 

kg la ergometru, la înălţimea de 1,2 

m, cu repetarea activităţii de 100 

ori a câte 4 serii este de 9600  Kgm. 

 
Tracțiuni la 

ergometre 

 
Monitorizare 

puls 

 
 

Grafic ritm cardiac 

 

 

Activitatea nr. 2 – deplasare 

pe bandă  

În cadrul acestei activități 

salvatori au simulat mersul pe jos 

folosind banda rulantă ergometrică, 

cu viteza de 5 km/h, timp de 5 

minute. 

Cantitatea de muncă depusă 

pentru deplasarea pe banda rulantă 

ergometrică, cu viteza de 5 km / h, 

timp de 5 minute, de către un 

salvator care cântăreşte împreună 

cu aparatul izolant cca. 100 kg este 

de  2200  Kgm. 

 

 

 
 

Deplasare pe bandă 

 

 

 
 

Grafic de monitorizare a 

pulsului  

 

Activitatea nr. 3 – deplasare pe scărițe 

În cadrul acestei activități salvatori urcă și 

coboară o scăriță cu 5 trepte cu repetarea 

activității de 40 de ori .Cantitatea de muncă 

depusă prin urcarea și coborârea pe scărița cu 

5 trepte, de către un salvator care cântăreşte 

împreună cu aparatul izolant cca. 100 kg, cu 

repetarea activităţii de 40 ori este de 2000 

kgm. 

Activitatea nr. 4 – deplasarea în spații închise 

În cadrul acestei activități salvatori se 

deplasează în spații închise, în 3 poziții de 

mers (târâș - într-o secțiune de 0,54 mp; în 

palme și genunchi - într-o secțiune de 0,9 mp, 

respectiv aplecați- într-o secțiune de 1,5 mp) 

pe o lungime de 12 m cu repetarea activității 

de 3 ori. Cantitatea de muncă depusă pentru 

spațile închise este de 3150 kgm. 
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         Deplasare pe scărițe 

 
 

Deplasarea în spații închise 

 

1.5 Elaborarea tehnologiei de spectroscopie, videoscopie și defectoscopie pentru 

verificarea tehnică a rețelelor sub presiune pentru gaze comprimate și lichefiate 

 

 Factorul decisiv în procesul de inspecție a rețelelor sub presiune este determinat de 

alegerea corectă a metodei de realizare a verificărilor pentru a se observa cu deosebită atenție 

eventualele defecte datorate uzurii fizice, survenite în urma folosirii îndelungate. 

Spectroscopia este o ramură a fizicii care se ocupă cu studiul metodelor de obținere a 

spectrelor, precum și cu măsurarea și interpretarea acestora. Spectrul unei radiații 

electromagnetice se obține prin descompunerea ei într-un aparat spectral (spectrometru) și 

constă dintr-o succesiune de imagini ale fantei de intrare, formate de diferitele radiații 

monocromatice ale luminii incidente. 

Spectrometrul Z300 este analizorul portabil LIBS de 

cea mai înaltă performanță creat vreodată. Tehnologia sa 

avansată include purjare cu argon pentru a furniza 

rezultate cantitative; laserul sparge suprafața curățată la 

nivel de șlefuire minimă sau suprafața pregătită și 

realizează baleiajul laser pentru o precizie îmbunătățită, 

reducând problemele legate de omogenitatea probei. 

 

Analiza probelor utilizând spectrometrul portabil cu raze laser Z: Pregătirea probelor; 

Ecrane pagina principală (Home); Introducerea capsulei de Argon; Pornirea; Calibrarea lungimii 

de undă; Inițierea testului; Rezultate; Zoom spectral. 

Aplicația Aliaj: Utilizarea argonului; Pregătirea eșantioanelor din aliaj; Testarea în Modul 

Aliaj; Rezultate Aliaje; Potrivirea gradului; Compararea potrivirii rezultatului. 

Aplicația Element Pro App, Aplicația GeoChem Pro 

Elaborarea tehnologiei de videoscopie pentru verificarea tehnică a rețelelor sub presiune 

pentru gaze comprimate și lichefiate 

Vidoendoscopul este alcatuit dintr-un tub rigid sau flexibil, 

cu o lungime ce poate ajunge de la câțiva zeci de centimetri până 

la câțiva metri și o grosime medie de 0,5 cm. Endoscoapele 

moderne funcționează pe baza unui sistem de fibre optice. Ele 

sunt formate din două sau trei cabluri optice, fiecare cuprinzând 

zeci de mii de fibre optice, din sticla sau plastic, cu dimensiunea 

de 10 micrometri. Endoscopul are un capat intern (care va fi 

introdus în zona examinată) și altul extern, la care privește și 

actionează operatorul care conduce testarea. 

 

 
 

Videoscopul portabil 

Vucam XO 
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Elaborarea tehnologiei de defectoscopie pentru verificarea tehnică a rețelelor sub presiune 

pentru gaze comprimate și lichefiate  

Defectoscopia reprezintă un ansamblu de procedee folosite pentru examinarea 

materialelor și a pieselor în vederea descoperirii defectelor acestora prin detectarea, localizarea 

şi înregistrarea imperfecţiunilor din materiale metalice şi îmbinărilor sudate realizate de 

acestea, precum și evaluarea imperfecţiunilor detectate în raport cu normele şi standardele 

aplicabile. 

  

Defectoscop cu ultrasunete Starmans DIO 1000 PA 

Defectoscopul cu ultrasunete DIO1000 are un 

număr mare de caracteristici standard, contrast ridicat, 

ecran LCD color de înaltă rezoluție translucid (1024 × 

768 pixeli), precum și capacitatea de a stoca și rechema 

zeci de programe de configurare a instrumentelor, mii 

de scanări A, inclusiv corecția amplitudine distanță 

(DAC), și un receptor cu zgomot redus cu RF selectabile 

și afișaje detectate 

 

 

Faza 7: Rezultate obținute, implementarea și diseminarea acestora. 

 

1.1. Rezultate obținute, implementarea și diseminarea acestora privind sistemul de ventilare 

echilibrat cu funcționare în regim stabil și instabil. 

 Experimentarea  sistemului de ventilație echilibrat cu funcționarea în regim stabil și  instabil a 

fost realizată  în corpul destinat standurilor de ventilație industrial pe standul de experimentare 

a ventilatoarelor montate în tandem.  Alimentarea standului de experimentare este asigurată de 

către tabloul de automatizare. 

Standul de experimentare a ventilatoarelor  montate în tandem este constituit din două grupuri 

de ventilatoare axiale. Întregul sistem de ventilație este comandat prin intermediul unui 

program de comandă și control tip SCADA. Ventilatoarele la nivel individual sunt controlate de 

către convertizoare de frecvență. 

 
Tablou de 

alimentare și 

automatizare 

 
Grupul  introducere 

aer proaspăt 

 
Grupul evacuare 

aer viciat 

 
Program tip 

SCADA 

 
Convertizor 

frecvență 

 Pentru experimentarea sistemului de ventilație echilibrat cu funcționarea în regim stabil 

și  instabil, s-au efectuat măsurători pe standul de experimentare a ventilatoarelor montate în 

tandem în șase variante și anume: Experimentarea în regim stabil a sistemului de ventilație în 

condițiile în care ventilatoarele refulante de 0,75 kW respectiv ventilatoarele aspirante 0,75 kW 

sunt pornite; Experimentarea în regim stabil a sistemului de ventilație în condițiile în care un 

ventilator refulant de 0,75 kW respectiv un ventilator aspirant de 0,75 kW sunt pornite; 

Experimentarea în regim stabil a sistemului de ventilație în condițiile în care ventilatorul 

refulant de 0,55 kW respectiv ventilatorul aspirant de 0,55 kW sunt pornite; Experimentarea în 
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regim instabil a sistemului de ventilație în condițiile în care ventilatoarele refulante de 0,75 kW 

respectiv ventilatoarele aspirante 0,75 kW sunt pornite; Experimentarea în regim instabil a 

sistemului de ventilație în condițiile în care un ventilator refulant de 0,75 kW respectiv un 

ventilator aspirant de 0,75 kW sunt pornite; Experimentarea în regim instabil a sistemului de 

ventilație în condițiile în care ventilatorul refulant de 0,55 kw respectiv ventilatorul aspirant de 

0,55 kW sunt pornite. 

Măsurătorile s-au efectuat la o temperatură a aerului de 17,0 ᵒC, umiditatea aerului de 43% RH și 

presiunea atmosferică de 948 hPa. După desfășurarea experimentărilor se pot trage următoarele 

concluzii și anume: -În cadrul experimentărilor în regim stabil a sistemelor de ventilație: S-au 

determinat viteze la nivelul tubulaturilor ventilatoarelor active cuprinse între 12,4 – 17,5 m/s; 

Debitele realizate au variat între 57,96 – 81,79  m3/min;Debitele rezultate din scurtcircuitare au 

fost cuprinse între 15,7 – 20,28  m3/min; Presiunile dezvoltate au fost cuprinse între 0,4 – 21,5 

daPa; 

-În cadrul experimentărilor în regim instabil a sistemelor de ventilație la nivelul tubulaturilor 

ventilatoarelor active: Vitezele au fost cuprinse între 11,07 – 17,25 m/s; Debitele realizate au 

variat între 51,74 – 80,62  m3/min; Debitele rezultate din scurtcircuitare au fost cuprinse între 

24,45 – 31,07  m3/min; Presiunile dezvoltate au fost cuprinse între 0,4 – 33,2 daPa; 

La modul general variația 

debitelor de scurtcircuitare 

determinate la experimentarea 

sistemelor de ventilare în regim 

stabil este proporțională cu  

variația debitelor de 

scurtcircuitare determinate la 

experimentarea sistemelor de 

ventilare în regim instabil. 

 

Variația debitelor de scurtcircuitare 

 

  

1.2. Experimentarea sistemelor de ventilație industrială în scopul stabilirii câmpurilor de 

viteze la nivel de difuzor.  

Un racord perfect între coloană și ventilator este cel care asigură o intrare a aerului în 

ventilator, uniform repartizată, pe întreaga suprafață a gurii de aspirație și o ieșire a aerului din 

gura de refulare a ventilatorului realizată într-un mod care să permită folosirea integrală a 

presiunii dezvoltate. Pentru secțiuni circulare valoarea maximă recomandată a unghiului de 

evazare al pereților este de aproximativ α ≈ 6°. Această valoare poate ajunge la αD≈ 12°, în 

cazul secțiunilor dreptunghiulare, unde creșterea secțiunii se realizează, frecvent, prin evazarea 

într-un singur plan. Pentru experimentarea sistemului de ventilație industrială în scopul stabilirii 

câmpurilor de viteze la nivel de difuzor, s-au executat măsurători pe o instalație de ventilare 

constituită dintr-un ventilator axial, o reducție și trei difuzoare având lungimi de 0,5 m, 1,0 m și 

1,5 m. Măsurătorile s-au efectuat la o temperatură a aerului de 16,5 ᵒC, umiditatea aerului de 

42% RH și presiunea atmosferică de 947 hPa.  

Standul pentru efectuarea măsurătorilor de stabilire a câmpurilor de viteze la nivelul 

difuzorului cu lungimea de 0,5 m pe care s-au practicat seturi de câte două găuri, pe două 

secțiuni diferite, pe două diametre perpendiculare D1 și D2, respectiv D3 și D4, este prezentate în 

figură.  
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Pentru fiecare din cele patru puncte de măsurare aferente celor două diametre (0,44 m și 0,48 

m), s-au efectuat seturi de câte zece măsurători ale vitezei de circulare a aerului și anume, 

viteza minimă, maximă și medie, în fiecare punct de pe fiecare suprafață circulară  executându-

se câte trei măsurători. Din diagramele prezentate se desprind următoarele constatări:viteza 

aerului are valoare mai mică lângă tubulatura difuzorului, care crește și apoi scade înspre 

interiorul acestuia; în centrul difuzorului vitezele aerului au valori destul de scăzute fiind cu 

aproape 80% mai mici decât viteza maximă măsurată; aceste valori relativ reduse ale vitezei 

aerului, în centrul difuzorului, se datorează configurației ventilatorului axial cu ajutorul căruia 

s-au executat măsurătorile, acesta prezentând un diametru 15 cm aferent elicei care se prinde 

de rotorul motorului de antrenare, și care obturează o parte din secțiunea difuzorului.    

Standul pentru efectuat măsurători de stabilire a câmpurilor de viteze la nivelul difuzorului  cu 

lungimea de 1,0 m pe care s-au practicat seturi de câte două găuri, pe trei secțiuni diferite, pe 

trei diametre perpendiculare D1 - D2, D3 - D4  respectiv D5 și D6, este prezentat în figură.  

  

  
 

Pentru fiecare din cele șase puncte de măsurare aferente celor trei diametre (0,418 m, 0,452 și 

0,49 m), s-au efectuat seturi de câte zece măsurători ale vitezei de circulare a aerului și anume, 

viteza minimă, maximă și medie, în fiecare punct de pe fiecare suprafață circulară  executându-

se câte trei măsurători. Din diagramele prezentate se desprind următoarele constatări: viteza 

aerului de la peretele difuzorului înspre centrul acestuia are valoare crescătoare după care 

scade brusc înspre interiorul acestuia; în centrul difuzorului vitezele aerului au valori destul de 

scăzute fiind cu aproape 50 % până la 88% mai mici decât viteza maximă măsurată înspre 

peretele difuzorului; cu cât crește distanța de măsurare în raport cu ventilatorul axial viteza 

aerului în centrul difuzorului crește fiind cu aproximativ 60 % mai mică decât cea mai mare 

viteză măsurată (diametrele D5 și D6), la gura de refulare a aerului din difuzor; aceste valori 

relativ reduse ale vitezei aerului, în centrul difuzorului, se datorează configurației ventilatorului 

axial. 
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Standul pentru efectuat măsurători de stabilire a câmpurilor de viteze la nivelul 

difuzorului  cu lungimea de 1,5 m pe care s-au practicat seturi de câte două găuri, pe cinci 

secțiuni diferite, pe cinci diametre perpendiculare D1 - D2, D3 - D4, D5 - D6, D7 -D4 respectiv D9 și 

D10, este prezentat în figură.  

 

   

   
 

Pentru fiecare din cele zece puncte de măsurare aferente celor cinci diametre (0,418 m, 0,436 

m, 0,452 m, 0,47 m și 0,49 m), s-au efectuat seturi de câte zece măsurători ale vitezei de 

circulare a aerului și anume, viteza minimă, maximă și medie, în fiecare punct de pe fiecare 

suprafață executându-se câte trei măsurători. Din diagramele prezentate se desprind 

următoarele constatări: viteza aerului de la peretele difuzorului înspre centrul acestuia are 

valoare crescătoare după care scade brusc înspre interiorul difuzorului (D1-D2) reprezentând 

18,5-21,5% din viteza maximă măsurată; cu cât crește distanța de măsurare în raport cu 

ventilatorul axial și de peretele difuzorului viteza aerului prezintă o creștere proporțională 

ajungând ca această să reprezinte aproximativ 60% din viteza maximă măsurată (diametrele D7-

D10); această uniformizare a câmpului de viteze din interiorul difuzorului se datorează unghiului 

și lungimii difuzorului. 

1.3. Rezultate obținute, implementarea și diseminarea privind evaluarea impactului 

impulsurilor de rezistență dinamică aplicată anterior asupra funcționării ventilatorului 

Experimentarea sistemului de ventilație având montat un variator de debit tip clapetă pe 

aspirație a fost realizată în corpul destinat standurilor de ventilație industrială, pe standul de 

experimentare a ventilatoarelor tip axiale. 

Standul de experimentare privind 

evaluarea impactului impulsurilor de 

rezistență dinamică este constituit 

dintr-un ventilator tip axial de 0,75 

kW, tubulatură cu diametrul de 0,315 

m și un regulator debit, cu acționare 

mecanică, circular, cu diametrul d=315 

mm. 
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Sistem de ventilație este comandat 

prin intermediul unui program de 

comandă și control tip SCADA. 

 

 
 

Pentru experimentarea 

sistemului de ventilație 

privind evaluarea impactului 

impulsurilor de rezistență 

dinamică, s-au efectuat 

măsurători pe standul de 

experimentare a 

ventilatoarelor fără 

regulatorul de debit tip 

clapetărespectiv cu 

regulatorul de debit tip 

clapetă în diferite poziții. 

 
Stand experimental 

 

Pentru desfășurarea 

experimentărilor au fost 

realizate măsurători pentru 

determinarea vitezei aerului, 

respectiv a depresiunii 

dezvoltate de ventilator. 

Rezultatele experimentărilor 

sunt exprimate sub formă 

tabelară și grafică. 

   
Graficul de variație a vitezei funcție de presiune 

 

1.4. Rezultate obținute, implementarea și diseminarea acestora privind transmiterea în timp 

real a parametrilor funcționali al instanțiilor de ventilație industrială.  

Măsurătorile specifice pentru evidențierea parametrilor de stare ai aerului,  au fost făcute pe 

standul experimental al laboratorului S.M.V.I. 

Instalația de monitorizare a 

parametrilor de stare ai aerului este 

compusă din: înregistrator date; 

transmiter multifuncțional; senzori de 

temperatură, umiditate , presiune 

barometrica, viteză, presiune 

diferențială 
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Datele înregistrate au putut fi  

vizualizate in timp real cu 

ajutorul programului CS BASIC 

si cu ajutorul funcției web 

server(fig.8) al 

înregistratorului DS 500 . 

  

Măsurătorile efectuate pe standul experimental a parametrilor de stare ai aerului au fost stocate 

sub formă tabelară cât și sub formă grafică, ele putând fi vizualizate atât împreună cat și 

individual. 

   
Presiune atmosferică Presiune diferențială Viteză 

 

   
Temperatră Umiditate Presiune atmosferică, Presiune 

diferențială, Viteză, 

Temperatură, Umiditate 

 

1.5. Stabilirea metodei prospectiv invazive pentru inspectarea forajelor 

Compania Națională SALROM, compania de stat din România, ce are monopolul exploatării sării, 

are 7 sucursale active: Slănic Prahova, Râmnicu Vâlcea, Târgu Ocna, Praid, Cacica, Ocna Dej și 

Ocna Mureș. Singura care nu poată fi vizitată de turiști este cea de la Ocna Mureș, deoarece 

minele de aici s-au prăbușit, exploatarea făcându-se acum cu sondele (prin introducerea de apă 

în zăcământ și extragerea de saramură).  La ora actuală, în România există 6 exploatări a sării 

geme în subteran: Salina Cacica; Salina Dej; Salina Praid; Salina Prahova; Salina Rîmnicu Vîlcea; 

Salina Tîrgu Ocna. Pe lîngă exploatarea sării geme în subteran se mai exploatează sare și cu 

metoda umedă în exploatările de la Ocna Mureș, Tărgu Ocna, Cacica și Ocnele Mari 

S-au achiziționat doua sisteme de vizualizare a forajelor și conductelor cu următoarele 

caracteristici: SeeSnake Compact 2 cu cablu optic de 30m; SeeSnake Max M2000 cu cablu optic 

de 60m montat pe un suport mobil. 

În perioda 22-25.10.2018 o echipa de la INCD INSEMEX Petroșani din cadrul Laboratorului S.R.M. 

a efectuat observații imagistice cu ajutorul celor doua aparate SeeSnake Standard, una cu cablu 

de 30m și cealaltă cu cablu de 60m. Observațiile au avut loc in subteranul Salinei Praid. Imagini 

din cadrul forajelor de pușcare(Fig.Nr.6-0) de la orizontul 6600 oriz. +188. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Salina_Slănic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salina_Târgu_Ocna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salina_Praid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salina_Cacica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salina_Ocna_Dej
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salina_Ocna_Mureș


 

MINISTERUL CERCETĂRII SI INOVĂRII 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

  
 

 152 

  
Gaura foraj  în sare la 1,62 metri Gaura de foraj în sare la 1,82 metri 

 

Imagini din cadrul forajelor de pușcare de la orizontul 6600 oriz. +188  la baza frontului în 

făgașul havezei. 

  

Făgaș haveză la 1,67 metri Făgaș haveză la 1,88 metri 

 

Imagini din cadrul forajului de la baza frontului ce dă în făgașul lăsat de haveză de la orizontul 

6600 oriz. +188.  

  

  

Interceptare făgaș haveză la 1,67metri 

 

În timpul vizualizării forajelor executate pentru împușcarea frontului de lucru, în 

anumite foraje situate în centrul frontului, s-au evidențiat prezența apei în fundul forajului. Se 

menționează că aceste foraje au fost executate cu cca. 4 zile înainte de vizualizarea lor cu 

camera video (SeeSnake). Prin vizualizarea  forajelor de la baza frontului de lucru s-a observat 

că la capătul unor foraje se interceptează făgașul lăsat de haveză la baza frontului. 

1.6 Rezultate obținute, implementarea și diseminarea acestora privind analiza 

parametrilor ce caracterizează riscul de incendiu și simulări numerice pentru selecția sistemelor 

de stins incendii.                              

Studiul proceselor de combustie, precum şi a rezultatelor diferitelor anchete, cercetări şi 

rapoarte efectuate, cu scopul de a determina cauzele incendiilor şi pentru a îmbunătăţi, în 

final, activitatea de prevenire şi protecţie, a permis conturarea unor aspecte privind 

vulnerabilitatea persoanelor, construcţiilor şi mediului faţă de riscurile de incendiu. 

Proiectarea construcţiilor implică şi verificarea la acţiunea focului a elementelor structurii 

portante: stâlpi, grinzi, pereţi, planşee etc.; aceasta presupune că structurile portante ale 

clădirilor trebuie să îşi menţină funcţia capacităţii portante un timp. 

  Protecţia împotriva incendiilor este o problemă deosebit de complexă, studiată în continuu în 

vederea perfecţionării. Deşi variantele de soluţionare sunt diferite pe plan internaţional, sunt 

recunoscute ca elemente de bază trei categorii principale: elemente de protecţie pasive; 

elemente de protecţie; elemente pasiv-active. 

CFD este o tehnică de proiectare şi analiză complexă cu ajutorul calculatorului. Folosind CFD, 

putem construi un model de calcul ce reprezintă un sistem sau dispozitivul de studiat. Se aplică 

ecuaţiile generale ale curgerii fluidelor pentru a obţine mărimile curgerii şi fenomenelor fizice – 

asociate.  
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ANSYS este un program CFD (computational fluid dynamics), utilizat pentru a simula fluxul de 

fluide într-o varietate de aplicaţii.  

Pentru realizarea simulării s-a ales un model de 

cap de pulverizare utilizat în instalaţiile de stingere cu 

ceaţă de apă, acesta fiind montat în poziţie verticală 

cu deflectorul în jos. Acest cap de debitare s-a desenat 

în programul Ansys folosind dimensiunile reale. 

 

Ţinând cont că un computer poate executa doar 

operaţii matematice simple, acestea trebuie aduse la o 

formă algebrică, adecvată programării. Această 

transformare este cunoscută drept discretizarea 

ecuaţiilor.  

 

În cadrul acestei etape, programul 

rezolvă calculele fără intervenţia 

utilizatorului pe baza condiţiilor la limită 

impuse în etapa anterioară. Este singura 

etapă care se execută fără intervenţia 

utilizatorului.  

 

Afişarea rezultatelor se realizează în urma efectuării calculelor matematice din etapa 

anterioară. Această etapă este foarte importantă deoarece ajută la interpretarea rezultatelor în 

funcţie de parametrul ales. S-a ales secţionarea cu un plan în poziţie verticală prin axa de 

simetrie a focarului.  

 

   
după 5 secunde de la   

declanşarea sprinklerului 

după 15 secunde de la 

declanşarea sprinklerului 

după 25 secunde de    

la declanşarea sprinklerului 

 

   
după 40 secunde de 

la declanşarea sprinklerului 

după 50 secunde de 

la declanşarea sprinklerului 

după stingerea   

incendiului 

 

În figura se observă 

variaţia temperaturii 

interioare, pe înălţime 

deasupra focarului pe o 

perioadă de la 0 la 180 s.  

Din simulare rezultă că 

este suficientă o funcţionare 

a sprinklerului timp de 300 s 

ca să se realizeze stingerea 

completă a incendiului. 

 
Variaţia temperaturii deasupra focarului 
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În cadrul proiectului a fost 

achiziționat un  sistem de monitorizare gaze 

arse cu accesorii,  Gasmet CEMS II cu 

tehnologie FTIR.   

 

 

1.7 Procedura specifică „monitorizarea efortului depus de salvatori aflați sub 

protecția aparatelor izolante cu circuit închis / deschis în timpul antrenamentelor practice” 

Dispozotivele de monitorizare a consumului de energie permit determinarea timpilor de 

activitate, caloriile consumate în timpul antrenamentului, ritmul cardiac. 

Polar V800, este un dispozitiv de monitorizare a 

consumului de energie, timpilor de activitate, caloriile 

consumate în timpul antrenamentului precum și ritmul 

cardiac.    

Senzor pentru ritm cardiac H7, este un senzor pentru 

ritm cardiac care oferă informaţii exacte privind 

ritmul cardiac comunicând cu dispozitivul de 

monitorizare a consumului de energie prin bluetooth, 

transmitând datele în timp real.  
  

Softul de monitorizare Polar Flow, permite 

înregistrarea datelor în timp real a datelor 

referitoare la consumul de energie, timpi de 

activitate, caloriile consumate în timpul 

antrenamentului, ritmul cardiac.   

 

 

Măsurătorile se efectuează în felul următor, având zece dispozitive: s-

au format două echipe a câte 5 salvatori la care li sau fixat pe mână 

dispozitivul de monitorizare a parametrilor fiziologici. Se urmăresc 

valorile în starea de repaus, de respiraţie liberă, în timpul exercițiilor 

precum și la final. Totodată se determină frecvenţa pulsului şi a 

respiraţiei, precum și consumul de calorii.  

 

 

Accesoriile standard furnizate cu dispozitivul de monitorizare a parametrilor fiziologici includ şi 

un cablu interfaţă utilizat pentru conectarea dispozitivului cu computer. Conectaţi unul din 

capetele cablului la portul dispozitivului, iar celălalt capăt în portul USB al computerului. O dată 

instalat programul în computer dispozitivul poate comunica cu computerul prin apăsarea 

butonului  SYNC. 

 

Meniul principal al programului de utilizare este compus din 6 meniuri 

aşezate în partea de sus a ecranului: FEED (toate activitățile); 

EXPLORE (trasee); DIARY (înregistrări pe zile, săptămâni, luni); 

PROGRESS (activitășile în progres); COMMUNITY (grupuri de lucru); 

PROGRAMS (pornire program pentru derularea evenimentului).  

 
 

1.8 . Stabilirea și elaborarea tehnologiei de spectroscopie, videoscopie și defectoscopie 
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 1. Procedura Specifică „Verificarea tehnică a rețelelor sub presiune pentru gaze 

comprimate și lichefiate utilizând tehnologia de defectoscopie” 

Defectoscopul cu ultrasunete DIO 1000 are un număr mare de 

caracteristici standard, contrast ridicat, ecran LCD color de înaltă 

rezoluție translucid (1024 × 768 pixeli), precum și capacitatea de a 

stoca și rechema zeci de programe de configurare a instrumentelor, 

mii de scanări A, inclusiv corecția amplitudine distanță (DAC), și un 

receptor cu zgomot redus cu RF selectabile și afișaje detectate. 

 

Metoda de lucru.  

 

 
Analiza probelor 

utilizând defectoscopul 

cu ultrasunete Starmans 

DIO 1000 PA. 

 
Testare material fără 

fisuri, undele ultrasonice 

străbat materialul și 

reflectă fundalul. 

 
Testare material cu fisuri, unele undele 

ultrasonice străbat materialul și 

reflectă fundalul iar alte unde sunt 

reflectate de zona cu fisuri.       

   

2. Procedura Specifică „Verificarea tehnică a rețelelor sub presiune pentru gaze 

comprimate și lichefiate utilizând tehnologia de spectroscopie” 

 

 
 

Spectroscopia este o ramură a fizicii care se 

ocupă cu studiul metodelor de obținere a 

spectrelor, precum și cu măsurarea și 

interpretarea acestora. Spectrul unei radiații 

electromagnetice se obține prin 

descompunerea ei într-un aparat spectral 

(spectrometru) și constă dintr-o succesiune de 

imagini ale fantei de intrare, formate de 

diferitele radiații monocromatice ale luminii 

incidente. 

 
 

Spectrometrul Z300 este analizorul 

portabil LIBS de cea mai înaltă performanță 

creat vreodată. Tehnologia sa avansată include 

purjare cu argon pentru a furniza rezultate 

cantitative; laserul sparge suprafața curățată la 

nivel de șlefuire minimă sau suprafața 

pregătită și realizează baleiajul laser pentru o 

precizie îmbunătățită, reducând problemele 

legate de omogenitatea probei.  

 

 

Metoda de lucru. Pregătirea probelor. Pentru 

majoritatea probelor, nu este necesară pregătirea 

acestora și pot fi analizate ca atare. Spectrometrul 

Z utilizează impulsuri de curățare pentru a arde 

praful, murdăria de pe suprafață sau alte impurități 

prezente. Se pregătește Software-ul dispozitivului Z 

care cuprinde 3 ecrane de acasă care pot fi 

utilizate: Ecran Lansare Rapidă; Ecran Listă      
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Aplicații; Ecran Stare. Introducerea capsulei de 

Argon;  Pornirea; Calibrarea lungimii de undă; 

Inițierea testului is obținerea rezultatelor 

  Metoda mai permite: Zoom spectral; Aplicația Aliaj; Utilizarea argonului; Pregătirea 

eșantioanelor din    aliaj; Testarea în Modul Aliaj; Rezultate Aliaje; Potrivirea gradului; 

Compararea potrivirii rezultatului; Aplicația Element Pro App; Aplicația GeoChem Pro 

3. Procedura Specifică „Verificarea tehnică a rețelelor sub presiune pentru gaze 

comprimate și lichefiate utilizând tehnologia de videoscopie” 

Videoscopul este alcatuit dintr-un tub flexibil, cu o lungime ce poate 

ajunge de la câțiva zeci de centimetri până la câțiva metri și o grosime 

medie de 0,5 cm. Videoscopul Vucam XO este un echipament utilizat 

pentru verificarea tehnică și inspecția rețelelor sub presiune pentru 

gaze comprimate și lichefiate. Acesta are o sonda video articulantă cu 

lungimea de 3,3 metri, cu un unghi vizual de până la 130° și iluminare 

cu LED-uri de mare putere pentru inspecția vizuală industrială la 

distanță. 

 

Metoda de lucru 

 
Înainte de a începe captarea datelor de 

inspecție, trebuie să se efectueze un balans de 

alb. După efectuarea cu succes a reglajului 

balansului de alb poate începe inspecția.  

 
Pentru a capta o imagine digital sau pentru 

a începe o înregistrare video digitală se 

apasă pe pictograma specifică. Meniul de 

operare conține 10 pictograme. 

 

1.9 . Procedură privind evaluarea psihologică computerizată a salvatorilor 

Selecţia profesională este o formă a expertizei capacităţii de muncă, a cărei sarcină este 

alegerea, dintr-un grup de candidaţi, a celor mai compatibili, din punct de vedere aptitudinal, 

experienţă, calităţi socio-profesionale, cu o anumită funcţie, specialitate, profesie, şi 

eliminarea acelor candidaţi la care se evidenţiază contraindicaţii, defecte, deficite sau 

accentuări negative ale structurii psihice de personalitate, în raport cu cerinţele profesionale 

date. Indicatorii psihologici pe care trebuie să îi urmărim în ceea ce privește activitatea de 

intervenție și salvare, stabiliți în faza a doua a cercetării de față, sunt: abilități cognitive; 

abilități; abilități sociale și de; alte abilități și aptitudini. 

În principiu, o bună selecţie începe printr-o analiză a funcţiilor. Este foarte important să se 

cunoască bine caracteristicile necesare exercitării în bune condiţii a unei funcţii sau “job”. Pe 

baza rezultatelor acestei analize se poate decide care sunt caracteristicile ce trebuie examinate 

(atributele de personalitate). În cadrul modelelor psihometrice această etapă de analiză a 

activităţii (job analysis) se realizează cu ajutorul metodelor studiului psihoprofesiografic şi se 

finalizează cu formularea cerinţelor (atributelor) psihice ce urmează a fi măsurate prin teste la 

fiecare candidat (psihograma specialităţii). 

Calităţile pe care trebuie să le satisfacă un instrument (criteriu, procedură) de selecţie 

au fost elaborate în special în cadrul modelelor psihometrice. Astfel, odată determinați 

indicatorii psihologici care trebuie examinați, urmează stabilirea instrumentelor de evaluare a 
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candidaţilor. Aceste instrumente, criterii, metode, proceduri, mijloace trebuie să îndeplinească 

o serie de calităţi, printre care, cele mai importante, sunt: Valoarea diagnostică şi prognostică; 

Validitatea; Standardizarea; Etalonarea; Fidelitatea; Unicitatea şi caracterul diferenţial; 

Caracterul practic; Caracterul ştiinţific, fundamentarea teoretică şi metodologică 

Testarea psihologică asistată de calculator sau, pe scurt, testarea computerizată, este 

una dintre cele mai utilizate aplicaţii ale calculatoarelor în domeniu psihologiei. Funcţiile unui 

sistem psihologic total computerizatar trebui să fie următoarele: Selectarea testului de 

administrat; Instructajul on-screen; Administrarea testului; Înregistrarea datelor; Analiza 

rezultatelor; Administrarea de teste suplimentare; Interpretarea rezultatelor. 

Arhitectura de ansamblu a unui sistem psihologic computerizat. Ca orice sistem 

informatic şi un sistem destinate testării computerizate trebuie văzute ca având o componentă 

hard (echipamente) şi soft (programe). 

 
Platforma de evaluare CAS++, un instrument 

integrat de evaluare psihologică, selecţie de 

personal precum şi un instrument pentru 

cercetare, cuprinzând  44 de teste, pentru grupul 

de vârstă 12-60 de ani. 

 
Sistemul de evaluare MindMi, instrument 

care poate fi utilizat atât în scop diagnostic 

cât şi în scop predictiv, contribuind la 

efectuarea unei evaluări psihologice mai 

complete. 

 
Sistem de testare şi evaluare psihologică PSISELTEVA, probe psihologice: 

test  concentrare şi comutativitate  atenţie, test de vigilenţă - timp reacţie 

de discriminare, test  de  atentie  concentrată şi susţinută, test  de  

rezistenţă  la oboseală şi vigilenţă, test  timp  de  reactie simplu, test 

vigilenţa şi rezistenţa la monotonie, test apreciere distanţe şi viteze, test 

de evaluare a capacităţii de adaptare la stres, test de personalitate 5 

factori PF5_RQ. 

 
Analiza rezultatelor 

evaluării și completarea 

avizului psihologic, 

conform formatului impus 

de Colegiul Psihologilor din 

România 

Rezultatele obţinute au fost diseminate prin elaborarea și publicarea unui număr de 11 

lucrări științifice în volumul Simpozionului Științific Internațional SIMPRO 2018, precum şi 

înregistrarea la OSIM  a unei cereri de brevet de invenţie. 
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Proiecte de cercetare FS - Fonduri structurale 

 

- Triunghiul știință – specializări inteligente – antreprenoriat, argument pentru 

studii doctorale și post-doctorale de calitate (POCU/380/6/13/ 125076); 

- Formarea de competente antreprenoriale pentru doctoranzi si postdoctoranzi in 

inginerie – ANTREPRING (POCU/380/6/13/ 123925). 

 

 La sfârşitul anului 2018 au fost depuse 13 propuneri de proiecte de cercetare - dezvoltare 

pentru Competiţia Program Nucleu pentru perioada 2019-2022 (surse de finanţare buget de stat), 

şi anume: 

- Dezvoltarea metodelor de analiză în laborator pentru caracterizarea substanțelor 

periculoase implicate în evenimente de tip incendiu / explozie în vederea creșterii capacității 

de expertizare tehnică. 

- Dezvoltarea tehnicilor și metodelor de prevenire a formării atmosferelor 

explozive și/sau toxice specifice zonelor industriale. 

- Modernizarea infrastructurii de cercetare pentru investigarea completă atât a 

parametrilor fizico-chimici de calitate a componentelor de mediu în teren din cadrul 

depozitelor de deșeuri menajere, cât și din mediile de muncă în vederea creșterii gradului de 

securitate și sănătate. 

- Dezvoltarea infrastructurii de pregătire practică a personalul de intervenţie şi 

salvare în medii toxice / explozive / inflamabile prin realizarea unui poligon mobil de 

antrenament. 

- Dezvoltarea infrastructurii tehnice și metodologice de testare și evaluare a 

parametrilor de securitate specifici explozivilor de uz civil  și articolelor pirotehnice. 

- Creșterea capacității tehnice și operaționale de expertizare a  explozivilor  și a 

tehnicilor de utilizare a acestora în aplicațiile industriale de la suprafață și în subteran. 

- Tehnici și soluții pentru dezvoltarea competențelor științifice și tehnice de 

prevenire și protecție la explozie. 

- Dezvoltarea capacității de expertizare tehnică a evenimentelor de tip incendiu 

pentru medii rezidențiale și industriale, prin simulări computerizate. 

- Cercetări fundamentale și simulări computerizate privind inițierea amestecurilor 

gazoase explozive prin surse potențiale de aprindere de natură diferită. 

- Dezvoltarea capacității de gestiune și trasabilitate a echipamentelor de măsurare 

referitoare la activitățile de încercare, etalonare și mentenanță din cadrul Grup Laboratoarelor 

de Încercări – GLI, și optimizarea securității și sănătății în muncă la nivelul INSEMEX Petroșani. 

- Extinderea capacităţii de încercare a laboratorului prin dezvoltarea metodelor de 

încercare pentru motoarele electrice protejate la explozie cu tip de protecţie capsulare 

antideflagrantă şi securitate mărită. 

- Alinierea metodelor de evaluare şi încercare a echipamentelor protejate prin 

presurizare și camere presurizate cu cerințele standardelor tehnice specifice. 

- Cercetări privind performanțele de protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor la 

echipamentele individuale de protecție destinate utilizării în medii cu pericol de atmosferă 

potențial explozivă. 

 În urma evaluării, toate proiectele au fost declarate eligibile. 
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7.1.2. Competiţii internaţionale 

În anul 2018, a fost depus un proiect de cercetare pentru FE - Fonduri europene pentru 

CDI, cu titlul:   Disaster resilient urban communities (DIRECT) (Cost OC-2018-1-23015). 

 

AN 

NUMĂR 

PROIECTE 

PROPUSE 

NUMĂR 

PROIECTE 

ACCEPTATE 

LA 

FINANȚARE 

RATA DE 

SUCCES 

SURSA DE FINANȚARE* 

PN % PNCDI % FS % FE % AS % 

2018 21 3 14.29 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 8 3 37.50 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 

 

* SURSA DE FINANȚARE          

  

PN - PROGRAM NUCLEU           

PNCDI - PLANUL NAȚIONAL DE CDI          

FS - FONDURI STRUCTURALE           

FE - FONDURI EUROPENE PENTRU CDI         

AS - ALTE SURSE  

 

 Datele privind participarea la competiții naționale / internaționale, detaliate pentru 

anii 2008, respectiv 2017, sunt prezentate și in format Excel, în anexele 10 și 11 ale prezentului 

Raport.  
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7.2. Structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI  
TOTAL 

2018 

din care: 

TOTAL 

2017 

din care: 

NOI 
MODERNI

ZATE 

BAZATE  

PE 

BREVETE 

VALORIFICATE  

LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 

 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

NOI 
MODERNI

ZATE 

BAZATE  

PE 

BREVETE 

VALORIFICATE  

LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 

 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

1 Prototipuri  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Produse (soiuri plante, etc.)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Tehnologii1 4 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

4 Instalații pilot1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Servicii tehnologice1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N
r.

 

c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI TOTAL 
ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL 
ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL TOTAL UE SUA JAPONIA TOTAL TOTAL UE SUA JAPONIA 

1 Cereri de brevete de invenție 5 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 

2 Brevete de invenție acordate2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Brevete de invenție valorificate2 10 10 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 

4 Modele de utilitate2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Marcă înregistrată2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

6 
Citări în sistemul ISI al cercetărilor 

brevetate 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Drepturi de autor protejate ORDA 

sau în sisteme similare2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N
r.

 

c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI TOTAL 
ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL 
ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL TOTAL UE SUA JAPONIA TOTAL TOTAL UE SUA JAPONIA 

1 
Numărul de lucrări prezentate la 

manifestări științifice  

95 59 36 36 0 0 81 56 25 25 0 0 

 

1 se prezintă în anexa 5 la raportul de activitate pe categorii [produse, servicii, tehnologii], inclusiv date tehnice și domeniu de utilizare 
2 se prezintă în anexa 6 la raportul de activitate [titlu, revista oficială, inventatorii/titularii] 
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2 

Numărul de lucrări prezentate la 

manifestări științifice publicate în 

volum 

95 59 36 36 0 0 66 46 20 20 0 0 

3 

Numărul de manifestări ştiinţifice  

(congrese, conferinţe) organizate de 

institut 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Numărul de manifestări știinţiice 

organizate de institut, cu 

participare internaţională 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

5 
Numărul de articole publicate în 

străinătate în reviste indexate ISI3  

0 0 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0 

6 
Factor de impact cumulat al 

lucrărilor indexate ISI  

0 0 0 0 0 0 20 0 0 0  0 

7 
Numărul de articole publicate în 

reviste ştiinţifice indexate BDI4  

44 11 33 33 0 0 15 0 15 15 0 0 

8 Numărul de cărți publicate 16 16 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

9 
Citări științifice / tehnice în reviste 

de specialitate indexate ISI 

25 7 18 15 3 0 123 102 21 19 2 0 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI  TOTAL 

din care: 

TOTAL 

din care: 

NOI 

MODERNI

ZATE / 

REVIZUIT

E 

BAZATE  

PE 

BREVETE 

VALORIFICATE  

LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 

 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

NOI 

MODERNI

ZATE / 

REVIZUIT

E 

BAZATE  

PE 

BREVETE 

VALORIFICATE  

LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 

 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

10 Studii prospective și tehnologice5 112 112 0 0 0 0 52 52 0 0 0 0 

 

3 se prezintă în anexa 7 la raportul de activitate [titlu, revista oficiala, autorii] 
4 se prezintă în anexa 8 la raportul de activitate [titlu, revista, autorii] 
5 se prezintă în anexa 9 la raportul de activitate 
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11 Normative 5  5 5 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 

12 Proceduri și metodologii  5 9 5 4 0 0 0 8 8 0 0 0 0 

13 Planuri tehnice 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Documentații tehnico-economice 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 402 275 127 120 3 0 415 314 81 79 2 0 

 

Rezultate CD aferente anului 2018 

înregistrate în Registrul Special de 

evidență a rezultatelor CD clasificate 

conform TRL* (în cuantum) 

TOTAL 

din care: 

TOTAL  

din care: 

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9 TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9 

5    5      37    37      

Nota 1: Se va specifica dacă la nivelul 

INCD există rezultate CDI clasificate sau 

protejate ca secrete de serviciu 

NU 

Observații:  

 NU 

Observații:  

 

*Nota 2:  Se va specifica numărul de 

rezultate CD  înregistrate în Registrul 

special de evidență a rezultatelor CD în 

total și defalcat în funcție de (nivelul de 

dezvoltare tehnologică conform TRL) 

TRL 1 - Principii de bază observate    

TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic    

TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental    

TRL 4 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții de laborator    

TRL 5 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)    

TRL 6 - Demonstrarea functionalității modelului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)    

TRL 7 - Demonstrarea functionalității prototipului în condiții relevante de funcționare    

TRL 8 - Sisteme finalizate și calificate    

TRL 9 - Sisteme a căror funcționalitate a fost demonstrată în mediul operațional 

 

Rezultatele activității de cercetare sunt prezentate detaliat și în format Excel, în anexele 10 și 11. 
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7.3. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate și efectele obținute 

 

2018 

N
r.

 c
rt

. 

DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

1.  Evaluarea și validarea experimentala 

 a răspunsului unei structuri în cadre 

metalice - model experimental la 

acțiunea exploziilor. 

TM 1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

2.  Model numeric realizat într-un 

program care utilizează metoda 

elementelor finite și validat pe baza 

de încercări experimentale. 

Metodă 

Modernizată 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

3.  Studii. Modelări virtuale. Simulări 

computerizate.  

Studii 

 

9 2 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

4.  Dezvoltarea sistemului  

informatic suport al sistemului 

calităţii pentru Laboratorul de 

Încercări acreditat INSEMEX - GLI. 

Metodă 

Modernizată 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

5.  PROCEDURA SPECIFICĂ - privind 

efectuarea expertizelor tehnice  ale 

evenimentelor de tip 

explozie/incendiu - PSEETEV-01, 

2018. 

Procedură 

Modernizată 

  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 
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N

r.
 c

rt
. 

DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

6.  PROCEDURA DE LUCRU INSEMEX PL –

PECEV - Pregatirea echipei de 

cercetare a evenimentelor de tip 

explozie/incendiu, 2018. 

Procedură 

Modernizată 

  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

7.  PROCEDURA DE LUCRU INSEMEX PL –

CFLEV - Cercetarea la fața locului a 

evenimentelor de tip 

explozie/incendiu, 2018. 

Procedură 

Modernizată 

  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

8.  PROCEDURA DE LUCRU INSEMEX PL –

ACLEV - Activitatea de cercetarea în 

laborator a evenimentelor de tip 

explozie/incendiu, 2018. 

Procedură 

Modernizată 

  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

9.  Studii. 

  

Studii 11 1 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

10.  Tehnologie pentru testarea 

protecției la pătrunderea prafului în 

interiorul echipamentelor electrice 

și neelectrice destinate mediilor cu 

pericol de atmosferă explozivă. 

TM   Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

11.  Tehnologie pentru încercarea la puls 

asimetric și la putere asimetrică 

pentru corpurile de iluminat 

fluorescente cu tip de protecție 

TM   Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 
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N

r.
 c

rt
. 

DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

securitate mărită alimentate prin 

balasturi electronice. 

explozive / toxice 

12.  Tehnologie de încercare cu bule, 

pentru verificarea dispozitivelor de 

drenare si răsuflare la impact, 

pentru încercarea termică și 

încercarea la netransmitere a 

exploziei la dispozitivele de drenare 

și răsuflare. 

TM   Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

13.  Tehnologie de testare la 

temperatură înaltă a aparatelor de 

protecție respiratorie autonome cu 

circuit deschis, cu aer comprimat. 

TM 1 1 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

14.  Studii experimentale privind: 

sistemul de ventilație echilibrat cu 

funcționarea în regim stabil și 

instabil, determinarea câmpurilor de 

viteze la nivel de difuzor, evaluarea 

impactului impulsurilor de 

rezistență dinamică aplicată 

anterior asupra funcționării 

ventilatorului, studii privind 

stabilirea metodei prospectiv 

invazive pentru inspectarea 

forajelor, privind transmiterea în 

timp real a parametrilor funcționali 

al instanțiilor de ventilație 

industrială, stabilirea parametrilor 

Studii 11 1 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 
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N

r.
 c

rt
. 

DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

ce caracterizează riscul de incendiu 

și simulări numerice pentru selecția 

sistemelor de stins incendii. 

15.  Procedură Specifică "Monitorizarea 

efortului depus de salvatori aflaţi 

sub protecţia aparatelor izolante cu 

circuit închis/deschis în timpul 

antrenamentelor practice". 

Procedură 

nouă 

  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

16.  Procedura Specifică „Verificarea 

tehnică a rețelelor sub presiune 

pentru gaze comprimate și lichefiate 

utilizând tehnologia de 

defectoscopie”. 

Procedură 

nouă 

  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

17.  Procedura Specifică „Verificarea 

tehnică a rețelelor sub presiune 

pentru gaze comprimate și lichefiate 

utilizând tehnologia de 

spectroscopie”. 

Procedură 

nouă 

  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

18.  Procedura Specifică „Verificarea 

tehnică a rețelelor sub presiune 

pentru gaze comprimate și lichefiate 

utilizând tehnologia de 

videoscopie”. 

Procedură 

nouă 

  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

19.  Procedura privind evaluarea 

psihologică computerizată a 

salvatorilor. 

Procedură 

nouă 

  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2018 

Conform fișei 

anexate 

TOTAL GENERAL (mii Lei) 0  
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2017 

N
r.

 c
rt

. 

DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

1.  Elaborarea și implementarea în 

cadrul serviciului GANEx a unui Cod 

Practic  pentru  întocmirea 

Documentului  privind protecţia 

împotriva exploziilor. 

Studii. 

Cod Practic 

2  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

2.  Studiu privind posibilitățile de 

generare automată a defectelor în 

modelul virtual. 

Metodă 

Modernizată 

1 1 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

3.  Software pentru stabilirea 

parametrilor specifici instalațiilor de 

ventilare industrială. 

Produs 

informatic 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

4.  Tehnologie și proceduri pentru 

încercarea la etansare a 

introducatoarelor de cabluri folosite 

in medii potential explozive. 

Tehnologie Nouă 2  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

5.  Evaluarea riscului de expunere 

ocupațională a lucrătorilor la 

pulberile inhalabile de lemn și 

stabilirea  dispersiei granulometrice 

a particulelor din mediul de muncă. 

Studii 1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

6.  Realizare stand de încercare şi 

elaborare metodologie și procedură 

de încercare pentru încercarea de 

Metodologie 

Nouă. 

Procedură nouă. 

1 1 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

Conform fișei 

anexate 
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N

r.
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rt
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

aprindere pentru componentele mici 

din cadrul echipamentelor destinate 

utilizării în atmosfere explozive. 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

anului 2017 

7.  Stabilirea influenței parametrului de 

frecvență, ce caracterizează unda 

seismică, asupra efectelor generate 

în urma lucrărilor de împușcare în 

cariere.   

Studii 1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

8.  o Tehnologie pentru evaluarea 

securităţii explozivilor de uz civil din 

punct de vedere al preciziei de 

întârziere la capsele detonante 

electrice şi sisteme neelectrice, 

precum şi al vitezei de detonaţie la 

explozivi brizanţi, fitile detonante şi 

tuburi de şoc. 

o Procedura de validarea metodelor 

de încercare intra-laborator. PS-23 - 

Validarea metodelor de încercare 

intra-laborator. 

o Procedura de determinare a 

vitezei de detonație: - PI-73-

INSEMEX – GLI –LMEAP- Procedura de 

încercare pentru determinarea 

vitezei de detonaţie a explozivilor 

brizanți, a fitilelor detonante și a 

tuburilor de șoc. 

o Procedura de determinare a 

timpilor de întârziere. - PI-87-

Tehnologie 

Modernizată 

 

Proceduri 

Modernizate. 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 
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N

r.
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rt
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

INSEMEX – GLI –LMEAP- Procedura de 

încercare pentru determinarea 

timpilor de întârziere pentru 

capselor detonante electrice și 

sisteme neelectrice (capse 

detonante neelectrice, capse de 

inițiere, relee întărzietoare, 

conectori de suprafață etc.). 

o Diseminarea rezultatelor 

cercetării. elaborare si publicare 

lucrare științifică la manifestarea 

SESAM ediția VIII, 2017. 

o Dezvoltarea infrastructurii de 

cercetare prin achiziționarea 

echipamentului multifuncţional 

performant pentru determinarea cu 

acurateţe ridicată a vitezei de 

detonaţie şi a preciziei de întârziere 

– TRIOCHRONOS. 

o Dezvoltarea infrastructurii de 

cercetare prin achiziționarea 

camerei de mare viteză pentru 

determinarea imagistică a vitezei de 

detonaţie – VEO710. 

9.  Program de pregătire psihologică 

pentru personalul de intervenție și 

salvare în medii toxice /inflamabile 

/explozive 

Metodă 

Modernizată 

2 

 

Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

10.  Implementare tehnologie și 

elaborare proceduri pentru 

efectuarea încercărilor mecanice 

aplicabile duliilor filetate ale 

corpurilor de iluminat şi pentru 

verificarea materialelor 

electroizolante ale bornelor de 

conexiune din echipamentele 

electrice cu tip de protecţie 

securitate mărită "e". 

Procedee 

Modernizate 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

11.  Tehnologie și procedură pentru 

determinarea nivelului de vibraţii 

transmise clădirilor de traficul greu. 

Procedură Nouă 1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

12.  Întocmirea hărților de dispersie a 

poluanților acvatici în vederea 

dimensionării impactului antropic. 

Studii 1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

13.  Dezvoltarea metodelor de evaluare 

si încercare  pentru imisiile de 

monoxid în mediul înconjurător, cât 

şi din zonele adiacente protejate 

situate în imediata vecinătate a 

agenţilor economici care se 

constituie ca surse de poluare, în 

concordanţă cu principiile si 

practicile europene în domeniul 

Procedee 

Modernizate 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

protecţiei mediului. 

14.  Metodă modernă de 

prevenire/combatere a riscului de 

autoaprindere prin tehnica 

termografică. 

Metodă 

Modernizată 

2  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

15.  Procedură specifică de utilizare a 

dronelor la acțiunile de intervenție 

și salvare pentru creșterea 

siguranței salvatorilor în acțiunile de 

salvare. 

Procedură Nouă 1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

16.  Metodologie  de stabilire a 

comportamentului atmosferelor 

explozive în sistem 3D. 

Metodă 

Modernizată 

1 2 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

17.  Tehnologie modernizată a sistemelor 

protectoare pentru echipamentele şi 

standurile utilizate la încercarea 

explozivilor de siguranţă 

antigrizutoşi. 

Tehnologie 

Modernizată 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

18.  Modernizarea standului şi a metodei 

de determinare şi analiză a 

materialelor antiscântei utilizate la 

realizarea părţilor componente ale 

echipamentelor neelectrice si 

sculelor şi uneltelor antiscântei, la 

funcţionarea în diferite condiţii în 

medii cu pericol de explozie. 

Metodă 

Modernizată 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

19.  o Infrastructură modernă şi metodă 

de măsurare a vitezei de detonație 

asigurată prin achiziția 

consumabilelor pentru  

echipamentul de măsurare a vitezei 

de detonație. 

o Studiu privind caracteristicile 

explozivilor de uz civil. 

o Studiu privind rezultatele obținute 

la măsurătorile efectuate în 

laborator. 

o Studiu privind rezultatele obținute 

la măsurătorile efectuate in situ, 

o Studiu privind evaluarea și 

interpretarea rezultatelor obținute 

la măsurătorile efectuate. 

Studii 1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

20.  Identificarea instalaţiilor de 

ventilaţie industrială din cadrul 

incintelor cu pericol de formare a 

atmosferelor explozive şi/sau 

toxice, în vederea asigurării unor 

nivele ridicate de securitate în 

exploatare și de protecție a 

mediului, detreminarea parametrilor 

de funcţionare şi optimizarea 

acestor instalaţii, în vederea 

stabilirii de soluţii noi pentru 

creşterea capacităţii de aerisire a 

acestor instalaţii. 

Studii 2  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

21.  Realizarea și implementarea 

sistemului informatic pentru 

emiterea rapoartelor de încercare în 

regim acreditat, evidența numărului 

rapoartelor de încercare, precum și 

optimizarea gestionării 

competențelor personalului și a 

resurselor. 

Studiu. 

 

Program 

Informatic 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

22.  Cresterea nivelului de securitate si 

sanatate in munca, prin reducerea 

riscului de explozii in instalatii 

industriale prin realizarea 

incercarilor la un nivel comparativ 

cu cel impus de standardele 

europene in vederea certificarii 

echipamentelor electrice 

(motoarelor electrice) cu tip de 

protectie capsulare antideflagranta. 

Studii. 

 

Metodă 

Modernizată 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

23.  Tehnologie invazivă de măsurare a 

parametrilor aerodinamici la nivelul 

unei stații principale de ventilație. 

Tehnologie 

Modernizată 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

24.  Elaborare ghid pentru evaluarea  

echipamentelor tehnice şi a 

echipamentelor individuale de 

protecţie din punct de vedere al 

protecţiei împotriva electricităţii 

statice. 

Studii. 

 

Ghid de evaluare 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

25.  Ghid de evaluare a riscului de 

explozie la infrastructurile tehnice 

destinate depozitării explozivilor de 

uz civil. 

Studii. 

 

Ghid de evaluare 

3  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

26.  Dezvoltarea capacităţii de încercare 

a laboratorului de echipamente 

electrice Ex de curenţi slabi, prin 

realizarea unui stand pentru 

încercarea de absorbție a apei 

pentru echipamentele electrice cu 

tip de protecţie încapsulare „m”. 

Metodă 

Modernizată. 

 

Procedură Nouă. 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

27.  Studiu privind dezvoltarea 

metodelor de 

încercare/experimentare prin 

intermediul sistemului de analiză 

Kjeldahl – în vederea studierii și 

determinării conținutului de azot în 

produse lichide şi solide. 

• Modernizarea infrastructurii de 

cercetare  prin achiziționarea 

achiziţionarea sistemului de digestie 

şi măsurare a azotului total din 

probe lichide şi solide (sistem 

Kjeldahl) 

• Elaborarea procedurii de 

determinare a conținutului de azot 

din probe solide și lichide prin 

metoda Kjeldahl 

Proceduri 

noi. 

  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

• Experimentarea sistemului 

Kjeldahl prin efectuarea de teste, 

încercări, determinări şi 

diseminarea rezultatelor 

cercetărilor efectuate. 

• Modernizarea infrastructurii de 

cercetare prin achiziționarea 

echipamentelor necesare depozitării 

în siguranță a substanțelor chimice, 

toxice și inflamabile utilizate în 

cadrul Laboratorului  de Analize 

Fizico – Chimice. 

• Elaborarea procedurii de lucru 

privind manipularea și stocarea 

substanțelor periculoase utilizate la 

determinări chimice. 

28.  Îmbunătățirea suportului de curs și a 

infrastructurii destinate pregătirii 

teoretice și pentru dobândirea 

deprinderilor practice a 

participanților la cursul de calificare 

în meseria de pirotehnician. 

Studiu 2  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

29.  o Infrastructură modernă de 

monitorizare seismică asigurată prin 

achiziția echipamentului tip 

Seismograf PRO6 care măsoară și 

înregistrează parametrii care 

caracterizează undele seismice. 

o Procedură pentru monitorizarea  

Procedură 

Modernizată. 

 

Ghid de evaluare 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

undelor seismice generate de 

lucrările de împușcare din cariere, 

utilizând  echipamente specifice 

acestei activități. 

o Ghid de evaluare a undelor 

seismice generate de lucrările de 

împușcare din cariere.  

30.  Metode de testare a parametrilor 

aparatelor izolante de protecţie a 

respiraţiei pe bază de aer 

comprimat cu presiune pozitivă. 

Metodă 

Modernizată 

Procedură nouă. 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

31.  Simulări computerizate validate, ale 

exploziilor de gaze. 

Studii. 

Produs Nou. 

 1 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

32.  Studiu privind influența 

pirosulfurilor (sulfurii de fier) asupra 

parametrilor de inflamabilitate ai 

prafurilor combustibile, precum și a 

lichidelor inflamabile, în vederea 

stabilirii participării acestora la 

producerea evenimentelor de tip 

explozie sau incendiu. 

- Modernizarea infrastructurii de 

cercetare  prin achiziționarea 

aparatului pentru determinarea 

temperaturii minime de aprindere a 

Studii 

 

Tehnologie 

Nouă. 

 

1 2 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 
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TIP 

REZULTAT 
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NOUTAT

E 

GRAD 
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BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

stratului de praf combustibil. 

- Modernizarea infrastructurii de 

cercetare  prin realizarea în 

laborator a standului de încercări 

pentru determinarea limitelor de 

explozie a vaporilor lichidelor 

inflamabile. 

- Experimentarea standului pentru 

determinarea limitelor de explozie a 

vaporilor lichidelor inflamabile. 

- Experimentarea influenței 

sulfurilor piroforice asupra 

parametrilor de inflamabilitate ai 

lichidelor inflamabile, respectiv 

temperatura de autoaprindere și 

punctul de inflamabilitate. 

- Dezvoltarea experimentală a unui 

sistem nou de inițiere cu energie 

controlată, pentru determinarea 

energiei minime de aprindere. 

- Realizarea unui studiu privind 

influența pirosulfurilor asupra 

parametrilor de explozie și de 

inflamabilitate a substanțelor 

inflamabile, careva conține toate 

experimentele și rezultatele 

obținute în fazele anterioare ale 

proiectului. 
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TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 
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OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

33.  Modelarea virtuală avansată a 

incendiilor și a evacuării persoanelor 

pentru scenarii de complexitate 

medie, caracterizate prin dimensiuni 

geometrice mari, folosind aplicații 

software specializate şi evaluarea 

eficienței utilizării procesării 

paralele și distribuite (în cluster 

HPC). 

Studii. 

 

Tehnologie 

Modernizată. 

3  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

34.  Cercetări privind influența factorilor 

de micro-climat asupra parametrilor 

de încercare, în timpul testării la 

funcționare a articolelor 

pirotehnice. 

Studiu. 

 

Metodă 

Modernizată. 

3  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

35.  Realizarea montajului de încercare 

pentru determinarea sensibilităţii 

tendinţei unei substanţe de a se 

supune tranziţiei de la deflagraţie la 

detonaţie conform seriei de teste 

nr.5(b)(iii) descrisă în secţiunea 15 

din Orange Book. 

Tehnologie 

Modernizată. 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

36.  Simulări computerizate privind 

încercarea standardizată de 

rezistență la impact aplicabilă 

echipamentelor electrice destinate 

utilizării în atmosfere potențial 

explozive și analiza rezultatelor 

simulărilor prin comparație cu 

rezultatele încercărilor 

Studii. 

 

Tehnologie 

Modernizată. 

1  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 
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N

r.
 c

rt
. 

DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

experimentale. 

37.  - Stand pentru determinarea vitezei 

de ardere pe orizontală. 

- Stand pentru determinarea vitezei 

de ardere pe verticală. 

- Stand pentru determinarea 

eficienței ignifugării.  

- Stand pentru determinarea 

efluenților de incendiu. 

Metode  

noi. 

1 1 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori interesați 

privind atmosferele 

explozive / toxice 

Conform 

defalcărilor din 

BVC aferent 

anului 2017 

Conform fișei 

anexate 

TOTAL GENERAL (mii Lei) 0  

 

Rezultatele de cercetare-dezvoltare valorificate și efectele obținute sunt detaliate în format Excel, in anexele 10 și 11. 
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7.4. Oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare 

Pentru a răspunde solicitărilor din economia naţională, INCD INSEMEX a utilizat 

rezultatele cercetărilor obţinute ca urmare a derulări proiectelor de cercetare, îmbunătăţind 

capacitatea de încercare şi expertizare a INCD INSEMEX, care face posibilă oferirea unor servicii 

de specialitate la un înalt nivel tehnico – ştiinţific, pentru operatorii economici sau autorităţi. 

 

7.5. Măsuri privind creșterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării  

 INCD INSEMEX s-a implicat la nivel național și internațional la îmbunătățirea nivelului 

tehnic al infrastructurii de cercetare printr-o serie de acțiuni care au condus la realizarea de noi 

contracte de CD, atât prin finanțare guvernamentală cât și prin efort financiar propriu. 

 Fără fundamentarea științifică, tehnică și de management de securitate și sănătate în 

muncă, măsurile existente din normele tehnice în vigoare sunt în anumite aspecte prea 

restrictive sau din contră ignoră situații care pot afecta în mod evident securitatea și sănătatea 

persoanelor, bunurilor și mediului.  

Modificările legislative repetate în eforturile de armonizare cu Legislația Europeană au 

lăsat loc de interpretare pentru anumite aspecte, iar altele chiar importante au fost ignorate. 

Stabilirea pe bază științifică și tehnică confirmate de încercări și determinări în teren, a 

riscurilor care pot fi generate și a măsurilor care trebuie implementate face ca derularea unor 

proiecte științifice să conducă la soluții care să conducă la scăderea numărului de evenimente/ 

incidente grave și la o uniformizare la nivel național, în stabilirea cerințelor la care trebuie să 

răspundă efectuarea unor astfel de lucrări cu articole pirotehnice categoria 4. 

          Pentru activităţile de inovare şi transfer tehnologic, managementul INCD INSEMEX a 

continuat aplicarea următoarele măsuri și strategii: 

➢ Asigurarea competitivităţii economice a beneficiarilor; 

➢ Îmbunătăţirea cooperării între institut şi industrie, mai ales prin dezvoltarea de 

parteneriate public private, prin: 

- crearea condiţiilor materiale şi de dotare în scopul satisfacerii prompte a solicitărilor 

beneficiarilor din industrie; 

- diversificarea ofertei de servicii; 

- creşterea numărului de tehnologii şi produse transferate în industrie; 

- menţinerea acreditării sistemului de asigurare a calităţii; 

- participarea la târguri şi expoziţii cu exponate, afișe, cataloage pentru promovarea 

ofertei INSEMEX; 

- participarea la licitaţiile interne pentru livrarea de servicii specifice institutului, atât 

singur cât şi în parteneriate cu alte unităţi. 
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➢ Prioritizarea obiectivelor Planului de Investiţii şi a Programului Anual al Achiziţiilor 

Publice  în vederea corelării infrastructurii de cercetare la nivel european şi susţinerea 

realizării obiectivelor  ştiinţifice şi de dezvoltare. 

➢ Dotarea laboratoarelor cu aparatură şi echipamente de înaltă performanţă, în 

limita  fondurilor disponibile şi atrase prin reinvestirea profitului obţinut din activitatea 

derulată şi fonduri bugetare atrase prin competiţia de proiecte.  

➢ Asigurarea mentenanţei pentru echipamentele şi instalaţiile de cercetare şi a spaţiilor de 

lucru, laboratoare, poligon de încercări, poligon de instruire a salvatorilor din cadrul 

IOSIN-PCDIEx ,,Poligon de cercetare / dezvoltare și încercări materii explozive, 

substanțe inflamabile / toxice, echipamente antiexplozive și instruirea personalului 

de intervenție pentru medii toxice / explozive”. 

➢ Achiziţii directe de echipamente şi aparatură  de cercetare - dezvoltare, birotică şi 

obiecte de inventar  pentru dezvoltarea şi realizarea activităţilor de cercetare-

dezvoltare. 

➢ Asigurarea unei dezvoltări durabile economică şi tehnică a institutului, creşterea 

productivităţii muncii şi a calităţii lucrărilor executate. 

 

Transferul tehnologic s-a realizat prin: 

- servicii științifice si tehnologice aplicate terților, prin implementarea în sistemul de calitate al 

GLI din cadrul INCD-INSEMEX Petroşani, încercări in regim acreditat RENAR utilizate la 

evaluarea conformității produselor pentru directivele europene pentru care INSEMEX-OEC este 

notificat la Bruxelles cu nr. NB 1809; 

- servicii științifice si tehnologice aplicate terților, prin intermediul INSEMEX – GAS – GRUPUL DE 

AUTORIZARE SALVARE;   

- servicii științifice si tehnologice aplicate terților, prin intermediul INSEMEX – GVIV –GRUP 

VERIFICARE INSTALATII DE VENTILATIE; 

- servicii științifice si tehnologice aplicate terților, prin intermediul INSEMEX GANEX -GRUP DE 

ATESTARE A INSTALAŢIILOR TEHNICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR CONEXE conform normativului 

NEx 01-06 (GANEX) pentru prevenirea exploziilor; 

- servicii științifice si tehnologice pentru elaborarea expertizelor tehnice a evenimentelor 

generate de explozii/incendii. 
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8. Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCD 

8.1. Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate 

8.1.1. Dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional si internaţional (cu personalităţi/ 
instituţii / asociaţii profesionale) în vederea participării la programele naţionale, europene şi 
internaţionale. 

Parteneriatele pot avea un rol important în iniţierea, susţinerea, valorificarea, validarea 

rezultatelor cercetării stiinţifice. În anul 2018, prin dezvoltarea în continuare a activităţii de 

colaborare prin parteneriate INCD INSEMEX si-a propus si realizat îndeplinirea anumitor obiective 

specifice cum sunt următoarele: 

a. Identificarea potenţialilor parteneri, având în vedere profilul de activitate si 
oportunităţile de colaborare care deschid calea abordării anumitor tematici si proiecte; 

b. Dezvoltarea colaborării cu parteneri naţionali si internaţionali - personalităţi, instituţii, 
asociaţii profesionale; 

c. Accesul la reţele pe specific profesional care activează pe plan internaţional; 

d. Implicarea INCD-INSEMEX în programele europene de colaborare la nivel de studii 
masterale si doctorale. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus, în cadrul INCD-INSEMEX s-au luat următoarele 

măsuri: 

✓ Participarea la: Forurile NB-urilor pentru Directivele Europene; Şedinţele Anuale ale 
Autorităţilor Miniere; şedinţele International Electrotechnical Commission Scheme for 
Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres- 
IECEx, şedinţele Internaţional Mines Rescue Body  

✓ Implicarea structurilor responsabile cu relaţiile internaţionale, prin colaborare cu 
departamentele profesionale, în identificarea partenerilor potenţiali; 

✓ Atragerea partenerilor instituţionali din programele de mobilităţi si de formare 
profesională către activităţi de cercetare si creaţie, la realizarea unor consorţii, reţele, 
în vederea participării la programele naţionale si europene specifice; 

✓ Înscrierea INCD-INSEMEX în baze de date internaţionale care promovează parteneriate; 

✓ Înscrierea INCD-INSEMEX ca membru în asociaţii profesionale de prestigiu, pe plan 
naţional si internaţional; 

✓ Organizarea de manifestări, conferinţe, simpozioane, pe plan naţional si internaţional, cu 
atragerea unor parteneri de prestigiu. 

 

8.1.2. Înscrierea INCD INSEMEX în baze de date internaţionale care promovează 
parteneriatele 

În cadrul INCD-INSEMEX pe parcursul anului 2018, ca si în anii anteriori, s-a avut în vedere 

continuarea demersurilor de înscriere a institutului nostru în baze de date internaţionale care 
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promovează parteneriate, prin implicarea structurilor responsabile cu relaţiile internaţionale, 

prin colaborare cu departamentele profesionale, în identificarea partenerilor potenţiali. 

Astfel, INCD-INSEMEX este membru al următoarelor instituţii/baze de date internaţionale 

care promovează parteneriatele: 

8.1.2.1. Schema Comisiei Internaţionale Electrotehnice pentru Certificarea 

Conformităţii cu Standardele pentru echipamente destinate utilizării în atmosfere 

Explozive 

 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

SCHEME FOR CERTIFICATION TO STANDARDS RELATING TO 

EQUIPMENT FOR USE IN EXPLOSIVE ATMOSPHERES (IECEx 

SCHEME) 

Ca sistem de certificare recunoscut pe plan internaţional, IECEx promovează securitatea 

echipamentelor si serviciilor în arii cu pericol de explozie. Acesta verifică conformitatea cu 

Standardele Internaţionale de Securitate IEC pentru zonele Ex (explozive) si tratează domeniile: 

echipamente, sisteme, servicii si competenţa personalului în industrii cu grad ridicat de 

specializare unde există risc de foc si explozii (industriile Ex). 

Obiectivul Schemei IECEx este de a facilita schimbul / comerţul internaţional de 

echipamente si servicii destinate utilizării în atmosfere explozive, în scopul menţinerii unui nivel 

corespunzător de securitate. Dintre implicaţii rezultate de aici se pot menţiona: 

- reducerea costurilor de încercare si certificare pentru producător 

- reducerea timpului necesar punerii pe piaţă 

- fiabilitatea pe plan internaţional a procesului de evaluare a produselor 

- o bază de date internaţională unificată 

- menţinerea fiabilităţii pe plan internaţional în privinţa echipamentelor şi serviciilor 

asigurate prin certificările IECEx . 

 

Din ianuarie 2010 Organizaţia Naţiunilor Unite (United Nations), prin Comisia sa 

Economică pentru Europa UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) a autorizat 

în mod oficial aderarea la si utilizarea schemei IECEx (IEC System for Certification to Standards 

Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres) INCD-INSEMEX a devenit membru IECEX 

si este unicul Organism Notificat care reprezintă România în cadrul tărilor membre IECEX (link: 

http://www.iecex.com/countries.htm). 

 

8.1.2.2. NANDO – Sistemul de Informaţii pentru organizaţiile notificate si desemnate 

New Approach 

Una dintre bazele de date dintre cele mai importante în Europa este NANDO – Sistemul de 

Informaţii pentru organizaţiile notificate si desemnate New Approach (New Approach Notified 

and Designated Organisations Information System), care centralizează toate datele referitoare la 

Organismele Notificate pe directivele europene în vigoare. Pe website-ul NANDO se regăsesc 

listele cu organismele notificate din cadrul Uniunii Europene, care include numărul de 
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identificare al fiecărui organism, precum si domeniile pentru care acestea au fost abilitate si 

sunt supuse unei actualizări permanente. 

 

 

 

NANDO - 

NEW APPROACH 

NOTIFIED 

AND DESIGNATED 

ORGANISATIONS 

INFORMATION SYSTEM 

INCD-INSEMEX a devenit membru NANDO si este înregistrat ca organism notificat pentru 

următoarele domenii / directive: 

• Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 

Regulamentul (UE) 2016/425 „Echipamente individuale de  protecţie”; 

• Certificarea conformității produselor pentru cerințele de securitate, prevăzute în: 

Directiva 2014/28/UE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă în HG nr. 197/2016); 

• Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 

Directiva 2014/34/UE „Echipamente și sisteme de protecție utilizate în medii 

potențial explozive – ATEX”, (transpusă în transpusă prin HG nr. 245/2016); 

• Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 

Directiva 2013/29/UE „Privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare 

la punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice” (transpusă prin HG nr. 

1102/2014). 

 

8.1.3. Înscrierea INCD INSEMEX ca membru in reţele de cercetare / membru in 
asociaţii profesionale de prestigiu pe plan naţional/internaţional 

O altă iniţiativă importantă adoptată de INCD-INSEMEX în privinţa identificării de 

potenţiali parteneri în programele ce promovează parteneriatele a fost înscrierea INCD-INSEMEX 

ca membru în asociaţii profesionale de prestigiu, pe plan naţional si internaţional. 

Personalul INCD-INSEMEX are statut de membru în multiple asociaţii/organizaţii de 

prestigiu pe plan naţional si internaţional. Se prezintă în continuare cele mai relevante 

organizaţii în care INSEMEX participă. 

8.1.3.1. ACM-V – Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a 

României - Este organizaţia profesionala ce reuneste principalele forţe de cercetare, 

dezvoltare si inovare din judeţele Arad, Caras - Severin, Hunedoara si Timiş. 

 

ASOCIAŢIA PENTRU CERCETARE MULTIDISCIPLINARĂ DIN ZONA 

DE VEST A ROMÂNIEI 

ACM-V este membru fondator al Asociaţiei TEHIMPULS, care este un Centru Regional de 

Inovare si Transfer Tehnologic cu sediul in Timisoara.  



 

MINISTERUL CERCETĂRII SI INOVĂRII 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

  
 

 185 

Principalele domenii stiinţifice de activitate sunt: 

• agronomie 

• chimie si fizică 

• economie 

• medicina 

• tehnică 

• stiinţe socio-umane 

 

Activităţi derulate prin ACM-V: 

• Derularea unor proiecte destinate ONG-urilor 

• Derularea de proiecte de cercetare interdisciplinară în coordonarea ACM-V-ului 

• Realizarea de consorţii între institute si universităţi cu scopul participării la 

competiţiile de proiecte 

• Participarea la programele naţionale si internaţionale de cercetare 

• Sprijinirea membrilor asociaţiei la finalizarea tezelor de doctorat, oferirea de 

consultanţă inclusiv referenţi si evaluatori în domeniu 

• Participarea cu lucrări la Simpozioanele organizate de ACM-V. 

 

8.1.3.2. Asociatia Generala a Inginerilor din Romania – AGIR 

 

Reapărută pe scena societăţii civile românesti in anul 1990, este o organizaţie 

profesionala neguvernamentală, cu personalitate juridica, apolitica, cu activitate non profit,  cu 

autonomie deplină, constituita pe durata nelimitata. Ea este o organizaţie deschisă, cu un număr 

nelimitat de membri, persoane fizice si juridice, care-i recunosc statutul si doresc sa contribuie 

la realizarea obiectivelor sale. Organizarea si funcţionarea sa sunt stabilite prin statut. 

Ca şi în anii anteriori, în anul 2018 s-a continuat activitatea de cooptare a personalului cu 

studii superioare din cadrul INCD-INSEMEX în asociaţia profesională în cadrul acestei organizaţii 

care are ca obiective următoarele: 

• Să anticipeze si sa răspundă efectiv necesităţilor inginerilor, oferindu-le facilităţi 

pentru a obţine un avantaj competitiv 

• Să promoveze o cultura industriala care sa valorifice talentele existente 

• Să incurajeze satisfacţia vocaţională a inginerilor, sa le recunoască si sa le onoreze 

contributia la succesul instituţiilor în care activează; 

• Să creeze o baza pentru îmbunătăţirea continua a activităţilor ingineresti 

caracterizate prin excelenta profesionala prin perfecţionare, prin respect pentru 

valorile umane si sociale si prin disponibilitate pentru consultare si comunicare 

• Să scoată în relief cultura inginereasca prin cercetare, dezvoltare, proiectare, 

inovare, productie si comercializare, utilizand cat mai eficient resursele umane si 

financiare 
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• Să contribuie la dezvoltarea culturii industriale, prin reliefarea intreprinderilor 

productive si inovative, care pot sa determine o dezvoltare economica durabila si 

cresterea stabilitatii sociale si a protectiei mediului inconjurator 

• Să acţioneze pentru exercitarea profesiei de inginer cu respectarea principiilor 

deontologice specifice. 

 

8.1.3.3. Asociaţia Salvatorilor Minieri si de Suprafaţă (ASMS) 

 

ASMS reuneşte salvatorii din diferite instituţii din ţară.  

Dintre obiective principale ale acestei asociaţii se pot enumera următoarele: 

• Extinderea cooperării pe plan naţional a staţiilor de salvare si a schimbului de 

informaţii între acestea; 

• Stabilirea de legături cu organisme similare din ţară si din străinătate; 

• Promovarea si apărarea demnităţii, drepturilor si intereselor asociaţilor. 

• Alinierea la normativele si standardele internaţionale în domeniu; 

• Colaborare si sprijin direct în cazul producerii unor avarii de mare amploare; 

• Iniţierea si derularea colaborării între formaţiile de salvatori si echipele de Cruce Rosie, 

Protecţie civilă, paramedici, SALVAMONT, formaţii PSI, etc. în vederea intervenţiilor 

specifice în caz de necesitate si a disipării cunostinţelor de prim-ajutor si reanimare. 

 

8.1.3.4. Internaţional Mines Rescue Body (IMRB) 

Începând cu anul 2001 INCD INSEMEX Petroşani este membru fondator şi face parte din 

Comitetul de conducere al INTERNAŢIONAL MINES RESCUE BODY, organism având o largă 

reprezentare internaţională şi care cuprinde entităţi specializate din ţări cum ar fi: SUA, 

Canada, Australia, India, China, etc. 

 

8.1.4.Participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi internaţionale 

În anul 2018 INCD-INSEMEX nu a participat în comisii de evaluare în cadrul concursurilor 

naţionale şi internaţionale. 

 

8.1.5. Personalităţi ştiinţifice ce au vizitat institutul  

Dintre personalitățile ştiinţifice care au fost invitate şi care au susținut lucrări sau 

prelegeri, în cadrul Simpozionului Internațional Multidisciplinar – SIMPRO Universitaria 2018, la 

care INCD INSEMEX este coorganizator, alături de Universitatea din Petroșani, amintim: Dr h.c. 

dr hab. Inż. Prof. P.Cz. JANUSZ K. GRABARA, Prof. JEAN-JACQUES WAGNER, Prof.univ.dr.ing. 
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Anca DRǍGHICI, Professor, Ph.D. Georgo DANKO, Professor, Ph.D., Tatiana ANTIPOVA, 

Prof.univ.dr.habil. ing. D.H.C. Valentin RǍILEAN. 

 

8.1.6. Lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice invitate  

 

Nr. 

crt. 
Titlul lucrării ştiinţifice Autori Instituţie 

 

1. 

Sustainable Development - Never 

Fulfilled Dream 

Dr h.c. dr hab. Inż. 

Prof. P.Cz. JANUSZ K. 

GRABARA 

Czestochowa University of 

Technology, Faculty of 

Management, POLAND 

2. 
The Tree Pillars Of Economic 

Intelligence 

Prof. JEAN-JACQUES 

WAGNER 

IUT Belfort-Montbéliard, 

Université de Bourgogne 

Franche-Comté (France), 

Commandant de 

Gendarmerie (RC), 

Vice Président IHEDN 

AR10, FRANCE. 

3. 

A propose approach for continuous 

improvement using ergonomics 

and quality management 

knowledge and methodologies 

Prof.univ.dr.ing. Anca 

DRǍGHICI 

University Politehnica of 

Timișoara, Faculty of 

Management in 

Production and 

Transportation, 

Department of 

Management, Ambassador 

of the European 

Certification and 

Qualification Association 

(ECQA) in Romania, 

member of the European 

Manufacturing and 

Innovation Research 

Association (EMIRAcle). 

4. 

Limitations and error mitigation 

for mine climate models with no 

thermal history component 

Professor, Ph.D. Georgo 

DANKO 

Mining Engineering 

Department, Mackay 

School of Mines, 

University of Nevada, 

Reno, U.S.A. 

5. 
Digital public sector auditing: a 

look into the future 

Professor, Ph.D., 

Tatiana ANTIPOVA 

Institute of Certified 

Specialists, Perm, RUSSIA 

6. 

Universitǎţile moldoveneşti în 

spaţiul mondializat al 

învǎţǎmântului superior 

Prof.univ.dr.habil. ing. 

D.H.C. Valentin 

RǍILEAN 

Rector of Imi-Nova 

International Management 

Institute, REPUBLIC OF 

MOLDOVA 
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8.1.7. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în 
baze internaţionale de date) şi în colectivele editoriale internaţionale şi/sau naţionale:  

Colectivul redacţional al Revistei Minelor - indexată în baza de date internaţională EBSCO 

Dr. ing. George Artur Găman – membru în Comitetul Ştiinţific  

Dr. ing. Nicolae – Ioan Vlasin: e-EDITOR 

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale si internaţionale 

Expoziţii la care a participat INCD INSEMEX în anul 2018: 

✓ Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva - Ediţia 46-a, perioada: 11 - 15 aprilie 2018 

Elveţia, a fost prezentată 1 lucrare. 

✓ Salonul  Internațional de Invenții și  Inovații ,,TRAIAN  VUIA” - Ediția a IV-a, perioada 13 – 

15  iunie 2018, Timișoara, au fost prezentare 7 lucrări. 

✓ Salonul  Internațional  de  Inventică  „INVENTICA 2018” - a  XXII-a Iași, România 27 – 29 

iunie 2018, au fost prezentate 10 lucrări.  

✓ Salonul  Internațional  al Cercetării, Inovării și Inventicii, Pro Invent  a XVI-a ediție Cluj–

Napoca,  21 – 23 martie 2018, au fost prezentare: 5 lucrări. 

✓ Noaptea Cercetătorilor Europeni, Deva, 28 septembrie 2018. 

 

8.3. Premii obţinute prin proces de selecţie/distincţii, etc. 

Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva - Ediţia 46-a, perioada: 11 - 15 aprilie 

2018 Elveţia 

 

 DIPLOMĂ ȘI MEDALIA DE AUR: 

 - Avertizor prezenţă în proximitate a terminalelor mobile aflate în emisie, utilizabil în 

atmosfere explozive. 

dr. ing. Darie Marius, dr. ing. Găman George Artur, dr. ing. Lupu Constantin, dr. ing. 

Ghicioi Emilian dr. ing. Burian Sorin Constantin, dr. ing. Csaszar Tiberiu, dr. ing. 

Moldovan Lucian, dr. ing. Colda Ioan Cosmin, ing. Andriş Adriana,  dr. ing. Fotău Dragos, 

ing. Daniela Botar, dr. ing. Grecea Dănuţ,  tehn. Lăban Cristian, ing. Pupăzan Daniela 

 

Salonul  Internațional de Invenții și  Inovații ,,TRAIAN  VUIA” Timișoara, ediția a IV-a, 

13 – 15 iunie 2018: 

DIPLOMĂ ȘI MEDALIA DE AUR: 

- Metodă de eliminare a caracterului critic asociat construcțiilor de aeraj la nivelul unei 

rețele complexe.  

dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. Nicolae Ianc, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. 

Constantin Lupu, dr. ing. Emilian Ghicioi. ing. Ion Gherghe, drd. ing. Florin Rădoi. ing. 

Adrian Matei, ing. Corneliu Boantă, ing. Emeric Chiuzan. dr. ing. Cristian Tomescu. ing. 

Marius Simion Morar 

 

- Ultrafast gallery insulation device. 
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Dr. ing. Emilian Ghicioi, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. Ion 

Toth, Dr. ing. Sorin Constantin Burian, Dr. ing. Artur George Găman, Dr. ing. Mihaela 

Părăian. Chimist Maria Prodan, Dr. ing. Jeana Ionescu 

 

- Sistem universal pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor 

explozive aer - substanţe inflamabile. 

dr.chim. Maria Prodan, dr.ing. Ghicioi Emilian, dr.ing. Găman George Artur, dr.ing. 

Lupu Constantin, dr.ing.Păsculescu Vlad, dr.ing.Vlasin Nicolae, dr.ing.Jurca Adrian, 

dr.ing.Călămar Angelica, drd.ing.Gabor Dan, dr.ing.chimSzollosi Mota Andrei, 

dr.ing.chim.Nălboc Irina, dr.ing.Șuvar Marius 

 

DIPLOMĂ ȘI MEDALIA DE ARGINT: 

- Stand de încercare la aprindere a componentelor mici din echipamentele destinate 

utilizării în atmosfere explozive. 

ing. Andris Adriana, dr. ing. Găman George Artur, dr. ing. Lupu Constantin, dr. ing. 

Ghicioi Emilian, dr. ing. Burian Sorin Constantin, dr. ing. Darie Marius, dr. ing. Csaszar 

Tiberiu, dr. ing. Moldovan Lucian, dr. ing. Colda Ioan Cosmin, ing. Botar Daniela, dr. ing. 

Grecea Dănuţ, ing. Gabor Dan, Pupăzan Daniela 

 

- Metodă de determinare a timpului critic specific unei atmosfere potenţial explozive. 

dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, drd. ing. Ion Gherghe, dr. ing. Darie Marius, drd. ing. Florin Rădoi, drd. 

ing. Corneliu Boantă, dr. ing. Nicolae Ianc, drd. ing. Emeric Chiuzan, dr. ing. Cristian 

Tomescu, drd. ing. Adrian Matei, dr. ing. Marius Simion Morar, drd.ing. Răzvan 

Drăgăoscu 

 

DIPLOMĂ ȘI MEDALIA DE BRONZ: 

- Metodă de caracterizare tridimensională a atmosferelor explozive. 

dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, drd. ing. Ion Gherghe, drd. ing. Florin Rădoi, drd. ing. Corneliu Boantă, 

dr. ing. Nicolae Ianc, dr. ing. Cristian Tomescu, drd. ing. Adrian Matei, dr. ing. Marius 

Morar 

 

- Avertizor prezenţă în proximitate a terminalelor mobile aflate în emisie utilizabil în 

atmosfere explozive. 

dr. ing. Darie Marius, dr. ing. Găman George Artur, dr. ing. Lupu Constantin, dr. ing. 

Ghicioi Emilian, dr. ing. Burian Sorin Constantin, dr. ing. Csaszar Tiberiu, dr. ing. 

Moldovan Lucian,  

dr. ing. Colda Ioan Cosmin, ing. Andriş Adriana, dr. ing. Fotău Dragos, ing. Botar 

Daniela, dr. ing. Grecea Dănuţ, Lăban Cristian, Pupăzan Daniela 

 

SPECIAL PRIZE – FOR THE BEST INVENTION OIL AND GAS INSTITUTE: 

- Ultrafast gallery insulation device 

Dr. ing. Emilian Ghicioi, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. Ion 

Toth, Dr. ing. Sorin Constantin Burian, Dr. ing. Artur George Găman, Dr. ing. Mihaela 

Părăian. Chimist Maria Prodan, Dr. ing. Jeana Ionescu 
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Special AWARD – CORNELIUGROUP: 

- Avertizor prezenţă în proximitate a terminalelor mobile aflate în emisie utilizabil în 

atmosfere explozive. 

dr. ing. Darie Marius, dr. ing. Găman George Artur, dr. ing. Lupu Constantin, dr. ing. 

Ghicioi Emilian, dr. ing. Burian Sorin Constantin, dr. ing. Csaszar Tiberiu, dr. ing. 

Moldovan Lucian,  

 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ – CORNELIUGROUP: 

- Stand de încercare la aprindere a componentelor mici din echipamentele destinate 

utilizării în atmosfere explozive. 

ing. Andris Adriana, dr. ing. Găman George Artur, dr. ing. Lupu Constantin, dr. ing. 

Ghicioi Emilian, dr. ing. Burian Sorin Constantin, dr. ing. Darie Marius, dr. ing. Csaszar 

Tiberiu, dr. ing. Moldovan Lucian, dr. ing. Colda Ioan Cosmin, ing. Botar Daniela, dr. ing. 

Grecea Dănuţ, ing. Gabor Dan, Pupăzan Daniela 

 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ – USMF – MOLDOVA: 

- Metodă de determinare a timpului critic specific unei atmosfere potenţial explozive. 

dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, drd. ing. Ion Gherghe, dr. ing. Darie Marius, drd. ing. Florin Rădoi, drd. 

ing. Corneliu Boantă, dr. ing. Nicolae Ianc, drd. ing. Emeric Chiuzan, dr. ing. Cristian 

Tomescu, drd. ing. Adrian Matei, dr. ing. Marius Simion Morar, drd.ing. Răzvan 

Drăgăoscu 

 

Salonul  Internațional  de  Inventică  „INVENTICA 2018”, ediția a  XXII-a Iași, România 27 – 29 

iunie 2018: 

DIPLOMĂ ȘI MEDALIA DE AUR: 

- Metodă de determinare a structurii unei reţele de ventilaţie afectate de un fenomen 

de explozie 

Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. 

Emilian Ghicioi, Ing. Ion Gherghe, Drd. ing. Florin Rădoi, Ing. Corneliu Boantă, Drd. ing. 

Marius Şuvar 

 

- Metodă de rezolvare apriori a unei reţele de aeraj afectată de un fenomen de 

explozie 

Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. 

Emilian Ghicioi, Ing. Ion Gherghe, Drd. ing. Florin Rădoi, Drd. ing. Cristian Tomescu, 

Drd.ing. Vlad Păsculecu 

 

- Metodă de determinare a eficienței rețelelor complexe de aeraj 

Dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, ing. Ion Gherghe, drd. ing. Florin Rădoi, ing. Cornel Boantă, dr. ing. 

Marius Darie, drd. ing. Cristian Tomescu, ing. Emeric Chiuzan, drd. ing. Marius Morar 
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- Metodă de eliminare a caracterului critic asociat construcțiilor de aeraj la nivelul unei 

rețele complexe  

Dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. Nicolae Ianc, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. 

Constantin Lupu, dr. ing. Emilian Ghicioi. ing. Ion Gherghe, drd. ing. Florin Rădoi. ing. 

Adrian Matei, ing. Corneliu Boantă, ing. Emeric Chiuzan. dr. ing. Cristian Tomescu. ing. 

Marius Simion Morar 

 

- Ultrafast gallery insulation device 

Dr. ing. Emilian Ghicioi, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. Ion 

Toth, Dr. ing. Sorin Constantin Burian, Dr. ing. Artur George Găman, Dr. ing. Mihaela 

Părăian. Chimist Maria Prodan, Dr. ing. Jeana Ionescu 

 

- Metodă de caracterizare tridimensională a atmosferelor explozive. 

Dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, drd. ing. Ion Gherghe, drd. ing. Florin Rădoi, drd. ing. Corneliu Boantă, 

dr. ing. Nicolae Ianc, dr. ing. Cristian Tomescu, drd. ing. Adrian Matei, dr. ing. Marius 

Morar 

 

- Sistem universal pentru determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor 

explozive aer - substanţe inflamabile. 

Dr. chim. Maria Prodan, dr.ing. Ghicioi Emilian, dr.ing. Găman George Artur, dr.ing. 

Lupu Constantin, dr.ing. Păsculescu Vlad, dr.ing. Vlasin Nicolae, dr.ing. Jurca Adrian, 

dr.ing. Călămar Angelica, drd.ing. Gabor Dan, dr.ing. chimSzollosi Mota Andrei, dr.ing. 

chim. Nălboc Irina, dr.ing. Șuvar Marius 

 

- Avertizor prezenţă în proximitate a terminalelor mobile aflate în emisie utilizabil în 

atmosfere explozive. 

dr. ing. Darie Marius, dr. ing. Găman George Artur, dr. ing. Lupu Constantin, dr. ing. 

Ghicioi Emilian, dr. ing. Burian Sorin Constantin, dr. ing. Csaszar Tiberiu, dr. ing. 

Moldovan Lucian, dr. ing. Colda Ioan Cosmin, ing. Andriş Adriana, dr. ing. Fotău Dragos, 

ing. Botar Daniela, dr. ing. Grecea Dănuţ, Lăban Cristian, Pupăzan Daniela 

 

- Stand de încercare la aprindere a componentelor mici din echipamentele destinate 

utilizării în atmosfere explozive. 

ing. Andris Adriana, dr. ing. Găman George Artur, dr. ing. Lupu Constantin, dr. ing. 

Ghicioi Emilian, dr. ing. Burian Sorin Constantin, dr. ing. Darie Marius, dr. ing. Csaszar 

Tiberiu, dr. ing. Moldovan Lucian, dr. ing. Colda Ioan Cosmin, ing. Botar Daniela, dr. ing. 

Grecea Dănuţ, ing. Gabor Dan, Pupăzan Daniela 

 

- Metodă de determinare a timpului critic specific unei atmosfere potenţial explozive. 

dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, drd. ing. Ion Gherghe, dr. ing. Darie Marius, drd. ing. Florin Rădoi, drd. 

ing. Corneliu Boantă, dr. ing. Nicolae Ianc, drd. ing. Emeric Chiuzan, dr. ing. Cristian 

Tomescu, drd. ing. Adrian Matei, dr. ing. Marius Simion Morar, drd.ing. Răzvan 

Drăgoescu 
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Salonul  Internațional  al Cercetării, Inovării și Inventicii, Pro Invent  a XVI-a ediție Cluj–

Napoca,  21 – 23 martie 2018: 

 

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ ȘI MEDALIA DE AUR: 

- Metodă de identificare a construcțiilor de aeraj critice la nivelul unei rețele complexe 

de aeraj. 

Dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. Nicolae Ianc, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. 

Constantin Lupu, dr. ing. Emilian Ghicioi. ing. Ion Gherghe, drd. ing. Florin Rădoi, ing. 

Adrian Matei, ing. Corneliu Boantă 

 

- Metodă de caracterizare tridimensională a atmosferelor explozive. 

Dr. ing. Doru Cioclea, dr. ing. George Artur Găman, dr. ing. Constantin Lupu, dr. ing. 

Emilian Ghicioi, drd. ing. Ion Gherghe, drd. ing. Florin Rădoi, drd. ing. Corneliu Boantă, 

dr. ing. Nicolae Ianc, dr. ing. Cristian Tomescu, drd. ing. Adrian Matei, dr. ing. Marius 

Morar 

 

Gala Topul Național al Firmelor 2018 – Ediția a XXV-a, Camera de Comerț și Industrie a 

României, București, 7 noiembrie 2018: 

- Premiul II în domeniul de activitate ”Cercetare-Dezvoltare și High-Tech”, grupa 

„Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie”, categoria „Întreprinderi 

mijlocii”. 

 

Camera de Comerț și Industrie (CCI) Hunedoara, Eveniment aniversar, desfășurat sub semnul 

Centenarului Marii Uniri și a 25 de ani de excelență în afaceri, Simeria, 23 noiembrie 2018: 

- LOCUL I in domeniul „Cercetare-Dezvoltare si High-Tech”, grupa „Cercetare-

Dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie”, categoria „Intreprinderi mijlocii”, 

pentru rezultate economico-financiare deosebite. 

8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare: 

8.4.a). Extrase din presa scrisă          

Nr. 
crt. 

Denumire articol Publicația 

1.  Raportul privind starea minelor a ajuns la Ministerul 
Energiei. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1493 / 23.01.2018 

2.  Expertize tehnice pe masa de lucru a specialiștilor de la 
Insemex. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 3110 / 24.05.2018 

3.  INCD-INSEMEX prezent la Black Sea Defense & Aerospace 
2018. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 630 / 04-11.06.2018 

4.  INSEMEX LA Black Sea Defence. Valea Jiului 
Nr. 889 / 08.06.2018 

5.  Aur, Argint și Bronz pentru INSEMEX. Cronica Văii Jiului 
Nr. 1590/ 20.06.2018 

6.  Un nou succes pentru invențiile marca Insemex. Mesagerul Hunedorean 
Nr.3128 / 21.06.2018 
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7.  Salbă de medalii prețioase pentru cercetătorii de la INSEMEX 
Petroșani. 

Valea Jiului 
Nr. 890 / 22.06.2018 

8.  11 medalii de aur pentru INSEMEX la Salonul Internațional 
Inventica 2018. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 634 / 09-16.07.2018 

9.  O nouă prezență a cercetătorilor INSEMEX în elita europeană 
a cercetării științifice. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 635 / 16.07-13.08.2018 

10.  Palmares de aur INSEMEX-ul are. Ziarul Văii Jiului 
Nr.2432 / 21.07.2018 

11.  Insemex Petroșani a reprezentat România la Albena. Mesagerul Hunedorean 
Nr.3151 / 24.07.2018 

12.  Bulina albă Dr.ing. Artur George Găman directorul general al 
Insemex Petroșani. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr.3151 / 24.07.2018 

13.  Cooperare strategică între GEP SA Grecia și Insemex 
Petroșani. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr.3155 / 30.07.2018 

14.  Bulina albă Dr.ing. Artur George Găman directorul general al 
Insemex Petroșani. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr.3156 / 31.07.2018 

15.  INSEMEX Petroșani, parteneriat de colaborare cu GEP 
Grecia. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1621/ 02.08.2018 

16.  Universitatea din Petroșani „Universitaria SIMPRO 2018”. Ziarul Văii Jiului 
Nr.2466 /8.08.2018 

17.  Un nou parteneriat încheiat între INSEMEX și GEP SA din 
Grecia. 

Valea Jiului 
Nr. 893 / 10.08.2018 

18.  Memorandum de cooperare între INCD INSEMEX și GEP SA din 
Grecia. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 636 / 13-20.08.2018 

19.  INCD INSEMEX Petroșani prezent la Moscova. Cronica Văii Jiului 
Nr. 1641/ 04.09.2018 

20.  Conducerea INSEMEX participă la mijlocul acestei luni la 
prima ediție a Forumului Autorităților în Domeniul 
Securității Miniere de la Moscova. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr.2482 / 4.09.2018 

21.  INSEMEX Petroșani, membru fondator al FARDSM. Mesagerul Hunedorean 
Nr.3180 / 05.09.2018 

22.  INSEMEX, prezent la FRDSM de la Moscova. Valea Jiului 
Nr. 895 / 07.09.2018 

23.  INSEMEX va reprezenta România la prima reuniune a 
Forumului Autorităților de Reglementare în Domeniul 
Securității Miniere. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 640 / 10-17.09.2018 

24.  Forumul Autorităților de Reglementare în Domeniul 
Securității Industriei miniere. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1652 / 19.09.2018 

25.  Memorandum semnat între INSEMEX și autoritățile miniere 
din Europa. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1660 / 01.10.2018 

26.  INSEMEX Petroșani prezent la cea de-a 24-a Întâlnire a 
Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din Europa. 

Ziarul Exclusiv 
Nr.642 / 1-7.10.2018 

27.  România, reprezentată din nou de Insemex Petroșani la o 
manifestare internațională. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr.3199 / 02.10.2018 

28.  INSEMEX – la a 24 – a întâlnire a conducătorilor Autorităților 
Miniere de Stat din Europa. 

Valea Jiului 
Nr. 897 / 05.10.2018 

29.  Universitatea Petroșani și INSEMEX  parteneri în organizarea 
Simpozionului internațional multidisciplinar UNIVERSITARIA 
SIMPRO 2018. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 643 / 5-15.10.2018 

30.  Cercetători ai INSEMEX în Vizită la Institutul Central Minier 
din Katowice. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr.2507 / 9.10.2018 
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31.  Vizita de lucru al cercetătorilor INSEMEX la GIG Katowice. Cronica Văii Jiului 
Nr. 1666/ 09.10.2018 

32.  INSEMEX spune că minele nu pot fi închise. Statul a semnat 
cu CE pentru închidere 2017. Unde sunt banii primiți prin 
acordul semnat? 

Gazeta de Dimineață 
Nr. 1257 / 18.10.2018 

33.  INSEMEX testează apa freatică de la fostele gropi de gunoi. Cronica Văii Jiului 
Nr. 1676 / 23.10.2018 

34.  Studiu INSEMEX: Cărbunii de la minele Lupeni și Lonea, risc 
maxim de autoaprindere. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1679 26.10.2018 

35.  Cercetătorii de la Insemex Petroșani, invitați în Columbia. Mesagerul Hunedorean 
Nr.3220 / 31.10.2018 

36.  Cercetătorii de la Petroșani, lectori în Columbia. Cronica Văii Jiului 
Nr. 1683/ 01.11.2018 

37.  Universitatea Petroșani și INSEMEX, doi poli ai educației și 
cercetării din Petroșani. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1685/ 05.11.2018 

38.  INSEMEX Petroșani pe podiumul național al firmelor din 
cercetare și high-tech. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 646 / 12-19.11.2018 

39.  INSEMEX prezent la Gala Topul Național al Firmelor 2018 – 
Ediția a XXV-a. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1611 / 13.11.2018 

40.  Insemex Petroșani, locul II în Topul național al Firmelor 
2018. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr.3230 / 14.11.2018 

41.  La INCD-INSEMEX Petroșani Concursul Național de Salvare – 
13 echipe. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr.2534 / 15.11.2018 

42.  Salvatorii mineri și de suprafață se întrec, la Petroșani. Cronica Văii Jiului 
Nr. 1693/ 15.11.2018 

43.  Concursul Național de Salvare și-a desemnat câștigătorii. Ziarul Văii Jiului 
Nr.2536 / 19.11.2018 

44.  Salvatorii mineri și de suprafață din România au concurat la 
Petroșani. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr.3235 / 21.11.2018 

45.  Cooperare între INSEMEX Petroșani și OMV pentru 
îmbunătățirea securității în muncă. 

Ziarul Hunedoreanului 
Nr. 2325 / 23.11.2018 

46.  Noi coordonate de cooperare între OMV Petrom și Insemex 
Petroșani privind securitatea muncii. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr.3293 / 27.11.2018 

47.  Reprezentanți ai INSEMEX, lectori în cadrul întâlnirii 
naționale a salvatorilor minieri din Columbia. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 645 / 2-12.11.2018 

48.  Prin achiziționarea unei camere climatice, INSEMEX își 
lărgește aria de cercetare. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr.2546 / 04.12.2018 

49.  Expertiza INSEMEX, folosită de OMV Petrom. Cronica Văii Jiului 
Nr. 1705/ 04.12.2018 

50.  Prefața volumului „De la Sfânta Varvara la Ziua Minerului, 
tur-retur” de Marian Boboc. Omagiul cercetătorilor la un 
jubileu al cărbunelui. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr.2546 / 04.12.2018 
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8.4.b). Participare la dezbateri radiodifuzate / televizate.   

 

Nr. 

crt. 
Subiectul dezbaterii Televiziunea 

1. 
Focul de la Colectiv, accident sau act criminal. Directorul 
INSEMEX, despre rezultatele experimentului făcut de 
specialiștii săi 

Antena 3 
 23.12.2018 

2. 
Expertiză INSEMEX Petroşani în explozia de la Braşov Antena 3 

 31.12.2018 

9. Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a 
INCD pentru perioada de acreditare (certificare). 

Obiectivele strategice planificate prin strategia de dezvoltare a INCD INSEMEX,  au fost 

îndeplinite. Dintre cele mai importante, amintim: 

- creşterea volumului de activitate; 

- perfecţionarea resurselor umane; 

- dezvoltarea infrastructurii CDI; 

- îmbunătăţirea rezultatelor financiare; 

- valorizarea rezultatelor cercetării; 

- creşterea nivelului de vizibilitate, precum şi îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa internă şi 

extenă. 

10. Surse de informare si documentare din patrimonial ştiinţific şi tehnic al INCD INSEMEX  

Standarde: 

Indicativ Standard Denumire standard 

SR EN 60079-5 
IEC 60079-5:2015 

Atmosfere explosive. Partea 5: Protecția echipamentului prin 
umplere cu pulbere „q”. 

SR EN 60079-35-2 
CEI 60079-35-2:2012 

Atmosfere explozive. Partea 35-2: Lămpi de cască pentru 
utilizare în mine grizutoase. Performanţe şi alte subiecte 
referitoare la securitate. 

SR EN 60079-10-1 
IEC 60079-10-1:2016 

Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. 
Atmosfere explozive gazoase. 

SR EN ISO 13937-1/ AC:2010 Materiale textile. Proprietăţi de sfâşiere ale materialelor textile 
plane. Partea 1: Determinarea forţei de sfâşiere prin metoda cu 
pendul balistic (Elmendorf). 

SR EN ISO 13937-4:2010 Materiale textile. Proprietăţi de sfâşiere ale materialelor textile 
plane. Partea 4: Determinarea forţei de sfâşiere a epruvetelor 
sub formă de limbă (metoda de sfâşiere dublă). 

SR EN 60079-6 
IEC 60079-6:2016 

Atmosfere explosive. Partea 6: Echipamente protejate prin 
imersare în lichid "o". 

SR EN 60079-35-1+AC:2012 Atmosfere explozive. Partea 35-1: Lămpi de cască pentru 
utilizare în mine grizutoase. Cerinţe generale. Construcţie şi 
încercare privind riscul de explozie. 

SR EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări 
și etalonări. 
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Indicativ Standard Denumire standard 

SR EN 60529/A2 
CEI 60529/A2:2015 

Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP). 

SR EN 60529/AC:2017 Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP). 

SR EN 16211:2015 Ventilarea în clădiri. Măsurări ale debitelor de aer din 
instalațiile de ventilare.  

SR EN ISO 5167-5:2015 Măsurarea debitului fluidelor cu dispozitive de presiune 
diferenţială inserate în conducte cu secţiune transversală 
circulară aflate sub presiune. Partea 5: Conuri de măsurare. 

SR EN 14277:2008 Ventilarea în clădiri. Guri de aer. Metodă de măsurare a 
debitului de aer cu senzori etalonaţi în interiorul sau în 
imediata apropiere a gurilor de aer. 

SR EN 14175-4:2005 Hote de tiraj. Partea 4: Metode de încercare în situ. 

SR EN 14175-7:2012 Hote de tiraj. Partea 7: Hote de tiraj pentru temperaturi înalte 
şi aciditate ridicată. 

SR EN 14175-3:2004 Hote de tiraj. Partea 3: Metode de încercări de tip. 

SR EN 14175-6:2006 Hote de tiraj. Partea 6: Hote cu debit de aer variabil. 

SR EN 12589:2002 Ventilarea în clădiri. Unităţi terminale. Încercări aerodinamice 
şi evaluarea performanţelor pentru elementele de introducere a 
aerului în încăpere, cu debit constant şi variabil. 

SR EN 24003 
ISO 4003:1996 

Mareriale metalice sinterizate permeabile.  
Determinarea dimensiunii porilor. 

SR EN ISO 2738:2001 Materiale metalice sinterizabile, cu excepția aliajelor dure. 
Materiale metalice sinterizate poroase. determinarea desității, 
conținutului de ulei și a porozității deschise. 

SR EN 13160-1:2016 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale 

SR EN ISO 4022:2006 Materiale metalice sinterizabile permeabile. Determinarea 
permeabilității la fluide. 

SR EN 1755:2016 Cărucioare de manipulare. Cerințe de securitate și verificare. 
Cerințe suplimentare pentru funcționare în atmosferă potențial 
explozivă. 

SR EN 13616-1:2016 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice 
pentru combustibili petrolieri lichizi. Partea 1: Dispozitive 
pentru limitarea umplerii cu dispozitiv de închidere. 

SR EN 14973:2016 Benzi transortoare pentru utillizare în instalații subterane. 
Cerințe de Securitate elecrică și de inflamabilitate. 

SR EN ISO 16000-7:2008 
ver.eng. 

Aer interior. Partea 7: Strategie de prelevare pentru 
determinarea concentrațiilor de fibre de azbest aflate în 
suspensie în aer. 

SR EN ISO 16000-15:2008 Aer interior. Partea 15: Strategie de prelevare a dioxidului de 
azot (NO2). 

SR EN ISO 16000-26:2013 Aer interior. Partea 26: Strategie de prelevare a bioxidului de 
carbon (CO2). 

SR EN ISO 16000-32:2014 Aer interior. Partea 32: Investigarea asupra prezenței 
poluanților în clădiri. 

SR ISO 1996-2:2018 Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluare zgomotului 
ambient. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot 
ambiant. 

SR EN 13284-1:2018 Emisii de surse fixe. Determinarea concentrației masice scăzute 
de pulberi. Partea 1: Metoda gravimetrică manuală. 
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Indicativ Standard Denumire standard 

SR EN ISO / IEC 27000:2017 Tehnologia informației. Tehnici de Securitate. Sisteme de 
management al securității informației. Privire de ansamblu și 
vocabular. 

SR EN ISO / IEC 27001:2016 Tehnologia informației. Tehnici de Securitate.  
Sisteme de management al securității informației. Cerințe. 

SR EN ISO / IEC 27002:2018 Tehnologia informației. Tehnici de Securitate. Cod de bună 
practică pentru managementul securității informației. 

SR 13192:1994 Produse miniere silico-aluminoase. Caolin, argilă refractară, 
bentonită. Determinarea SiO2, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, K2O 
prin metoda spectrometrică de fluorescenţă de raze X. 

SR 13192:1994/C1:1995 Produse miniere silico-aluminoase. Caolin, argilă refractară, 
bentonită. Determinarea SiO2, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, K2O 
prin metoda spectrometrică de fluorescenţă de raze X. 

SR EN 13723:2003 ver.eng. Produse petroliere. Determinarea plumbului în concentraţii 
scăzute din benzine. Spectrometrie de fluorescenţă cu raze X 
dispersivă cu lungime de undă. 

SR EN 15309:2007 Caracterizarea deşeurilor şi a solurilor. Determinarea 
compoziţiei elementare prin fluorescenţă de raze X. 

SR EN ISO 14596:2008 Produse petroliere. Determinarea concentraţiei sulfului. Metoda 
prin spectrometrie de raze X cu dispersie după lungimea de 
undă. 

SR EN 16424:2015 ver.eng. Caracterizarea deşeurilor. Metode de screening pentru 
compoziţia elementară cu instrumente portabile cu 
fluorescenţă de raze X. 

SR EN ISO 7243:2018 
ver.eng. 

Ambianţe calde. Estimarea stresului termic al omului în muncă 
pe baza indicelui WBGT (temperatura umedă şi de 
globtermometru). 

STAS 8136:89 Capse detonate electrice. 

SR EN ISO 19011:2018 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management. 

SR EN 6941:2004 Materiale textile. Comportarea la foc. Determinarea 
proprietăţilor de propagare a flăcării pe epruvetele orientate 
vertical. 

SR EN 16265:2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Dispozitive de 
aprindere. 

  

ANELIS PLUS - Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi 

Bibliotecilor Centrale Universitare din România 

 CĂRŢI - au fost editate cărțile:   

- Managementul rețelelor de aeraj. Vol. 1- Considerații tehnice generale / Morar Marius 

Simion Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2018, ISBN:978-606-8761-06-0; 

- Studiu Impactului asupra mediului înconjurător a poluanților generați de unitățile miniere 

din vestul Văii Jiului / Vasilica Irina Nălboc, Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2017, 

ISBN:978-606-8761-21-3; 
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- Aerodinamica spațiului exploatat. Vol.1. - Aspecte tehnice generale / Gherghe Ion, Cioclea 

Doru, Morar Marius Simion ș.a. , Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2018, ISBN:978-606-

8761-19-0; 

- Metode de evaluare și realizare a securității echipamentelor neelectrice destinate mediilor 

cu pericol de explozie / Adrian Marius Jurca, Ioan Cosmin Colda, Editura INSEMEX, Petroșani, 

România, 2018, ISBN:978-606-8761-11-4; 

- Modelări teoretice și simulări virtuale pentru încercarea aparaturii protejate la explozie / 

Iosif-Lucian Moldovan, Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2018, ISBN:978-606-8761-10-7; 

- Analiza gazelor pentru industria extractivă / Maria Prodan, Vasilica -irina Nălboc, Andrei 

Szolosi-moța, Sinia-Biculian Șuvar, Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2018, ISBN:978-

606-8761-22-0; 

- Monitorizarea complexelor de extragere / Cosmin-Ioan Colda, Marin Silviu Nan,  Adrian 

Marius Jurca,  Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2018, ISBN:978-606-8761-13-8; 

- Structura sistemelor de monitorizare utilizate în exploatările la zi / Cosmin-Ioan Colda, 

Silviu Marin Nan,  Dănuț Nicolae Grecea,  Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2018, 

ISBN:978-606-8761-14-5; 

- Riscul de explozie generat de electricitatea statică în prezența atmosferelor explozive / 

Florin Adrian Păun, Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2018, ISBN:978-606-8761-12-1; 

- Managementul rețelelor de aeraj. Vol. 2- Modelarea , rezolvarea, optimizarea și simularea 

rețelei complexe de aeraj a Exploatării Miniere Lonea / Morar Marius Simion, Editura 

INSEMEX, Petroșani, România, 2018, ISBN:978-606-8761-07-7; 

- Posibilități de creștere a siguranței în funcționare și a fiabilității cofretelor electrice 

utilizate în subteranul minelor grizutoase / Fotău Dragoș, Editura INSEMEX, Petroșani, 

România, 2018, ISBN:978-606-8761-15-2; 

- Aerodinamica spațiului exploatat. Vol.2. – Analiza calitativ-cantitativă a pierderilor de aer 

/ Rădoi Florin, Cioclea Doru, Gherghe Ion,  Morar Marius Simion ș.a. , Editura INSEMEX, 

Petroșani, România, 2018, ISBN:978-606-8761-20-6. 

 

Lucrări ale cercetătorilor de la INCD INSEMEX Petroșani au fost publicate de asemenea și 

la alte edituri, cum ar fi: 

- Zgomotele și vibrațiile în subteran, / Simion V. Sorin, Kovacs Marius, Kovacs Izabella, 

Editura FOCUS, Petroșani, România, 2018, ISBN:978-973-677-322-8; 

- Metode și tehnici de evaluare a emisiilor atmosferice de pulberi și gaze toxice din 

activitățile industriale / Marius Kovacs Emilian, Sorin Simion Victor, Editura FOCUS, 

Petroșani, România, 2018, ISBN:978-973-677-325-9; 
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- Teoria erorilor și validarea metodelor de încercare / Toth Lorand, Simion Sorin Victor, 

Editura FOCUS, Petroșani, România, 2018, ISBN:978-973-677-324-2; 

- Managementul dezastrelor și elemente de prim ajutor / Toth Lorand, Editura FOCUS, 

Petroșani, România, 2018, ISBN:978-973-677-323-5; 

 

Tot ca și sursă de informare și documentare a fost achiziționată lucrarea: 

- Monitorizarea impactului de mediu în procesul de închidere al minelor. Plan de 

monitorizare a mediului. Exemplificări, referințe, studiu de caz / Ervin Robert Medves, 

Editura AGIR, BUCUREȘTI, România, 2017, ISBN 978-973-720-622-0. 

 
Volume de lucrări publicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice la care au participat cercetători 

de la INCD INSEMEX Petroşani: 

 

 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium  „UNIVERSITARIA SIMPRO” 11-13 

October 2018, Petroşani, România, Conference Proceedings, ISSN–L 1842 – 4449, ISSN 

2344 – 4754 

 „Tinerii şi Cercetarea Multidisciplinară” ACM-V, Timisoara 2018, Proceedings of the XXth 

Symposium - YPMR - ISSN 1843-6609 

 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2018, 2 – 8 July, 

2018, Albena Resort, Bulgaria, Confernce Proceedings, Vol. 18, ISSUE 1.3, ISBN 978-619-

7408-37-9, ISSN 1314-2704 

 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2018, 2 – 8 July, 

2018, Albena Resort, Bulgaria, Confernce Proceedings, Vol. 18, ISSUE 1.4, ISBN 978-619-

7408-38-6, ISSN 1314-2704 

 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2018, 2 – 8 July, 

2018, Albena Resort, Bulgaria, Confernce Proceedings, Vol. 18, ISSUE 2.1, ISBN 978-619-

7408-39-3, ISSN 1314-2704 

 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2018, 2 – 8 July, 

2018, Albena Resort, Bulgaria, Confernce Proceedings, Vol. 18, ISSUE 3.2, ISBN 978-619-

7408-43-0, ISSN 1314-2704 

 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2018, 2 – 8 July, 

2018, Albena Resort, Bulgaria, Confernce Proceedings, Vol. 18, ISSUE 4.1, ISBN 978-619-

7408-49-2, ISSN 1314-2704 
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 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2018, 2 – 8 July, 

2018, Albena Resort, Bulgaria, Confernce Proceedings, Vol. 18, ISSUE 5.1, ISBN 978-619-

7408-46-1, ISSN 1314-2704 

 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM 2018, 2 – 8 July, 

2018, Albena Resort, Bulgaria, Confernce Proceedings, Vol. 18, ISSUE 5.4, ISBN 978-619-

7408-49-2, ISSN 1314-2704 

 Proceedings of the XIIIth Edition of the Annual Conference the Academic Days of The 

Academy of Technical Sicence in Romania – 2018,  ISSN 2066-6586 

 25th Jubilee International Scientific and Technical Conference “ – GZN 2018 – 7 – 9 th 

November 2018, Jaworze, Poland, Journal of Sustainable Mining, ISSN 2300-3960 

 

Publicaţii seriale: 

 Revista Minelor, Editura Universitas Petroşani, 2017, ISSN-L 1220 – 2053, ISSN 2247-8590 

publicaţie trimestrială. 

 Bezpieczenstwo Pracy i Ochrona Srodowiska w Gornictwie, 2017 Polonia, ISSN 2081 – 

4224. 

 Monitorul de Petrol și Gaze, publicație trimestrială, ISSN 1583-0322, București. 

 Automatizări şi Instrumentaţie - Revista Asociaţiei pentru Automatizări şi Instrumentaţie 

din România, ISSN 1582-3334 

 Market Watch – intelligent management – Editor Mark Expert Consult, 2016, ISSN 1582 – 

7232. 

11. Măsurile stabilite prin rapoartele organelor de control și modalitatea de rezolvare a 

acestora    

 

Nu s-au efectuat misiuni de control pe parcursul anului pentru care s-a elaborat 

prezentul raport. 

12. Concluzii 

 

 Activităţile realizate de echipa INCD INSEMEX, alături de membrii Consiliului Ştiinţific şi a 

Consiliului de Administratie, au urmarit păstrarea, consolidarea şi dezvoltarea potenţialului 

ştiinţific şi promovarea imaginii institutului, pe plan naţional şi european. 

 Ca obiective prioritare realizate în anul 2018, menţionăm: 
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- derularea şi finalizarea cu succes a proiectelor de cercetare – dezvoltare contractate; 

- stabilirea de consorţii şi iniţierea de noi oferte / proiecte de cercetare – dezvoltare, 

pentru competiţiile naţionale şi internaţionale; 

- creşterea potenţialului resurselor umane prin utilizarea metodelor moderne de 

perfecţionare şi pregătire profesională; 

- depăşirea cifrei de afaceri propuse cu 9.7%; 

- participarea activă la întâlnirile de specialitate, la manifestări ştiinţifice de profil, la 

târguri şi expoziţii, care să permită promovarea ofertei INSEMEX, cât şi a diseminării 

rezultatelor obţinute în urma activităţii de cercetare. 

- îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, în scopul accesării de cercetări complexe, pe 

plan naţional şi european, corelată cu continuarea acţiunilor pentru creşterea calităţii 

climatului de muncă în institut. 

13. Perspective / Priorităţi pentru perioada următoare de raportare. 

Dintre cele mai importante obiective propuse, de INCD INSEMEX, pentru anul 2019 şi de 

perspectivă:  

- corelarea ofertei de cercetare cu cerinţele mediului privat şi tendinţele de dezvoltare 

specifice domeniului institutului la nivel naţional şi internaţional;  

- eficientizarea de ansamblu a activităţii institutului din punct de vedere economico - 

financiar;  

- monitorizarea continuă şi eficientă a proiectelor de cercetare, ce se vor derula pe 

parcursul anului, în scopul îndeplinirii în totalitate şi la termen a obligaţiilor 

contractuale,  

- dezvoltarea unui climat şi a unei culturi organizaţionale propice performanţei şi 

prestigiului profesional;  

- diseminarea rezultatelor cercetării prin participarea activă, la manifestări ştiinţifice 

organizate atât în ţară, cât şi în străinătate;  

- Crearea premiselor pentru menţinerea institutului şi consolidarea poziţiei pe piaţa 

naţională şi internaţională. 

14. Anexe. 
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Anexa 1.Raportul Consiliului de Administrație al INCD INSEMEX Petroșani 

 

 

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

2018 
 

1. Introducere 

 

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu atribuțiile 

stabilite prin HG 1461/2006 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al INCD 

INSEMEX Petroșani. 

Dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, ce au avut loc pe 

parcursul anului 2018, au urmărit realizarea obiectivelor institutului, și anume: continuarea 

dezvoltării activității de cercetare – dezvoltare - inovare, dezvoltarea serviciilor științifice și 

tehnologice, îmbunătățirea rezultatelor financiare, dezvoltarea și menținerea capacității 

tehnice funcționale a infrastructurii de cercetare – dezvoltare, îmbunătățirea pregătirii 

profesionale și a resurselor umane angrenate în activitatea directă de CDI, auxiliară sau 

administrativă a institutului. 

 

2. Managementul instituțional 

 

 Managementul institutului urmărește optimizarea proceselor desfășurate pentru 

activitățile CDI orientate către deținătorii de interese, obținerea de valoare adăugată pentru 

beneficiari la un nivel superior de calitate și profesionalism. 

 De asemenea, managementul are în vedere și realizarea unei culturi 

organizaționale caracterizată prin motivare, creativitate, participare și eficacitate, obținerea 

de rezultate durabile, lucrul în echipă. 

 Abordarea problematicilor institutului se face pragmatic, stabilindu-se grupuri de 

lucru, coordonatori, obiective, planuri de acțiune cu sarcini și termene. 

 Conform strategiei naționale de CDI și de integrare în spațiul european, în 

orientările strategice de creștere a capacității, competitivității și calității activităților CDI, 

respectiv de creștere a impactului în dezvoltarea durabilă economică și socială, institutul 

efectuează cercetare fundamentală, aplicativă, de dezvoltare tehnologică și de transfer 

tehnologic pentru următoarele direcții tematice: securitatea resurselor minerale; protecția 

antiexplozivă; securitatea echipamentelor și instalațiilor; medii explozive și toxice; protecția 

mediului; risc de explozie-industrial; explozivi și tehnici de împușcare; salvare minieră și în 

medii toxice/explozive; resurse umane; ventilație minieră și industrială; clasificarea 

lucrărilor subterane din punct de vedere al emanațiilor. 

Rolul deosebit pe care INSEMEX l-a avut și îl are în economia națională s-a 

reflectat în permanenta actualizare a stării de securitate și sănătate (prin implementarea 

continuă și raportarea la cel mai nou nivel de cunoaștere)  pentru lucrătorii din industria 
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extractivă și pentru cei din industriile care extrag, procesează stochează sau livrează 

materiale inflamabile (gaze, vapori, cețuri, prafuri), capabile să genereze o atmosferă 

explozivă.   

Totodată, INCD INSEMEX Petroșani elaborează expertizele tehnice ale 

accidentelor provocate de fenomenele explozive/incendive generate de gaze, vapori, 

cețuri și prafuri combustibile sau de către materiile explozive propriu-zise (cu caracter 

exploziv intrinsec), în vederea elucidării cauzelor care au condus la producerea 

evenimentelor respective și, ulterior, pentru fundamentarea științifică a unor soluții tehnice 

și reglementări specifice care să preîntâmpine apariția unor accidente similare. 

 

3. Activitatea de cercetare – dezvoltare și inovare, pe plan național și 

internațional  

 

Pe parcursul anului 2018, Consiliul de Administrație a supravegheat atent măsurile 

Consiliului Științific al INCD INSEMEX, pentru ridicarea performanțelor științifice, 

creșterea potențialului de CDI, promovarea în grade de cercetare și creșterea 

competențelor științifice, derularea cu succes a proiectelor de cercetare – dezvoltare aflate 

în derulare, îmbunătățirea cooperării între institut și industrie, identificarea ofertei de 

servicii științifice și tehnologice, cu o marjă ridicată de profit, menținerea acreditării 

sistemului de asigurare a calității, participarea la licitațiile organizate de agenții economici 

pentru livrarea de servicii specifice institutului, dezvoltarea parteneriatelor cu institute, 

universități și societăți comerciale prin elaborarea ofertelor de proiecte CDI, prin 

depunerea proiectelor de cercetare:  

În anul 2018, INCD INSEMEX în cadrul programului „P2 - Creșterea competitivității 

economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare” din PNCDI III a derulat 4 

proiecte de cercetare - dezvoltare, care au implicat participarea în comun a unor unități de 

cercetare dezvoltare (Universitate, Institute de cercetare) și un agent economic cu 

potențial adecvat pentru susținerea experimentărilor și implementarea rezultatelor în 

economie. Acestea sunt: 

- Validarea experimentală a răspunsului unei clădiri în cadre supusă acțiunii 

exploziilor - Contract 39/2016 PED; 

- Metodă computerizată de evaluare a extinderii zonei de periculozitate în cazul 

exploziilor cauzate de scurgeri de gaze în spații închise - Contract 200/2017 PED; 

- Sistem integrat pentru intervenție rapidă la incidente / CBRNE - Contract 7/2017; 

- Fabricarea, calibrarea și testarea de sisteme integrate avansate de senzori pentru 

aplicații în securitate societală / TESTES- Contract 15/2018. 

De asemenea, în cadrul Programului Nucleu „Creșterea capacității naționale de 

expertizare a exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în construcție antiexplozivă, a 

materiilor explozive, a proceselor tehnologice, a mediului înconjurător, precum și 

dezvoltarea de soluții de îmbunătățire a nivelului de securitate și sănătate în muncă  

specific aplicațiilor industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice - EXTOX”, pe 

parcursul anului 2018 s-au derulat 3 proiecte de cercetare, și anume: 
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- Dezvoltarea capacității instituționale pentru realizarea expertizelor tehnice ale 

evenimentelor de tip explozie/incendiu; 

- Cercetări pentru dezvoltarea capacității de evaluare, testare a echipamentului 

tehnic destinat utilizării în spații cu risc de explozie și a echipamentului de protecție; 

- Cercetări privind îmbunătățirea stării de securitate și sănătate în medii periculoase 

cu atmosfere explozive, inflamabile și toxice.  

Propuneri de proiecte depuse în programe internaționale, astfel: 

 

Denumirea programului internațional 

Denumire proiect Țară și / sau CE unități colaboratoare 

COST Action / Acțiuni COST - (Cooperare europeană în domeniul cercetării 
științifice și tehnice) 

DIRECT: Disaster 
Resilient Urban 
Communities  
 
DIRECT: 
Comunități urbane 
reziliente la 
dezastre. 

1. Universitatea Politehnica Timișoara (România) 
2. Universite de Liege (Belgia) 
3. Ghent University (Belgia) 
4. Czech Technical University in Prague (Republica Cehă) 
5. Institutul Klokner (Republcia Cehă) 
6. VTT Technical Research Centre of Finland (Finlanda) 
7. IFSTTAR (Franța) 
8. Technische Universitat Munchen (Germania) 
9. Fraunhofer Institute for Building Physics (Germania) 
10. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg 

(Germania) 
11. Budapest University of Technology (Ungaria) 
12. University of Naples Federico II (Italia) 
13. ENEA (Italia) 
14. Delft University of Technology (Olanda) 
15. Universidade de Coimbra (Portugalia) 
16. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Pentru 

Securitate Minieră si Protecție Antiexplozivă INSEMEX 
Petroșani (România) 

17. Technical University of Civil Engineering of Bucharest 
(România) 

18. Ministry of National Defence – Military Rechnical 
Academy (România) 

19. Ovidius University of Constanta (România) 
20. University of Belgrade (Serbia) 
21. Eduardo Torroja Institute for Construction Science 

(Spania) 
22. Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich 

(Elveția) 
23. Bogazici University (Turcia) 
24. University of Birmingham (Regatul Unit al Marii Britanii) 
25. University of Southampton (Regatul Unit al Marii 

Britanii) 
26. University of Leeds (Regatul Unit al Marii Britanii) 
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 4. Activitatea financiar – contabilă  

 

 Pentru exercițiul financiar al anului 2018, situațiile financiare anuale au fost 

întocmite în conformitate cu : 

– Ordinul 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare consolidate; 

– Ordinul nr. 10 din 03 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de 

întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale 

operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;  

– Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare; 

 

Din analiza elementelor de bilanț se constata următoarele : 

 

            Patrimoniul INSEMEX la 31.12.2018 este de 33.877.490  lei,  mai mare cu 13,33% 

fata de anul 2017 ( 29.878.150  lei ) din care: 

 - imobilizări corporale     17.333.489 lei 

 - imobilizări necorporale    1.044.126 lei 

 - active circulante            15.499.875 lei 

 

             Aceasta creștere se datorează atât imobilizărilor corporale, care fata de exercițiul 

financiar precedent au crescut cu 53,24 %,  cât și imobilizările necorporale, care au  

înregistrat o creștere față de perioada anterioara cu aproximativ 22,5 % . 

             Creanțele comerciale în suma de 3.545.718 lei sunt mai mari față de anul 2017 

(3.518.004 lei) cu 0,7 %, iar viteza de rotație a debitelor - clienți este de 38,14 zile (în 

scădere față de anul trecut când a fost de 45,27 zile). Analizând aceste cifre, rezultă faptul 

că, creșterea creanțelor comerciale față de anul 2017 a fost cauzată de valoarea  mare a 

facturilor emise în luna decembrie 2018, respectiv 2.649.812 lei, acestea având termen 

scadent de plată în ianuarie 2019. 

             Institutul nu a înregistrat plăți restante fata de bugetul consolidat al statului și față 

de furnizori. Viteza de rotație a creditelor-furnizori fiind de 7,93 zile în creștere față de anul 

trecut (2,45 zile). Aceasta creștere se datorează volumului mare de investiții din cursul 

anului 2018, din care o mare parte au avut termen de execuție luna decembrie 2018 cu 

termen scadent de plată în luna ianuarie 2019. 

            Indicele de lichiditate curentă (arată de câte ori activele circulante depășesc 

datoriile curente) calculat ca raport dintre activele circulante nete și datoriile curente este 

de 12,17, în scădere fata de perioada anterioara (23,54), având un nivel ce asigură 

premisele desfășurării activității în cele mai bune condiții. Scăderea se datorează datoriilor 

curente, care la nivelul lunii decembrie 2018 au înregistrat o creștere semnificativă având 

în vedere volumul investițiilor din luna decembrie scadente la plată în luna ianuarie 2019. 

          Cash-flow-ul la sfârșitul exercițiului financiar față de începutul perioadei de raportare 

a înregistrat o scădere cu aproximativ 1 %. 
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          Indicatorii mai sus menționați reflectă măsura în care institutul dispune de resurse 

financiare, ceea ce-i conferă un grad ridicat de siguranță și stabilitate financiară. 

La data de 31.12.208, INCD INSEMEX a avut următoarele rezultate financiare: 

 

  - Venituri totale:      23.918.425 lei      

din care: 

   − venituri din exploatare    23.787.803 lei 

   − venituri financiare               130.622 lei 

  - Cheltuieli totale             18.311.039 lei 

       din care: 

   − cheltuieli de exploatare    18.308.842 lei 

   − cheltuieli financiare                     2.197   lei 

  - Rezultatul curent (Profit brut)      5.607.386 lei 

  - Impozit pe profit           529.877 lei  

  - Rezultatul net        5.077.506 lei 

 

            Veniturile totale în sumă de 23.918.425 lei la sfârșitul perioadei de raportare au 

înregistrat o creștere cu 9,71 % față de prevederile bugetare. Creștere mai accentuata au 

înregistrat veniturile din activitatea de baza 10,64 %. 

 

           Cheltuielile totale au înregistrat o scădere cu aproximativ 2% fata de prevederile 

bugetare, respectiv 18.311.039 lei față de estimatul anului 2018 de 18.596.200 lei. 

 

           Profitul net realizat la 31.12.2018 în sumă de 5.077.509 lei, va fi repartizat conform 

art. 25, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și 

dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, 

astfel: 

  −      1.015.502 lei - fond pentru cointeresarea personalului; 

  −      3.046.505 lei - fond pentru finanțarea dezvoltării institutului; 

  −      1.015.502 lei - fond rămas la dispoziția institutului pentru desfășurarea 

activității curente. 

 

 În cursul anului 2018, institutul a realizat investiții în valoare de 8.672 mii lei, 

constând în aparatură, tehnică de calcul, programe informatice etc., necesare activității de 

cercetare. Din valoarea totală a investițiilor 2.606 mii lei s-au realizat din surse proprii, 

1.450 mii lei din surse bugetare și 4.616 mii lei alte surse, respectiv programele naționale 

de cercetare. 

 Inventarierea anuală s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale: Legea 

82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor 

privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, a datoriilor și 

capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul nr.2861/2009, nefiind constatate plusuri sau 

minusuri de inventar.  
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 5. Managementul resurselor umane  

 

 INCD INSEMEX oferă bune condiții de muncă în spații amenajate modern, acces la 

Internet și materiale documentare, echipamente și aparatură performantă pentru 

desfășurarea activităților. De asemenea, este asigurată securitatea socială a cercetătorilor 

printr-o salarizare în raport cu competențele și responsabilitățile asumate, plata salariilor la 

timp, decontarea promptă a cheltuielilor de deplasare, plata taxelor și cotizațiilor la 

asociațiile profesionale unde sunt afiliați, oferirea unor ajutoare sociale, organizarea de 

întruniri festive.   

 Institutul asigură dezvoltarea personală și profesională armonioasă,  integrarea în 

colectiv, urmărind și îndrumând dezvoltarea cercetătorilor prin evaluarea periodică a 

activității lor și modului de integrare în ansamblul de valori a institutului, culturi 

organizaționale caracterizată prin motivare, creativitate, participare și eficacitate, obținerea 

de satisfacții de către salariați, dezvoltarea spiritului de echipă și realizarea performanței 

durabile în cercetare. 

 Cercetătorii din cadrul INCD INSEMEX au libertatea deciziei profesionale dar  și 

responsabilitatea acțiunilor lor. Sunt implicați direct în activități de contractare și negociere 

a contractelor cu beneficiarii. De asemenea, sunt sprijiniți de personalul administrativ în 

gestionarea resurselor financiare și materiale ale proiectelor de cercetare. Cercetătorii fac 

parte din Consiliul Științific, Comitetele tehnice pe domenii de cercetare, sunt consultați în 

vederea fundamentării deciziilor importante, le sunt comunicate hotărârile și deciziile 

manageriale, sunt cooptați în grupuri de lucru și comisii de expertiză tehnică.   

 

6. Activități conexe  

 

 INCD INSEMEX este membru al unor organizații profesionale internaționale și 

naționale, unde participă periodic la diferite acțiuni, în scopul dezvoltării colaborărilor și 

menținerii contactului cu cercetători din institutele similare europene și internaționale. 

Pentru aceasta institutul alocă prin bugetul anual fonduri necesare plății taxelor, cotizațiilor 

atât pentru organizații cât și pentru manifestările științifice, ca de exemplu: 

 

  - Schema Comisiei Internaționale Electrotehnice pentru Certificarea Conformității cu 

Standardele pentru echipamente destinate utilizării în atmosfere Explozive 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION SCHEME FOR 

CERTIFICATION TO STANDARDS RELATING TO EQUIPMENT FOR USE IN 

EXPLOSIVE ATMOSPHERES (IECEx SCHEME); 

 

- NANDO – Sistemul de Informații pentru organizațiile notificate si desemnate New 

Approach - NEW APPROACH NOTIFIED AND DESIGNATED ORGANISATIONS 

INFORMATION SYSTEM Una dintre bazele de date dintre cele mai importante în Europa 

este NANDO –pentru următoarele domenii / directive:  
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- Certificarea conformității produselor pentru cerințele de securitate, prevăzute 

în: Regulamentul (UE) 2016/425 „Echipamente individuale de  protecție”. (transpusă în 

HG nr. 305/2017);  

- Certificarea conformității produselor pentru cerințele de securitate, prevăzute 

în: Directiva 2014/28/UE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă în HG nr. 

197/2016);  

- Certificarea conformității produselor pentru cerințele de securitate, prevăzute 

în: Directiva 2014/34/UE „Echipamente și sisteme de protecție utilizate în 

medii potențial explozive – ATEX”, (transpusă în HG nr. 245/2016); 

- Certificarea conformității produselor pentru cerințele de securitate, prevăzute 

în: Directiva 2013/29/UE „Privind armonizarea legislației statelor membre 

referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice” 

(transpusă prin HG nr. 1102/2014); 

    - International Mines Rescue Body (IMRB), la care INCD INSEMEX Petroșani este 

membru fondator din 2001 și face parte din Comitetul de conducere; 

 - Autoritățile de Stat Miniere din Europa; 

 - European Federation of Explosives Engineers -EFEE. 

  

7. Programul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 se 

regăsește anexat la prezentul raport. 

 

8. Diverse 

Conducerea executivă a institutului a urmărit derularea proiectelor de cercetare din cadrul 

Programului Nucleu, al Programelor PNCDI III (PED), a asigurat sprijin permanent pentru 

participarea INCD INSEMEX cu propuneri de noi proiecte la competițiile lansate, pe plan național 

și european / internațional (ex.: PNCDI III – PCCCDI, HORIZON 2020, RFCS, COST). 

 Rolul deosebit, pe care Consiliul de Administrație al INCD INSEMEX l-a avut în anul 2018, 

se concretizează prin menținerea institutului la un înalt nivel științific și tehnologic, precum și prin 

rezultatele deosebite obținute de institut. 
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Anexa 1 

la raportul de activitate al consiliului de administrație 2018 

 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE 

 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

2019 

 

- IANUARIE – 

1. Informare privind rezultatele economice estimative ale INCD INSEMEX la 31.12.2018. 

2. Aprobarea trecerii pe cheltuieli nedeductibile fiscal, în decembrie 2018, a valorii creanţelor 

clienţilor aflaţi în insolvenţă.             

3. Diverse. 

 

 

- FEBRUARIE – 

1. Analiza şi aprobarea Proiectului „Programului de Investiţii”, pentru anul 2019.  

2. Analiza şi avizarea Proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli – an 2019. 

3. Informare cu privire la „Planul de instruire, formare şi atestare a personalului INCD INSEMEX 

pentru anul 2019”. 

 4. Diverse. 

 

 - MARTIE - 

1. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 

2019 precum şi a Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie aferent anului 2018, în 

vederea stabilirii formelor finale ce vor fi înaintate ministerului coordonator. 

2. Analiza şi aprobarea scoaterii din evidenţă, a unor bunuri uzate (moral şi fizic), din patrimoniul 

INSEMEX, prin valorificare şi casare. 

3. Aprobarea Planului de Cercetare – Dezvoltare – Inovare, al INCD INSEMEX Petroşani,  pentru 

anul 2019. 

4. Diverse. 
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- APRILIE - 

1. Analiza creanţelor la sfârşitul lunii martie 2019. 

2. Aprobarea mandatului pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă al INCD INSEMEX. 

3. Situaţie realizări, pe surse de finanţare, în primele trei luni ale anului 2019. 

4. Analiza şi avizarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2018 şi aprobarea Raportului de 

gestiune asupra activităţii desfăşurate de INCD INSEMEX în anul 2018. 

5. Analiza şi avizarea Raportului anual de activitate al INCD INSEMEX pentru anul 2018.  

6. Diverse. 

 

 

- MAI - 

1. Informare cu privire la actualizarea „Programului de Investiţii” şi a „Programului Anual de Achiziţii 

Publice” pentru anul 2019.  

2. Analiza contractelor şi comenzilor aflate în derulare coroborat cu cifra de afaceri propusă a se 

realiza în acest an. 

3. Informare cu privire la stadiul investiţiilor la sfârşitul primului trimestru 2019.  

4. Diverse. 

 

 

- IUNIE - 

1. Informare cu privire la participarea salariaţilor INCD INSEMEX, la cursuri de formare 

profesională, până la finele lunii mai 2019. 

2. Situaţia contractelor / serviciilor tehnologice, pe surse de finanţare, pentru semestrul I – 2019. 

3. Diverse. 

 

 

- IULIE - 

1. Analiza realizărilor economico - financiare la data de 30.06.2019. 

2. Analiza situației  indicatorilor prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe primul semestru. 

3. Analiza derulării „Programului de Investiţii” la sfârşitul primului semestru – 2019. 

4. Analiza creanţelor la sfârşitul lunii iunie 2019. 

5. Diverse. 
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- AUGUST - 

1. Informare cu privire la stadiul acreditărilor laboratoarelor de încercări. 

2. Analiza structurii de personal din cadrul laboratoarelor şi compartimentelor având în vedere 

gradul de încărcare. 

3. Analiza modului de utilizare a disponibilităţilor valutare ale institutului. 

4. Diverse. 

 

 

- SEPTEMBRIE - 

1. Stadiul realizării contractelor /subcontractelor de cercetare finanţate de la bugetul de stat în anul 

2019. 

2. Analiza realizării indicatorilor economici planificaţi prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli – 2019 

aprobat. 

3.. Analiza veniturilor şi cheltuielilor până la data de: 31.08.2019. 

4. Diverse. 

 

 

- OCTOMBRIE - 

1. Analiza creanţelor la sfârşitul lunii septembrie 2019. 

2. Informare cu privire la stadiul realizării „Programului Anual al Achiziţiilor Publice – 2019” pe 

primele trei trimestre ale anului în curs. 

3. Situaţie realizări, pe surse de finanţare, la sfârşitul lunii septembrie 2019. 

4. Diverse. 

 

 

- NOIEMBRIE - 

1. Analiza realizării Programului de cercetare, a propunerilor privind activităţile de cercetare pentru 

anul următor. 

2. Informare cu privire la participarea cercetătorilor, din cadrul INCD INSEMEX, la manifestările 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

3. Analiza eficienţei deplasărilor în străinătate a salariaţilor INCD INSEMEX. 

4. Diverse. 
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- DECEMBRIE - 

1. Aprobarea Proiectelor "Programului de Investiţii" şi a "Programului Anual ale Achiziţiilor Publice" 

pentru anul 2020. 

2. Prezentarea Raportului privind instruirea, formarea, atestarea personalului INCD INSEMEX 

pentru anul 2019. 

3. Dezbaterea propunerii „Programului de activitate al Consiliului de Administraţie - 2020”. 

4. Diverse. 

 

 

Notă: Acest Program de activitate este orientativ şi ori de câte ori situaţia o impune poate fi 

completat sau modificat.  
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Anexa 2. Raport privind activitatea Directorului General 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  

DIRECTORULUI GENERAL 

2018 
 

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE 

 

Institutul are o bogată paletă de servicii de cercetare pe care o oferă societății economice 

românești, celei europene și celei internaționale, constând în activități de cercetare aplicativă, 

dezvoltare tehnologică, training specializat pentru salvatori, persoane responsabile pentru 

instalațiile din ariile cu pericol de atmosferă explozivă și / sau toxică, studii de mediu, evaluarea 

conformității produselor, evaluări de risc de explozie, de risc profesional, analize fizico-chimice, 

teste pentru explozivi, echipamente antiexplozive, echipamente individuale de protecție, 

determinarea parametrilor de explozivitate a substanțelor inflamabile (gaze, vapori, cețuri și 

pulberi), expertize tehnice ale evenimentelor generate de explozii și incendii.  

 

CAPITOLUL 2 - PRINCIPII MANAGERIALE 

 

Directorul general al INCD INSEMEX a urmărit și pe parcursul anului 2018: 

 

➢ Îmbunătățirea capacității administrative și manageriale în cadrul institutului, în vederea 

asigurării calității activităților productive și administrative, fiabilitatea informațiilor. 

➢ Menținerea acreditării sistemului de calitate  pentru laboratoarele de încercări și 

organismele de certificare. 

➢ Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial al activităților financiar-contabile și 

administrative. 

➢ Menținerea și dezvoltarea/adaptarea sistemului de asigurarea securității și fiabilității 

informațiilor. 

➢ Îmbunătățirea și modernizarea instrumentarului managerial. 

➢ Conformitatea sistemelor de management cu cerințele standardelor aferente calității, 

controlului intern, SSM. 
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CAPITOLUL 3 - Activități și rezultate 

3.1. Activitatea de CDI 

 

Obiectivele urmărite de management pentru activitatea de cercetare – dezvoltare:  

-  Ridicarea performanțelor științifice și de inovare; 

-  Asigurarea competitivității economice a beneficiarilor; 

-  Creșterea potențialului de CDI prin: 

-  Formarea profesională continuă și asigurarea unei cariere în cercetare; 

-  Dezvoltarea instituțională; 

-  Îmbunătățirea cooperării între institut și industrie, mai ales prin dezvoltarea de parteneriate 

public private; 

-  Dezvoltarea resurselor umane ale institutului; 

-  Creșterea vizibilității naționale si internaționale; 

-  Dezvoltarea parteneriatelor CDI cu institute si universități. 

- Promovare și vizibilitate. 

 

Pe parcursul anului 2018, personalul din cercetare a elaborat peste 85 de lucrări științifice 

prin care INCD INSEMEX a fost prezent la numeroase comunicări științifice, simpozioane, 

conferințe naționale și internaționale.  

INCD INSEMEX a desfășurat activități de cercetare – dezvoltare inovare, precum și servicii 

științifice și tehnologice specifice pentru agenți economici din: 

- industria petrol – gaze și alte industrii cu pericol de atmosfere potențial explozive pentru 

evaluarea nivelului de securitate la explozie și măsuri de utilizare sigură a instalațiilor tehnice; 

- industria minieră – studii privind starea de securitate a unităților miniere din punct de 

vedere al aerajului minier, degajărilor de metan, fenomene de autoaprindere. 

Institutul a fost angrenat în realizarea temelor/proiectelor de cercetare din cadrul 

Programului Parteneriate în domeniile prioritare și Programul Nucleu. 

INCD INSEMEX în cadrul programului „P2 - Creșterea competitivității economiei românești 

prin cercetare, dezvoltare și inovare” din PNCDI III a derulat 4 proiecte de cercetare - dezvoltare, 

care au implicat participarea în comun a unor unități de cercetare dezvoltare (Universitate, Institute 

de cercetare) și un agent economic cu potențial adecvat pentru susținerea experimentărilor și 

implementarea rezultatelor în economie. Acestea sunt: 

 

- Validarea experimentală a răspunsului unei clădiri în cadre supusă acțiunii exploziilor - 

Contract 39/2016 PED; 
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- Metodă computerizată de evaluare a extinderii zonei de periculozitate în cazul exploziilor 

cauzate de scurgeri de gaze în spații închise - Contract 200/2017 PED; 

- Sistem integrat pentru intervenție rapidă la incidente / CBRNE - Contract 7/2017; 

- Fabricarea, calibrarea și testarea de sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicații 

în securitate societală / TESTES- Contract 15/2018. 

 

De asemenea, în cadrul Programului Nucleu „Creșterea capacității naționale de expertizare 

a exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în construcție antiexplozivă, a materiilor explozive, a 

proceselor tehnologice, a mediului înconjurător, precum și dezvoltarea de soluții de îmbunătățire a 

nivelului de securitate și sănătate în muncă  specific aplicațiilor industriale periclitate de atmosfere 

explozive/toxice - EXTOX”, pe parcursul anului 2018 s-au derulat 3 proiecte de cercetare, și 

anume: 

 

- Dezvoltarea capacității instituționale pentru realizarea expertizelor tehnice ale 

evenimentelor de tip explozie/incendiu; 

- Cercetări pentru dezvoltarea capacității de evaluare, testare a echipamentului tehnic 

destinat utilizării în spații cu risc de explozie și a echipamentului de protecție; 

- Cercetări privind îmbunătățirea stării de securitate și sănătate în medii periculoase cu 

atmosfere explozive, inflamabile și toxice. 

 

3.2. Evaluare instituțională 

 

Evaluarea instituțională s-a derulat în anul 2014, INCD INSEMEX a primit calificativul ”A”.  

 

3.3. Formarea și perfecționarea resurselor umane - crearea masei critice de 

cercetători 

 

 Îmbunătățirea pregătirii profesionale și a resurselor umane angrenate în activitatea directă 

de CDI, auxiliară sau administrativă a institutului: 

 - perfecționarea prin cursuri de instruire specifice domeniilor de activitate în care activează 

categoriile de personal; 

 - autoperfecționarea personalului cu studii superioare prin urmare de cursuri doctorale, 

master, postdoctorale, etc.; 

 - continuarea unei politici de asigurare a continuității activității prin „ștafeta” predată tinerilor 

angajați de către cercetătorii cu experiență, aflați în pragul pensionării. 
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 La nivelul managementului INCD INSEMEX au fost adoptate și implementate o serie de 

măsuri pentru politica de personal, astfel: 

 

 ♦ Recrutarea și selecția tinerilor cu perspectivă în dezvoltarea unei cariere în cercetarea 

științifică pe baza procedurilor operaționale aplicabile, care să asigure institutului masa critică 

necesară menținerii și dezvoltării capabilității personalului din cercetare, asigurării vârstei medii 

optime a cercetătorilor, menținerea unui raport optim între categoriile de angajați ai institutului. 

 ♦ Asigurarea dezvoltării personale și profesionale armonioase,  integrării în colectiv, 

urmărind și îndrumând  dezvoltarea cercetătorilor prin evaluarea periodică a activității lor și a 

modului de integrare în ansamblul de valori a institutului, culturii organizaționale caracterizată prin 

motivare, creativitate, participare și eficacitate, obținerea de satisfacții de către salariați, 

dezvoltarea spiritului de echipă și realizarea performanței durabile în cercetare. 

 ♦ Asigurarea orientării către performanta prin cooptarea noilor angajați  în colective de 

cercetare și comisii tehnice, oferind șansa afirmării inițiativei individuale, încurajarea unei 

comunicări deschise, asumarea responsabilității deciziilor sale, orientări către performanta și 

manifestarea entuziasmului în obținerea acesteia. 

 ♦ Suport financiar și material, șansa egală de învățare și îmbogățire a cunoștințelor 

profesionale a salariaților, oferind posibilitatea participării acestora la diferite forme de 

perfecționare profesională, doctorate, masterate, cursuri de instruire și acumularea de noi 

cunoștințe prin participarea la manifestări științifice, work-shop-uri. 

 ♦ Cercetătorii vor fi sprijiniți în aderarea lor la diferite organizații profesionale, comisii și 

grupuri de lucru interdisciplinare, dobândirea recunoașterii capabilității lor profesionale prin care se 

face afirmat și INSEMEX-ul. 

 ♦ În cadrul institutului cercetătorii au libertatea deciziei profesionale dar  și responsabilitatea 

acțiunilor lor (sunt responsabili în activități de contractare și negociere a contractelor cu 

beneficiarii, sprijiniți de personalul administrativ în administrarea și gestionarea resurselor 

financiare și materiale ale proiectelor de cercetare), fac parte din Consiliul Științific, Comitetele 

tehnice pe domenii de cercetare, sunt consultați în vederea fundamentării deciziilor importante și 

fundamentării datelor privind bugetul institutului, le sunt comunicate hotărârile și deciziile 

manageriale, cooptați în grupuri de lucru și comisii de expertiză tehnică.   

 ♦ Aplicarea unei politici de atragere și menținere a personalului competent prin acordarea 

pe baza criteriilor transparente de evaluare și recunoaștere a realizărilor individuale și de grup, 

acordându-și recompense. 

 ♦ Promovarea activității de colaborare și parteneriat în cercetare, atragerea temporară de 

personal și cercetători în vederea realizării unor proiecte specifice, complexe și diversificate.  
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 ♦ Asigurarea unor bune condiții de muncă în spatii amenajate modern, acces la Internet și 

materiale documentare, echipamente și aparatură performantă pentru desfășurarea activităților. De 

asemenea, corelarea asigurată securității sociale a cercetătorilor printr-o salarizare în raport cu 

competențele și responsabilitățile asumate, acordarea unui spor pe perioada stagiului de doctorat 

care urmărește încurajarea tinerilor cercetători, doctoranzi cu frecvență sau doctoranzi fără 

frecvență, angajați ai institutului nostru pentru a-și finaliza cercetările prevăzute în cadrul 

programului de doctorat, plata salariilor la timp, decontarea promptă a cheltuielilor de deplasare, 

plata taxelor și cotizațiilor la asociațiile profesionale unde sunt afiliați, oferirea unor ajutoare 

sociale, organizarea de întruniri festive.  

 

3.4. Creșterea capacității de cercetare - Infrastructura de CDI, Transfer tehnologic și 

valorificarea rezultatelor cercetării 

 

 Pentru activitățile de inovare și transfer tehnologic, managementul INCD INSEMEX a 

continuat aplicarea următoarele măsuri și strategii: 

 

 ♦ Asigurarea competitivității economice a beneficiarilor; 

 ♦ Îmbunătățirea cooperării între institut și industrie, mai ales prin dezvoltarea de 

parteneriate public private, prin: 

- crearea condițiilor materiale și de dotare în scopul satisfacerii prompte a solicitărilor 

beneficiarilor din industrie; 

- diversificarea ofertei de servicii; 

- creșterea numărului de tehnologii și produse transferate în industrie; 

- menținerea acreditării sistemului de asigurare a calității; 

- participarea la târguri și expoziții cu exponate, afișe, cataloage pentru promovarea 

ofertei INSEMEX; 

- participarea la licitațiile interne pentru livrarea de servicii specifice institutului, atât 

singur cât și în parteneriate cu alte unități. 

 ♦ Prioritizarea obiectivelor Planului de Investiții și a Programului Anual al Achizițiilor Publice  

în vederea corelării infrastructurii de cercetare la nivel european și susținerea realizării obiectivelor  

științifice și de dezvoltare. 

 ♦ Dotarea laboratoarelor cu aparatură și echipamente de înaltă performanta, în limita  

fondurilor disponibile și atrase prin reinvestirea profitului obținut din activitatea derulată și fonduri 

bugetare atrase prin competiția de proiecte.  
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 ♦ Asigurarea mentenanței pentru echipamentele și instalațiile de cercetare și a spațiilor de 

lucru, laboratoare, poligon de încercări, poligon de instruire a salvatorilor. 

 ♦ Achiziții directe de echipamente și aparatură  de cercetare - dezvoltare, birotică și obiecte 

de inventar  pentru dezvoltarea și realizarea activităților de cercetare-dezvoltare. 

 ♦ Asigurarea unei dezvoltări durabile economică și tehnică a institutului, creșterea 

productivității muncii și a calității lucrărilor executate. 

 

Transferul tehnologic s-a realizat prin: 

- servicii științifice si tehnologice aplicate terților, prin implementarea în sistemul de calitate al GLI 

din cadrul INCD-INSEMEX Petroșani, încercări in regim acreditat RENAR utilizate la evaluarea 

conformității produselor pentru directivele europene pentru care INSEMEX-OEC este notificat la 

Bruxelles cu nr. NB 1809; 

- servicii științifice si tehnologice aplicate terților, prin intermediul INSEMEX – GAS – GRUPUL 

DE AUTORIZARE SALVARE;   

- servicii științifice si tehnologice aplicate terților, prin intermediul INSEMEX – GVIV –GRUP 

VERIFICARE INSTALATII DE VENTILATIE; 

-  servicii științifice si tehnologice aplicate terților, prin intermediul INSEMEX GANEX -GRUP DE 

ATESTARE A INSTALAŢIILOR TEHNICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR CONEXE conform normativului 

Nex 01-06 (GANEX) pentru prevenirea exploziilor; 

- servicii științifice si tehnologice pentru elaborarea expertizelor tehnice a evenimentelor generate 

de explozii/incendii. 

 

3.5. Managementul economic și financiar  

 

Optimizarea rezultatelor financiare s-a realizat prin:  

-  aplicarea unor politici eficiente de atragere contractuală prin oferta de servicii CDI 

INSEMEX a partenerilor de afaceri din mediul economic; 

-   reducerea cheltuielilor administrative acolo unde este posibil, fără a afecta însă buna 

funcționare a institutului;  

-   diminuarea creanțelor; 

 -  maximizarea eficienței realizărilor din activitatea CDI, fără însă a afecta calitatea 

lucrărilor. 
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Astfel, institutul va depune aceleași eforturi de a fi în strâns contact cu operatorii economici, 

cărora să le poată oferi în continuare servicii de CDI la un înalt nivel de cunoaștere pe baze 

contractuale. 

 

La data de 31.12.208, INCD INSEMEX a avut următoarele rezultate financiare: 

  - Venituri totale:      23.918.425 lei      

din care: 

   − venituri din exploatare    23.787.803 lei 

   − venituri financiare               130.622 lei 

  - Cheltuieli totale             18.311.039 lei 

       din care: 

   − cheltuieli de exploatare    18.308.842 lei 

   − cheltuieli financiare           2.197   lei 

  - Rezultatul curent (Profit brut)      5.607.386 lei 

  - Impozit pe profit           529.877 lei  

  - Rezultatul net        5.077.506 lei 

 

 În ceea ce privește încadrarea în indicatorii planificați prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 

pe anul 2018 INCD INSEMEX a depășit indicatorii aprobați, astfel: 

 La capitolul venituri totale s-a realizat o valoare de 23.918 mii lei, comparativ cu 21.802 mii 

lei planificată, cu 9,71%  mai mult față de planificat. 

 La capitolul cheltuieli totale, indicatorul realizat a fost de 18.311 mii lei, mai mici cu 1,57% 

față de cel programat în suma de 18.603 mii lei. 

 Profitul brut realizat a fost de 5.607 mii lei, comparativ cu cel planificat de 3.199 mii lei, 

rezultând o creștere cu 75,30%. Profitul din exploatare a fost de 5.479 mii lei, diferența de 128 mii 

lei o reprezintă profitul financiar rezultat din dobânzile bonificate la depozitele bancare constituite 

în cursul anului 2018 și din diferențele pozitive de curs valutar. 

Câștigul mediu lunar pe salariat a fost de 6.320 lei/persoană, mai mare cu 4,31% decât cel 

planificat de 6059 lei/persoană, iar câștigul mediu lunar pe personalul de cercetare-dezvoltare de 

6.710 lei/cercetător. 

 Capacitatea institutului de a fi eficient din punct de vedere economic este reflectată în 

rentabilitatea  realizată în anul 2018  respectiv 30,62%, față de  cea planificată de 17,19%. 

 Rata rentabilității financiare, care indică eficiența utilizării capitalului propriu, a fost de 

16,99% față de 10,69% cât a fost planificată. 

 Productivitatea muncii a crescut față de cea programată cu 14,39 %, fiind de 204 mii 

lei/persoana. 
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 La finele anului 2018 INSEMEX nu a înregistrat obligații restante către bugetul consolidat al 

statului și către furnizori. 

 La capitolul creanțe, institutul avea la 31.12.2018 de încasat suma de 3.546 mii lei, din care 

creanțe restante 1.206 mii lei.   

 În cursul anului 2018, institutul a realizat investiții în valoare de 8.672 mii lei, constând în 

aparatură, tehnică de calcul, programe informatice etc., necesare activității de cercetare. Din 

valoarea totală a investițiilor, 2.606 mii lei s-au realizat din surse proprii, 1.450 mii lei din surse 

bugetare și 4.616 mii lei alte surse, respectiv programele naționale de cercetare. 

             Patrimoniul INSEMEX la 31.12.2018 este de 33.877.490  lei,  mai mare cu 13,33% fata de 

anul 2017 (29.878.150  lei ) din care: 

 - imobilizări corporale      17.333.489 lei 

 - imobilizări necorporale    1.044.126 lei 

 - active circulante            15.499.875 lei 

                Aceasta creștere se datorează atât imobilizărilor corporale, care față de exercițiul 

financiar precedent au crescut cu 53,24%, cât și imobilizările necorporale, care au  înregistrat o 

creștere față de perioada anterioară cu aproximativ 22,5%. 

               Profitul net realizat la 31.12.2018, în sumă de 5.077.509 lei, va fi repartizat conform art. 

25, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea 

tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, astfel: 

  −      1.015.502 lei, fond pentru cointeresarea personalului; 

  −      3.046.505 lei, fond pentru finanțarea dezvoltării institutului; 

  −      1.015.502 lei, fond rămas la dispoziția institutului pentru desfășurarea 

activității curente. 

  

CAPITOLUL 4 - Controlul Curții de Conturi 

În cursul anului 2018, Curtea de Conturi nu a avut nici o misiune de control in cadrul INCD 

INSEMEX. 

 

CAPITOLUL 5 - PERSPECTIVE PENTRU ANUL 2019 

 

5.1. Managementul calității infrastructurii de cercetare 

 

 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare constituie un obiectiv prioritar al 

strategiei managerului institutului, premisă necesară realizării unui nivel european competitiv în 

spațiul european al cercetării după aderarea României la Uniunea Europeană. 
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 În acest sens se urmăresc următoarele: 

- întreținerea și modernizarea instalațiilor CDI de importantă națională, respectiv cele care 

servesc domeniilor strategice și pe care INSEMEX le deține - Instalația de Interes Național –IIN-

PCDIEx; 

- dotarea laboratoarelor de cercetare cu aparatură și echipamente de cercetare de înaltă 

performanță. 

 

5.2. Sistemul de management al calității 

 

  În contextul european actual, impus de economia de piață aflată într-un continuu proces de 

dezvoltare și maturizare, credibilitatea pe piață a unui produs sau serviciu, a furnizorului acestuia 

împreună cu sistemul calității implementat de către acesta, a căpătat o importantă deosebită. 

Astfel, cu cât credibilitatea unui produs sau serviciu este mai ridicată pe piață, cu atât mai ușor 

acesta va circula pe piața comunitară și se va vinde mai bine. Dacă însă la rândul său furnizorul 

sau producătorul beneficiază de o credibilitate adecvată, se poate asigura creșterea completivității 

și a profitului acestuia. 

Printre soluțiile practicate în prezent, tot mai frecvent, în scopul creșterii credibilității pe 

piață sunt (în ordine crescătoare a costurilor și dificultăților implicate): 

- îmbunătățirea continuă; 

- testările comparative de produse/ servicii (cu publicarea rezultatelor acestora si a 

clasamentelor astfel obținute); 

- certificarea produselor / serviciilor si/sau a sistemelor calității, acreditarea. 

Preocupările continue ale INCD INSEMEX în domeniul implementării și promovării 

sistemului calității pe plan național și internațional pot fi sintetizate sumar pe trei direcții: evaluarea 

produselor din domeniul de competentă în scopul certificării și punerii în siguranță pe piață, 

certificarea personalului pentru activități în domeniile ce implică lucrul în atmosferă potențial 

explozivă, cu substanțe explozive și pentru industria extractivă, precum și participarea activă în 

calitate de membru fondator al ASRO la dezvoltarea de standarde și norme naționale și la 

preluarea și adaptarea standardelor europene din domeniul echipamentelor electrice utilizate în 

medii cu pericol de explozie. 

 

5.3. Obiective prioritare CDI ale INCD INSEMEX 

Menținerea și chiar creșterea volumului de activitate CDI: 

- atingerea unui raport optim între volumul de activitate de cercetare dezvoltare cu rezultate 

pozitive și numărul de cercetători atestați; 
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- publicarea de articole publicate în reviste de specialitate, de preferat cu cotație ISI sau 

indexate în baze de date internaționale; 

- diseminarea și prezentarea rezultatelor lucrărilor de cercetare. 

 

5.4. Stabilirea priorităților de dezvoltare 

 

În baza analizelor economice și a strategiilor naționale de dezvoltare pe domeniile de 

activitate în care se regăsește activitatea INCD INSEMEX, se vor stabili prioritățile de dezvoltare 

atât în ceea ce privește programul de investiții, cât și în planul resurselor umane. 

Se vor corela, pe cât posibil, eforturile financiare în scopul atingerii obiectivelor de 

dezvoltare propuse, fiind utilizate toate mecanismele disponibile, respectiv derularea de proiecte 

din fonduri de la buget sau reinvestirea profitului obținut din activitatea derulată în anii precedenți. 

De asemenea, se vor avea în vedere și beneficiile care pot rezulta în urma aplicării planului de 

dezvoltare sub cele doua aspecte: beneficiile societății românești (care are în INCD INSEMEX un 

institut competent în asigurarea securității miniere și protecției la explozie) și beneficiile economice 

directe ale institutului. 

 

5.5. Creșterea vizibilității a rezultatelor activității CDI 

 

- participarea la realizarea priorităților naționale (stabilite de guvern, ministere, agenții 

naționale); 

- transferul rezultatelor cercetării în mediul socio-economic (documentații, studii, certificate, 

rapoarte, proiecte, tehnologii, servicii); 

- activități de brevetare (depuneri de cereri, menținerea brevetelor de invenții etc.); 

- diseminarea informațiilor asupra rezultatelor activității CDI a institutului (organizare de 

semănării, conferințe și sesiuni științifice); 

- prelucrarea rezultatelor cercetărilor efectuate de cercetătorii institutului (articole publicate 

în reviste de specialitate, de preferat cu cotație ISI sau indexate în baze de date internaționale, 

volumele de lucrări ale simpozioanelor, cărți etc.); 

- implicarea structurilor responsabile cu relațiile internaționale, prin colaborare cu 

departamentele profesionale, în identificarea partenerilor potențiali; 

- atragerea partenerilor instituționali din programele de mobilități si de formare profesională 

către activități de cercetare si creație, la realizarea unor consorții, rețele, în vederea participării la 

programele naționale si europene specifice; 
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- înscrierea INCD-INSEMEX în baze de date internaționale care promovează parteneriate. 

Înscrierea INCD-INSEMEX ca membru în asociații profesionale de prestigiu, pe plan național si 

internațional; 

 - organizarea de manifestări, conferințe, simpozioane, pe plan național si internațional, cu 

atragerea unor parteneri de prestigiu. 

 

5.6. Îmbunătățirea poziției pe piața internă și externă 

 

 - angrenarea în proiecte cu arii tematice specifice activității desfășurate de INCD 

INSEMEX, pentru care există experiență și calificarea necesară; 

 - participarea în consorții și parteneriate directe, atunci când este abordată o problematică 

mai complexă și se impune abordarea multidisciplinară a obiectivelor proiectelor sau contractelor; 

 -  obținerea de rezultate conform clauzelor contractuale. 

 

CAPITOLUL 6 - ALTE INFORMAŢII  

 

Indicatorii de performanta, realizați pe anul 2018, sunt prezentați în anexa la prezentul 

raport.  
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 2018 

Denumire 
criteriu 

Definire criteriu 
Nr. 

indicatorului 
Indicator de performanţă 

Program Realizat +/-(%) 

Anul2018 2018 2018r/2018p 

        2 4 5=(4/2-1)100 

M
an

ag
e

m
e

n
tu

l e
co

n
o

m
ic

o
-f

in
an

ci
ar

 

Planificarea 
eficienta a 
veniturilor 

I1 
Venituri din activitatea de 

bază12 (mii lei) 
3753 10692 184.9 

I2 
Venituri din activităţi 
conexe activităţii de 

CD13(mii lei) 
9022 12753 41.4 

I3 Venituri financiare (mii lei) 239 131 -45.2 

I4 Alte venituri (mii lei) 291 342 17.5 

I5 
Total venituri (I1+I2+I3+I4) 

(mii lei) 
13305 23918 79.8 

Planificarea 
eficienta a 

cheltuielilor 

I6 
Cheltuieli cu bunuri şi 

servicii (mii lei) 
1720 2910 69.2 

I7 
Cheltuieli cu personalul 

(mii lei) 
7416 11338 52.9 

I8 
Cheltuieli financiare (mii 

lei) 
14 2 -85.7 

I9 Alte cheltuieli (mii lei) 1750 4061 132.1 

I10 
Total cheltuieli 

(I6+I7+I8+I9+I10) (mii lei) 
10900 18311 68.0 

Administrarea 
eficientă a 
resurselor 
financiare 

I11 
Rezultatul brut al 

exerciţiului (I5-I10) (mii 
lei) 

2405 5607 133.1 

I12 Profit net 2020 5064 150.7 

I13 Pierderi contabile 0 0 0.0 

I14 Rentabilitatea (I11/I5) (%) 18.08 23.44 29.7 

I15 
Rata rentabilităţii 

financiare 
10.1 16.95 67.8 

I16 
Corelarea între venituri şi 
cheltuieli (%) - principiul 
contab. de angajamente 

100 100 0.0 

I17 
Productivitatea muncii 

(mii lei/pers.) 
111.3 204.43 83.7 

I18 Plăţi restante (mii lei) 0 0 0.0 

I19 Creanţe (mii lei) 2440 3546 45.3 

Administrarea 
eficienta a 

infrastructurii de 
CD 

I20 

Valoarea alocărilor 
financiare pentru investiţii 
din surse proprii şi credite 

bancare (mii lei) 

700 2606 272.3 

I21 

Valoarea alocărilor 
financiare pentru investiţii 
de la bugetul de stat (mii 

lei) 

550 6066 1002.9 

M
an

ag
e

m
e

n
tu

l 

re
su

rs
e

i u
m

an
e

 Gestionarea 
resursei umane si 

motivarea acesteia 
pentru 

performanta 

I22 
Câştigul mediu lunar 

pentru personalul de CD 
(lei) 

3730 6710 79.9 

I23 
Numărul mediu de 

personal de CD pe total 
INCD 

77 79 2.6 

Gestionarea 
oportunitatilor de 

I24 
Ponderea CS I şi CS II în 
total personal CD (%) 

16 26 62.5 
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dezvoltare a 
carierei 

personalului de CD 

I25 
Ponderea IDT I şi IDT II în 

total personal CD 
0 0 0.0 

I26 

Ponderea personalului 
implicat în procese de 

formare doctorală şi de 
masterat în total pers. de 

CD(%) 

23 24 4.3 

I27 
Ponderea cercetătorilor 
tineri în totalul 
cercetătorilor(%) 

19 22 15.8 

M
an

ag
e

m
e

n
tu

l a
ct

iv
it

ăţ
ii 

d
e

 C
D

I 

Gestionarea 
sistemului 
relaţional 

I28 
Ponderea operatorilor 

economici în total 
parteneri (%) 

87 87 0.0 

I29 
Ponderea contractelor 
economice în total 
contracte (%) 

72 72 0.0 

Gestionarea 
proprietaţii 
intelectuale 

I30 

Ponderea articolelor 
publicate în reviste ISI în 

total articole sau alte baze 
de date internaţionale (%) 

33 38 15.2 

I31 

Număr de participări la 
elaborarea studiilor 

strategice sau prospective 
furnizate autorităţii 

coordonatoare a 
domeniului de activitate a 

INCD 

0 1 0.0 

I32 
Număr de comunicări la 
conferinţe sau congrese 

internaţionale 
55 86 56.4 

I33 

Ponderea produselor, 
tehnologiilor şi serviciilor 
în total rezultate de CD 

obţinute (%) 

92 92 0.0 

I34 
Numărul de cereri de 

brevet/brevete în total 
rezultate CD obţinute 

8 8 0.0 

I35 
Ponderea invenţiilor 
aplicate în total de 

invenţii (%) 
83 90 8.4 

I36 

Ponderea rezultatelor 
care sunt la baza creării 
de start-up şi spin-off în 

total rezultate (%) 

1 0 0.0 
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Anexa 3. Lista contractelor / proiectelor 

 

Venituri totale: 23.918.425 lei, din care:                                                                                       

Venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri publice - 

surse naţionale: 10.692.025 lei. 

Nr. 

crt. 

Program/ 

Număr 

contract/proiect 

Denumire proiect 

NUCLEU 

Ctr. 22 N/2018 

 

Creșterea capacității naționale de expertizare a 

exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în 

construcție antiexplozivă, a materiilor explozive, a 

proceselor tehnologice, a mediului înconjurător, precum 

și dezvoltarea de soluții de îmbunătățire a nivelului de 

securitate și sănătate în muncă  specific aplicațiilor 

industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice - 

EXTOX. 

1. PN 18 17 01 01 

Dezvoltarea capacității instituționale pentru realizarea 

expertizelor tehnice ale evenimentelor de tip 

explozie/incendiu. 

2. PN 18 17 02 01 

Cercetări pentru dezvoltarea capacității de evaluare, 

testare a echipamentului tehnic destinat utilizării în 

spații cu risc de explozie și a echipamentului de 

protecție.  

3. PN 18 17 02 02 

Cercetări privind îmbunătățirea stării de securitate și 

sănătate în medii periculoase cu atmosfere explozive, 

inflamabile și toxice. 

1. 39 PED 
Validarea experimentala a răspunsului unei clădiri in 

cadre supusa acțiunii exploziilor. 

2. 200 PED 

Metodă computerizată de evaluare a extinderii zonei de 

periculozitate în cazul exploziilor cauzate de scurgeri de 

gaze în spaţii închise. 

3. 7 Sistem integrat pentru intervenție rapidă la incidente. 

4. 15 

Fabricarea, calibrarea si testarea de sisteme integate 

avansate de senzori pentru aplicatii in securitate 

societala. 

IIN - PCDIEx 

Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări materii 

explozive, substanţe inflamabile / toxice, echipamente 

antiexplozive şi instruirea personalului de intervenţie 

pentru medii toxice / explozive – PCDIEx. 

 

 

Venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri private:  

12.162.095 lei. Peste 1250 de contracte înregistrate, dintre cele mai relevante, amintim: 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

1. 
5358/ 

08.01.18 

PRO SPERANTA 2002 PITESTI 

Evaluarea conf. Echip. / inst. Tehn. Din statia mobila de distributie 

carb. Tip ROMPETROL EXPRESS si SKID GPL situata in loc. Slobozia, 

COM. Slobozia, jud. Arges, in vederea reatestarii conf. NEX 1-06 si 

emiterii Raportului de Protectie la Explozie. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

2. 
5349/ 

08.01.18 

GAS SCG 67 BUCURESTI 

Schimbare denumire beneficiar utilizator pentru atestat nr. GANEX 

SP. 2017.245.0618 X si pentru raportul privind protectia la explozie 

nr. GANEX 618/26.05.17 emise pentru statia de distributie 

carburanti situata in ROVINARI, str. Energeticianului nr. 19 A de pe 

MIHSUTRANS BUCURESTI pe GAS SCG 67 BUCURESTI. 

ING. DANIELA BOTAR 

3. 
5360/ 

10.01.18 

ROENGG CONSULTING PLOIESTI 

Evaluare in vederea reatestarii si eliberarii raportului de protectie 

la explozie pentru obiectivele din cadrul Rafinariei Petrotel Lukoil 

conf. Anexei. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

4. 
5356/ 

08.01.18 

EKSPRO ELEKTRIC MALZEMELERI TURCIA 

Examinare doc. Tehn. Si evaluarea conf., in vederea recertificarii de 

tip a prod. :Corp de iluminat fara balst, tip EVA in constructie 

ANTIEXPLOZIVA. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

5. 
5357/ 

08.01.18 

EKSPRO ELEKTRIC MALZEMELERI TURCIA 

Examinare doc. Tehn. Si evaluarea conf., in vederea recertificarii de 

tip a prod. :Corp de iluminat fara balst, tip EWA in constructie 

ANTIEXPLOZIVA. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

6. 
5358/ 

08.01.18 

PRO SPERANTA 2002 PITESTI 

Evaluarea conf. Echip. / inst. Tehn. Din statia mobila de distributie 

carb. Tip ROMPETROL EXPRESS si SKID GPL situata in loc. Slobozia, 

COM. Slobozia, jud. Arges, in vederea reatestarii conf. NEX 1-06 si 

emiterii Raportului de Protectie la Explozie. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

7. 
5375/ 

17.01.18 

BMT AEROSPACE IASI 

Evaluarea conformităţi  echipamentelor  tehnice  din linia de atac 

chimic în vederea emiterii Rap. Protecţie la explozie. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

8. 
5376/ 

17.01.18 

LICURICI IMPEX ONESTI 

Evaluarea conformităţi  echipamentelor  tehnice  din 2 staţii mobile 

de incinta( motorina), în vederea reatestarii conf. NEX 01-06 şi 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

emitere raport. 

DRD. ING. MARCEL RAD 

9. 
5387/ 

22/.01.18 

UMEB BUCUREŞTI 

Examinarea doc. Tehn., evaluarea conf. Cu cerinţele ATEX , 

încercări de tip specifice şi emitere Certificate de Examinare UE DE 

TIP pentru motoarele electrice în construcţie antiexplozivă tip 

ASNA, IE2-ASNA si IE3-ASNA, gab. 69-355. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

10. 
5389/ 

22.01.18 

SNIMVJ PETROSANI 

Efectuare expertiză  tehnica privind producerea evenimentului din 

data de 30.10.18 , ora 7, la MINA URICANI 

DR. ING. DORU CIOCLEA 

11. 
5390/ 

22.01.18 

FLAVIA RESITA 

Evaluare echipamentelor  tehnice din cadrul staţiei de distribuţie 

carburanţi Anina în vederea reatestării conf. Cu NEX 01-06 şi 

emitere Raport de protecţie la explozie. 

DR. ING. NICULINA VATAVU 

 

 

 

12. 

5396/ 

26.01.18 

TERPENA ORASTIE 

Efectuarea unei expertize tehnice privind evenimentul produs în 

data de 12.09.17 la TERPENA ORAŞTIE, conf. Adreselor ITM HD NR. 

17514/18.09.17 ,17645/19.09.17 SI 19622/18.10.17. 

DR. ING. GHICIOI EMILIAN 

13. 
5397/ 

26.01.18 

YMY PLUSOIL TG JIU 

Evaluare în vederea reatestării şi eliberării raportului de protecţie 

la explozie pentru obiectivul situat în TG JIU, str. Calea Severinului, 

nr. 2 A jud. GORJ. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

14. 
5404/ 

30.01.18 

ELBA TIMISOARA 

Evaluare, încercare şi certificare echipamente Evaluarea doc. 

Verificarea, încercarea şi certificarea echip. Corp de iluminat tip 

A1-02C/ A1-02C LED. 

DR. ING. LUCIAN MOLDOVAN 

 

15. 
5436/ 

01.02.18 

FIREPROOF TEAM PLOIESTI 

Reinstruirea- reautorizarea ca salvator a 42 angajaţi respectiv 

reinstruirea- reautorizare ca mecanic a 1 angajat  din cadrul 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

FIREPROOF TEAM. 

DR. ING. COSMIN ILIE 

16. 
5437/ 

01.02.18 

SOC. CE OLTENIA TG JIU 

Servicii de formare profesională specializare în domeniul 

operaţiunilor de intervenţie şi salvare în medii 

toxice/explozive/inflamabile. 

DR. ING. COSMIN ILIE 

 

17. 
5441/ 

05.02.18 

EKSPRO ELEKTRIK TURCIA 

Amendament la Certificatul  ATEX. 2013.3.0029 X, emis pentru 

intrări de cablu tip PA, în vederea încorporării variantei PAM.., Ge, 

de explozie. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

 

18. 
5444/ 

06.02.18 

BISTAR ORADEA 

Evaluare echip. Tehnice din cadrul SDC situată in Oradea, b-dul 

Decebal nr. 42, colţ Piaţa Cazărmi nr. 1, Bihor în vederea 

eliberăriiatestatului şi a raportului privind securitatea la explozie. 

DR. ING. ADRIAN JURCA 

 

19. 
5445/ 

06.02.18 

IPROEB BISTRIŢA 

Ev. Conf. Cablurilor de energie cu izolaţie XLPE şi manta 

termoplastică pentru tensiuni nominale de 0,6 /1 Kv, fără halogen şi 

cabluri de energie cu izolaţie XLPE şi manta din PVC cu întârziere 

mărită la propagarwa flacării pentru tensiuni nominale de 6/10 KV 

în vederea certificării în regim voluntar pentru utilizare in zona 1 şi 

2,gr.II. 

DR. ING. VĂTAVU NICULINA 

20. 
5446/ 

06.02.18 

PROTMED IMPEX BUCUREŞTI 

Examinarea în vederea elaborării atest. Pentru staţiile de 

distribuţie carburanţi şi/sau SKID GPL aparţinând MOL ROMÂNIA PP 

CLUJ, conf. Anexei 1. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

21. 
5447/ 

06.02.18 

JIFFY PACKAGING PIATRA NEAMŢ 

Evaluarea conf. Inst. Tehn. De stocare GPL şi Extrudare folie de 

Polietilenă expandată,în vederea reatestării conf. NEX 01-06 şi 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

emitere Raport Protecţie la Explozie. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

22. 
5451/ 

06.02.18 

J. HELMKE GERMANIA 

Examinare documentaţie tehnică , evaluare conformităţii şi emitere 

Certificat de Examinare UE de TIP pentru motor electric tip CDEDOR 

425-02Ş225 KW,6KV,3000 rpm, IC 411,IP 55,în construcţie 

antiexplozivă II2 Gex deb IIC T4 Gb. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

23. 
5465/ 

09.02.18 

ENGIE ROMÂNIA BUCUREŞTI 

Examinare personal la  sediul INSEMEX( 32 persoane conf. Anexei la 

ctr)din cadrul DISTRIGAZ SUD REŢELE. 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

24. 
5470/ 

12.02.18 

QUIN  ROMANIA GHIMBAV 

Determinari în situ : Determinarea rezistenţei electrice a unei 

pardoseli în raport cu un punct de legare la pământ, conf. SR EN 

61340-4-1. 2004/A1Ş2016, pentru o pardoseală cu suprafaţă totală 

de 740 mp, amplasată în loc. GHIMBAV, jud. BV. 

DR.ING. FLORIN PĂUN 

25. 
5471/ 

12.02.18 

ERVAN TRUST TG. NEAMŢ 

Determinarea rezistenţei electrice de suprafaţă şi de volum conf. SR 

EN 61340-2-3;2002 pentru covor din cauciuc de culoare neagră tip 

CA ,grosume 6 mmşi 12 mm. 

DR.ING. FLORIN PĂUN 

26. 
5472/ 

12.02.18 

HEINEKEN CRAIOVA 

Examinare personal în afara sediului i INSEMEX( 14  persoane conf. 

Anexei la ctr) 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 
 

 

26. 

5476/ 

13.02.18 

DARECO SERV PLOIEŞTI 

Evaluare în vederea eliberării atestatului şi a raportului privind 

protecţia la explozie pentru 9 obv., din cadrul OMV PETROM,conf. 

Formularului de cerere cu nr. 1131/08.02.18. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

 

27. 
5477/ 

13.02.18 

GEOCYCLE BUCUREŞTI 

Evaluare echipamente tehnice din cadrul obiectivelor;Instalaţie 

tocat deşeuri situată în loc. Aleşd,str. Cimentului nr.1, jud. 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

BH:Instalaţie tocat deşeuri în vederea eliberarii atestatului şi 

raportului Ex. 

DR. ING. ADRIAN JURCA 

28. 
5481/ 

14.02.18 

SSE EXPLO ROMÂNIA CLUJ 

Testarea loturiilor de materii explozive, utilizate în atmosferă 

potenţial explozivă/inflamabilă, livrate de către SSE EXPLO CLUJ 

pentru CEH şi SNIMVJ(mijloace de iniţiere ţi explozivi pentru medii 

grizutoase. 

DRD. ING. JITEA CIPRIAN 

29. 
5489/ 

16.02.18 

MINA URICANI 

Serviciul de monitorizare pe perioada de închederii şi post-închideri 

a lucrăriilor de închideresubterană.Determinarea calităţii aerului de 

mină, indici de foc;DRZF 24,25,45, DRZ 26,DIF 228,85,DRZF 47,DRZ 

81,46,DICF 71. 

DR. ING. TOMESCU CRISTIAN 

30. 
5490/ 

19.02.18 

ECOMASTER SERVICII PLOIEŞTI 

Evaluare şi verificare instalaţii de ventilare aferente ECOMASTER-PL 

Parc Ecologic Industrial, privind conf. Cu NVIV 01-06. 

DRD. ING. CORNELIU BOANTĂ; DRD. ING. CHIUZAN EMERIC 

31. 
5494/ 

21.02.18 

E.M. LIVEZENI 

Determinarea tendinţei de autoaprindere a cărbunelui din Pan.5 str. 

13, bl.VII . 

DRD.ING. ADRIAN MATEI ; DRD. ING. RĂZVAN DRĂGOESCU 

32. 
5495/ 

21.02.18 

ARCELOR MITTAL HUNEDOARA 

Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor de muncă cu condiţii 

speciale din cadrul ARCELOR MITTAL Hunedoara, conf. HG 

NR.924/2017. 

DR. ING. TOTH LORAND 

33. 
5496/ 

22.02.18 

ECPMC PETROŞANI 

Evaluare echipamente tehnice din cadrul Staţiei de epurare a apelor 

uzate Oradea, situată în loc. Oradea, şos. Borşului km.5, jud. 

Oradea, aparţinând Compania de Apă Oradea în vederea atestării 

conf. NEX 01-06 şi raport privind securitatea la explozie. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

34. 
5498/ 

22.02.18 

SUCURSALA SALINA TG. OCNA 

Certificarea tehnicilor de împuşcare cu asigurarea sesimoprotecţiei 

pilierilor intercamerali şi a planşeelor dintre etaje în condinţiile 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

utilizării explozivului tip RIOMAX MINA Trotuş aparţinând SAL. TG. 

Ocna. 

DR. ING. RUS DANIELA 

35. 
5529/ 

26.02.18 

DARECO SERV PLOIEŞTI 

Evaluare şi verificare instalaţii de ventilare din cadrul P/G 

Detergenţi. 

ING. FLORIN RĂDOI, ING. DRĂGOESCU RĂZVAN 

36. 
5557/ 

02.03.18 

FĂURAR TÂRGOVIŞTE 

Ev. În vederea eliberării atestatului de conf. Şi raportului privind 

protecţia la explozie pentru echip. Tehnice, aparţinînd staţiilor 

OMV PETROM Marketing din Anexa 1 la Formularul de  cerere 

2008/23.02.2018. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

37. 
5558/ 

02.03.18 

DARECO SERV PLOIEŞTI 

Ev. În vederea eliberării atestatului de conf. Şi raportului privind 

protecţia la explozie pentru 54 OBV. Din cadrul OMV PETROM ,conf. 

Formularul de  cerere 1141/03.02.2018. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

38. 
5559/ 

02.03.18 

PROTMED IMPEX DĂRMĂNEŞTI 

Evaluare în vederea elaborării atestatelor pentru obiectivele 

cuprinse în Anexa 1 la ctr. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

39. 
5560/ 

05.03.18 

COMISION TRADE BRĂILA 

Ev. Conf. Inst. Tehn. Din cadrul a 10 staţii distrib. Carb. (conf. 

Anexei)în vederea reatestării şi emitere raport protecţie Ex, conf. 

Anexei. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

40. 
5561/ 

05.03.18 

ELECTROMECANICA PLOIEŞTI 

Evaluare conf. Prod. Precizat la pct. (2), conf. Modulului B-

Examinare UE de TIP. 

Ev. Periodică postcertificare a prod. Precizate la pct(2)conf. 

Modulului C2, conf. Cu tipul bazată pe controlul intern al prod. Plus 

verif. Supravegheate. 

DRD. ING. ILIE JITEA 

41. 
5568/ 

05.03.18 

DENECA NICU CONSTANŢA 

Curs pirotehnician. 

DR. ING. KOVACS ATTILA 
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crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

42. 
5569/ 

05.03.18 

DEMIAN ALIN DEDA 

Curs pirotehnician. 

DR. ING. KOVACS ATTILA 

43. 
5570/ 

05.03.18 

DUMITRU AMELIA MURFATLAR 

Curs pirotehnician. 

DR. ING. KOVACS ATTILA 

44. 
5571/ 

05.03.18 

HINŢ SEBASTIAN GRĂDINARI 

Curs pirotehnician. 

DR. ING. KOVACS ATTILA 

 

45. 

5587/ 

05.03.18 

MINA URICANI 

Servicii de monitorizare pe perioada de închederi şi post-închideri a 

lucrărilor de închidere subterană pentru Mina Uricani(luna 

Martie).Servicii de determinare a calităţii aerului de mină(analiză 

metodă gaz-cromatograf) din spatele digurilor;DRZF 76,DR 32,11, 

DRZ 9, DIG nr. 253,Dicf 80,Drz13, dig 254, drzf 34.Servicii de 

determinare a indicilor de foc din spatele digurilor ;Dig 323, Di 

43,Drz 73, Dig 6 şi 213. 

DR. ING. TOMESCU CRISTIAN 

46. 
5588/ 

05.03.18 

BALALIA CRISTIAN ŞIRNA 

Curs artificier de suprafaţă. 

DR. ING. KOVACS ATTILA 

 

47. 
5589/ 

05.03.18 

BOTOACĂ ION TISĂU 

Curs artificier de suprafaţă. 

DR. ING. KOVACS ATTILA 

 

48. 
5590/ 

05.03.18 

BOCIN EDUARD 

Curs artificier de suprafaţă. 

DR. ING. KOVACS ATTILA 

 

49. 
5591/ 

05.03.18 

CĂTUNEANU DRAGOŞ MIZIL 

Curs artificier de suprafaţă. 

DR. ING. KOVACS ATTILA 
 

50. 
5620/ 

06.03.18 

UM SADU 

Expertiză tehnică de reevaluare a trei locuri de muncă cu condiţii 

speciale din cadrul UM Sadu, conf. HG 924/2017. 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

DR. ING. TOTH LORAND 

 

51. 
5621/ 

07.03.18 

PROD ECHIPAMENTE ALEXANDRIA 

Evaluare în vederea certificării EIP variante de produs , Manuşi de 

protecţie împotriva riscurilor mecanice model PE MP 02. 

DR. ING. PĂUN FLORIN 

 

52. 
5622/ 

07.03.18 

E.M. RM. VÂLCEA 

Verificarea clasificării Salinei Ocnele Mari din punct de vedere al 

emanaţiilor de gaze. Stabilire curbe şi parametri aferenţi 

ventilatorului de la staţia principală de ventilare.Verificarea 

instalaţiilor de ventilaţie(2) care funcţionează în medii Ex. 

ING. EMERIC CHIUZAN , DR. ING. IANC NICOLAE 

53. 
5623/ 

07.03.18 

GEO STING TÂRGOVIŞTE 

Instruirea – autorizarea ca salvator a 38 angajaţi din cadrul Geo 

Sting. 

Reinstruirea – reautorizarea ca salvator a 18 angajaţi din cadrul Geo 

Sting. 

ING. NICOLESCU CRISTIAN 

54. 
5652/ 

15.03.18 

ALRO SLATINA 

Evaluarea şi verificarea în vederea atestării următoarelor instalaţii 

de ventilare: Cuptoare de tratamentetermice nr. 1-4 laminor table 

şi benzi:Instalaţia de exhaustare Omar de la Maşina de periat table 

din aluminiu IMEAS;instalaţia de exhaustare de la Ferăstrăul de 

plăci MOESSNER ;Instalaţia de exhaustare Laminor Benzi la rece nr. 

1 şi Laminor Benzi la rece nr. 2, din cadrul ALRO SLATINA, în 

conformitate cu Nviv 01-06/2007. 

ING. ION GHERGHE; ING. FLORIN RĂDOI 

55. 
5655/ 

20.03.18 

SNÎM VALEA JIULUI  

Determinare curbe caracteristice ale instalaţiilor principale de 
ventilaţie la punere în funcţie cât şi după reparaţiile şi reviziile 

complete( Mina Uricani ) 
Avizare proiectelor de degazare/ clasificarea fronturilor de lucru în 

vederea aplicării degazării ( Mina Paroşeni) 
DR. ING. DORU CIOCLEA 

56. 
5659/ 

22.03.18 

HIDROCONSTRUCŢIA BUCUREŞTI 

Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor de muncă cu condiţii 

speciale din cadrul Hidroconstrucţia Bucureşti, conformitatea HG 
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crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

924/2017. 

DR. ING. SIMION ALEXANDRU 

57. 
5660/ 

23.03.18 

UZINA MECANICĂ PLOPENI 

Determinări de noxe profesionale la locurile de muncă cu condiţii 

speciale. Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor de muncă cu 

condiţii speciale din cadrul UM PLOPENI. 

DR. ING. ANGELA CĂLĂMAR 

58. 
5690/ 

30.03.18 

WEATHERFORD ATLAS PLOIEŞTI 

Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor de muncă cu condiţii 

speciale din cadrul WEATHERFORD ATLAS PLOIEŞTI , conformitatea 

HG 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor 

de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 

30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice. 

DR. ING. SIMION ALEXANDRU 

59. 
5691/ 

02.04.18 

TIAB TG. MUREŞ 

Examinare personal cu resposabilităţi privind echipamentele tehnice 

şi instalaţiile din spaţii industriale cu pericol de atmosfere 

explozive, organizată în afara sediului INSEMEX Petroşani( 9 

persoane din cadrul TIAB – AGENŢIA TG. MUREŞ, conform anexei 1 la 

contract) 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

60. 
5700/ 

05.04.18 

MINA PAROŞENI 

Determinarea indicilor de foc din spatele digurilor nr. D 274 ,273şi 

DRZ 75. Determinarea analizelor chimice prin metoda gaz-

cromatograf a atmosferei din spatele digurilor de izolare nr. D274 , 

273, DRZ 75,5 şi D 270, drz 17,16, dic 277. 

DRD. ING. EMERIC CHIUZAN, DRD. ING. MATEI ADRIAN 

61. 
5702/ 

10.04.18 

ALS ROMÂNIA ROŞIA MONTANĂ 

Determinări noxe profesionale:Expertiză tehnică de reevaluare a 

locurilor de muncă. 

DR. ING. MARIUS KOVACS 

 

62. 
5703/ 

10.04.18 

MINA URICANI 

Serviciul de monitorizare pe perioada de închederii şi post-închideri 

a lucrăriilor de închidere subterană.Determinarea calităţii aerului 
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Denumire beneficiar /  
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de mină,analiză gaz cromatograf din spatele digurilor:DRZF 

24,25,45, DIZ 26, DIG nr. 228,85, DRZF 45, DICF 82,83;Determinarea  

indicilor de foc din spatele digurilor;DRZ 81,46,74, DIC nr. 320. 

DR. ING. TOMESCU CRISTIAN 

63. 
5705/ 

11.04.18 

BRADICO BUCUREŞTI 

Evaluarea conformităţii echipamentelor / instalaţiilor tehnice în 

vederea reatestării conf. (fără modificări)cu cerinţele Nex 01-06 

pentru 21 obiective Lukoil România, respectiv pentru staţiile de 

distribuţie carburanţi:Galaţi 1, Constanţa 8, Hârşova 2, Reghin1, 

Blaj 1,2, Făget, Liebling, Medişani, Craiova 4,5, Buzău 1,2 ,Balş1, 

Odorheiu Secuiesc 1, Albeşti. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

64. 
5706/ 

11.04.18 

PETROSIB EUROGRUP SIBIU 

Evaluare în vederea reatestării pentru echipamente/ instalaţii din 

cadrul staţiei de distribuţie carburanţi situată în loc. Braşov, str. 

Cristianului nr. 2, conf. Nex 01-06 precum şi eliberare Raport 

privind protecţia la explozie. 

DR. ING. LUPU LEONARD 

65. 
5720/ 

16.04.18 

MAXAM ROMÂNIA BUCUREŞTI 

Elaborare documentaţii tehnice necesare revizii autorizaţie de 

gospodărire a apelor pentru Maxam PL. Victoria. Raport de 

amplasament pentru MAXAM PL Victoria. 

DR. ING. CĂLĂMAR ANGELICA 

 

66. 
5721/ 

16.04.18 

SALINA OCNA DEJ 

Verificare periodică( încercare, evaluare)pentru un explozor. 

DR.ING. LUPU LEONARD 

 

67 
5724/ 

17.04.18 

SIP PETROŞANI 

Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi rapoartelor privind 

protecţia la explozie pentru 7 staţii de distribuţie GPL tip SKID 

aparţinând Rompetrol Gas Bucureşti, conf. Anexei 1. 

Dr. Ing. TIBERIU CSASZAR 

68. 
5725/ 

17.04.18 

CUPRUMIN ABRUD 

Expertiză tehnică de reevaluare a trei locuri de muncă cu condiţii 

speciale din cadrul CUPRUMIN ABRUD,  conf. HG 
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Număr 
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Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

924/2017.Determinări de noxe profesionale la locul de muncă cu 

condiţii speciale, necesare întocmirii expertizei tehnice. 

DR. ING. CĂLĂMAR ANGELICA 

69. 
5743/ 

25.04.18 

FĂURAR TÂRGOVIŞTE 

Evaluare în vederea eliberării atestatului de conformitate şi 

raportului privind protecţia la explozie pentru echipamentele 

tehnice, la obiectivele aparţinând OMV PETROM, din Anexa 1 la 

Formularul de cerere 2076/2018. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

70. 
5746/ 

26.04.18 

CARFIL BRAŞOV 

Reevaluare locuri de muncă ăn condiţii speciale. 

DR. ING. MARIUS KOVACS 

71. 
5747/ 

27.04.18 

PETROTEL LUKOIL PLOIEŞTI 

Instruirea- autorizarea / reinstruirea-reautorizarea ca salvatori a 80 

angajaţi din cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti la sediul beneficiarului. 

ING. CRISTIAN NICOLESCU 

72. 
5751/ 

27.04.18 

FĂURAR TÂRGOVIŞTE 

Evaluare în vederea eliberării atestatului de conformitate şi 

raportului privind protecţia la explozie pentru echipamentele 

tehnice, la obiectivele aparţinând staţiilor ROMPETROL din Anexa 1 

la Formularul de cerere 2072/19.04.18. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

73. 
5755/ 

02.05.18 

MINA PAROŞENI 

Determinarea indicilor de foc din spatele digurilor nr. D 274 ,273şi 

DRZ 75,17. Determinarea analizelor chimice prin metoda gaz-

cromatograf a atmosferei din spatele digurilor de izolare nr. D274 , 

273, DRZ 75,5 şi Dicf 270, 41, 17,270. 

DRD. ING. RĂZVAN DRĂGOESCU, DRD. ING. MATEI ADRIAN 

74. 
5756/ 

03.05.18 

FĂURAR TÂRGOVIŞTE 

Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie din cadrul 

ARPECHIM PITEŞTI, privind conf. NVIV 01-06/2007. 

DR. ING. FLORIN RĂDOI, DRD. ING. DRĂGOESCU RĂZVAN 

 

75. 
5765/ 

04.05.18 

TOHAN ZĂRNEŞTI 

Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor de muncă cu condiţii 

speciale din cadrul Tohan Zărneşti. Determinare noxe profesionale 
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la locurile de muncă, necesare întocmirii expertizei tehnice. 

DR. ING. ANGELICA CĂLĂMAR 

76. 
5766/ 

04.05.18 

METROREX BUCUREŞTI 

Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor de muncă cu condiţii 

speciale din cadrul Metrorex Bucureşti . Determinare noxe 

profesionale la locurile de muncă, necesare întocmirii expertizei 

tehnice. 

DR. ING. ANGELICA CĂLĂMAR 

77. 
5778/ 

07.05.18 

FĂURAR TÂRGOVIŞTE 

Evaluare şi verificare instalaţii de ventilare din cadrul LINDE GAZ 

ROMÂNIA, PL Fabricade acetilenă Timişoara,privind conf. Cu NVIV 

01-06/2007. 

ING.FLORIN PĂUN, ING. ADRIAN MATEI 

 

78 
5779/ 

07.05.18 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 

Evaluare şi verificare în vederea atestării inst. De ventilare care 

funcţionează îm medii cu pericol / potenţial de formare a 

atmosferelor explozive şi / sau toxice din cadrul OMV PETROM 

PETROBRAZI, secţiile Cocsare .Centrala electrică cu ciclu 

combinat... 

DRD. ING. GHERGHE ION, DRD.ING.CHIUZAN EMERIC 

79. 
5784/ 

10.05.18 

E.M.   RM.VÂLCEA 

Evaluarea efectului seismic in Sal.Ocnele Mari pentru certificarea 

tehnicilor de âmpuşcare care să asigure sesmoprotecţia pilierilor 

intercamerali şi planşeelor dintre etaj. 

ING. ŞTEFAN ILICI 

 

80. 
5785/ 

10.05.18 

MINA URICANI 

Serviciul de monitorizare pe perioada de închederii şi post-închideri 

a lucrăriilor de închideresubterană.Determinarea calităţii aerului de 

mină, indici de foc;DRZF 24,25,45, DRZ 26,DIF 228,85,DRZF 47,DRZ 

81,46,DICF 71. 

DR. ING. TOMESCU CRISTIAN 

81. 
5786/ 

10.05.18 

SNGN ROMGAZ IERNUT 

Examinare 35 persoane. 

ING.ANDRIS ADRIANA 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

82. 
5797/ 

16.05.18 

ASTALDI BUCUREŞTI(CUCI ) 

Studiu privind stabilirea rescurilor şi măsurilenecesare pentru 

desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate in 

munca la executarea lucrarilor pe aliniamentul autostrazii Iernut 

Chetani. 

DR. ING. DORU CIOCLEA 

83. 
5798/ 

16.05.18 

ASTALDI BUCUREŞTI(CUCI ) 

Monitorizarea degajărilorde gaye pe aliniamentul autostrăzi Iernut 

Chetani, jud.Mureş, în zona loc.Bogata,pe perioada de realizarea 

forajelor 02-10.05.2018. 

DRD. ING. CHIUZAN EMERIC 

84. 
5799/ 

16.05.18 

ELECTROMAX PETROŞANI 

Evaluare,încercare şi certificarea echipamentului ,Corp de iluminat, 

tip CIGEx – LCD. 

DR. ING. LUCIAN MILDOVAN 
 

85. 
5801/ 

17.05.18 

METABET CF PITEŞTI 

Determinari de noxe profesionale la locurile de muncă cu condiţii 

speciale,Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor de muncă cu 

condiţii speciale din cadrul METABET, conf. HG 924/2018. 

DRD. ING.SIMION ALEXANDRU 

86. 
5802/ 

17.05.18 

FĂURAR TÂRGOVIŞTE 

Evaluarea şiverificarea instalaţiilor de ventilare aferente UPS 

Dragomireşti privind conf. NVIV 01-06. 

DRD. ING.BOANTĂ C, DRD. ING. CHIUZAN E. 

87. 
5803/ 

17.05.18 

ZAHĂRUL ORADEA 

Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilare din cadrul Zahărul 

Oradea, privind conf. Cu NVIV 01-06/2007. 

DRD. ING.BOANTĂ C, DRD. ING. CHIUZAN E. 
 

88. 
5838/ 

24.05.18 

OMV PETROM BUCUREŞTI 

Proiectul Managemnetului riscului de exploatarea( operarea şi 

întreţinerea)conductelor de gaze naturale, aparţinândOMV PETROM. 

DR. ING.PUPĂZAN DANIEL 

89. 
5889/ 

11.06.18 

ELECTROCENTRALE CONSTANŢA 

Verif.in situ a instalaţiilor de ventilaţie care vehiculează sau 

funcţionează în medii potenţial exploziv sau toxice din cadrul Soc. 

Electrocentrale, privind conf. Cu NVIV 01-06 şi a convenţiei. 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

DRD.ING. CORNELIU BOANTĂ, DRD. ING. RĂDOI FLORIN 

90. 
5890/ 

12.06.18 

CBS EASTERN EUROPE SIBIU 

Schimbare sediu social de la adresa, com Şelimbăr pe Oraş. Sibiu. 

ING. DANIELA BOTAR 

 

91. 
5906/ 

18.06.18 

ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI 

Evaluare şi verificare inst. De ventilaţie care vehiculează sau 

funcţionează în  medii potenţial explozive sau toxice din cadrul 

centralelor termoelectrice şi Uzina  de Reparare, componente ale 

Electrocentrale Buc, in conf. Cu NVIV 01-06. 

DR. ING. FLORIN RĂDOI, DRD. ING. ION GHERGHE 

92. 
5949/ 

25.06.18 

ROM CONSULT LTD MEDIAŞ 

Evaluare în vederea eliberării atestatului şi a documentaţiei de 

protecţie la explozie pentru obiectivele aparţinînd EXPERT 

PETROLEUM conf. Anexei. 

DR. ING. ADRIAN JURCA 

93. 
5950/ 

25.06.18 

DARECO SERV PLOIEŞTI 

Evaluare în vederea eliberări atestatului şi a raportului privind 
protecţia la explozie pentru 108 Obiective, din cadrul OMV PETROM, 

conf. La Formularul de cerere nr. 1181/08.06.18 
DR. ING. COLDA COSMIN 

94. 
5956/ 

26.06.18 

J. HELMKE & CO GERMANIA 

Examinarea doc. Tehnice, ev. Conf. , incercari de tip specifice si 

emitere Certificat de Examinare UE de TIP pentru motor electric tip 

BDEDOR-06,300KW,6,6 KV,1000 rpm,IC 411,IP 55,in construcţie 

antiexplozivă II2G Ex d e b IIBT3Gb. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

95. 
5969/ 

03.07.18 

GENERAL CONF GRUP BUCUREŞTI 

Organizarea programelor de formare profesională pentru calificarea 

în meseria de artificier la lucrări suprafaţă(Seria a I-28 pers. În loc. 

Focşani, jud. Vrancea respectiv  Seria a II-28 pers. În loc Drăgăşani, 

jud. Vâlcea). 

DR. ING. EDWARD GHEORGHIOSU 

96. 
5970/ 

03.07.18 

E.M. VULCAN 

Evaluare suplimentară a materialelor explozive (fitil detonant 

RIOCORD)  din punct de vedere al parametrilor de antigrizutanţă. 

DRD. ING. RĂDEANU CRISTIAN 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

97. 
5974/ 

04.07.18 

OLTCHIM RM. VÂLCEA 

Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor d muncă încadrate în 

condiţii speciale din OLTCHIM , conform HG 924/2017. 

DR. ING. SORIN SIMION 

 

98. 
5975/ 

04.07.18 

JIFFY PACKAGING PIATRA NEAMŢ 
Evaluare şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie(11) din cadrul  

JIFFY PACKAGING PIATRA NEAMŢ, privind conformitatea cu NVIV 01-
06/2007. 

DRD. ING. CORNELIU BOANTĂ,DRD. ING. FLORIN RĂDOI 
 

99. 
5981/ 

09.07.2018 

FĂURAR TÂRGOVIŞTE 

Studiul proceselor tehnologice în vederea prevenirii evenimentelor 

dinamice de tipul exploziilor la sediul SCHAEFFLER ROMÂNIA. 

DR.ING. IRINA NÂLBOC, DRD. ING. ANDREI SZOLLOŞI 

 

100. 
6034/ 

17.07.18 

UNITATEA MILITARĂ 0465 BUCUREŞTI 

Curs de formare a cadrelor în domeniul explozivilor de uz civil şi 

articolelor pirotehnice (20 pers). 

ING. LASZLO ROBERT 

101. 
6035/ 

17.07.18 

UNITATEA MILITARĂ 0465 BUCUREŞTI 

Curs de formare a cadrelor instruire ca salvatori (15 pers). 

ING. CRISTIAN NICOLESCU 

 

102. 
6075/ 

25.07.18 

EKSPRO ELECTRIC TURCIA 

Examinarea documentaţiei tehnice şi evaluare conformităţii, în 

vederea recertificării de tip a cutiilor de conexiune tip GUB şi GUA. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

 

103. 
6103/ 

09.08.18 

DENER TEHNIC DRĂGĂŞANI 

Atestat privind capacitatea realizării de activităţii de proiectare şi 

asistenţă tehnică la montaj instalaţii din medii cu pericol de 

explozie.Supraveghere posatestare. 

DR. ING. COLDA COSMIN 

104. 
6109/ 

13.08.18 

MAXAM BUCUREŞTI 

Certificarea instalaţiei tip WSG 90 B- 10 ANF( MENU) destinată 

fabricării explozivului RIOXAM LP (ANFOVEX),la locul de utilizare. 

DR. ING. BORDOŞ SORIN 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

105. 
6116/ 

14.08.18 

ICME ECAB BUCUREŞTI 

Evaluarea conf. Cabluri de energie c de joasă tensiune 0,6 / 1 kv, cu 

izolaţie din polietilenă, cu manta din polietilenă... 

DR. ING. NICULINA VĂTAVU 

106. 
6126/ 

21.08.18 

E.M. VULCAN 

Evaluarea suplimentară a materiilor explozive(Metanit Speci.E 7N 

LOT1 (2018)din punct de vedere al parametrilor de antigrizutanţă. 

DR. ING. RĂDEANU CRISTIAN 

 

107. 
6168/ 

27.08.18 

J. HELMKE CO GERMANIA 

Emitere Amendament nr. 2 la Certificatul de Examinare UE de tip 

pentru Motor tip CDECOR 425 –XX-X pentru încorporarea unui noi 

intrări de calu, certificată EX l. Conf. BASEEFA 15 ATEX 0162 U. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

108. 
6169/ 

27.08.18 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 

Evaluarea şi verificarea atestării instalaţiilor de ventilare care 

funcţionează în medii cu pericol potenţial de formare a 

atmosferelor explozive/ toxice din cadrul Fabricii de bere 

aparţinând HAINEKEN ROMÂNIA, PL. CRAIOVA în conformitate cu 

Normativul NVIV 01- 06/2007. 

DRD. ING. CORNELIU BOANTĂ, DR. ING. FLORIN RĂDOI 

109. 
6182/ 

29.08.18 

SNS SUCURSALA SALINA OCNA DEJ 

Verificarea clasificării Salinei Ocna Dej din punct de vedere al 

emanaţiilor d4e gaze( metan şi dioxid de carbon) 

DRD. ING. EMERIC CHIUZAN, DRD. ING. ADRIAN MATEI 

 

110. 
6244/ 

19.09.18 

ROM CONSULT LTD MEDIAŞ 

Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi rapoartelor privind 

protecţia la explozie pentru 62 staţii de reglare măsurare 

aparţinând DISTRIGAZ SUD REŢELE BUCUREŞTI, conf. Anexei 1. 

DR. ING. DĂNUŢ GRECEA 

 

111. 
6354/ 

10.10.18 

ARCELOR MITTAL GALAŢI 

Evaluare şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie aferente uzinelor 

din cadrul ARCELOR MITTAL GALAŢI în conformitate cu NVIV 01-06/ 

200/. 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

DR. ING. DORU CIOCLEA, ING. ION GHERGHE 

112. 
6366/ 

15.10.18 

FOD ECONOMIE BRUSSEL 

Teste pirotehnice – articol 1F1, 2F2,P1. 

ING. ROBERT LASZLO 

113. 
6382/ 

22.10.18 

DARECO SERV PLOIEŞTI 

Evaluare în vederea eliberării atestatului şi a raportului privind 

protecţia la explozie pentru 98 obiective din cadrul OMV PETROM 

conf. Formularului de cerere cu nr. 1224/ 12.10.18. 

DR.ING. COSMIN COLDA 

114. 
6427/ 

26.10.18 

MAXAM EUROPE MADRID 

Evaluarea conf. Cu tipul, Modulul C2 , a explozivilor  de uz civil 

RIOGEL SB şi RIOGEL TRONER R, fabricati de MAXAM ANADOLU. 

ING. ILIE CIPRIAN JITEA 

115. 

 

6461/ 

14.11.18 

MINA LUPENI 
Determinarea indicilor de foc la următoarele locuri de 

muncă;Abataj frontal cu subminare, panou 7C, strat 3, bloc. IV, 
oriz. 320.;Abataj frontal cu subminare, panou 9, strat 3,bl.IV, oriz. 

440. 
 

DRD. ING. MATEI ADRIAN; DR. ING. IANC NICOLAE  

116. 

 

6462/ 

15.11.18 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 

Evaluare şi verificare în vederea atestării instalaţiilor de ventilare 

care funcţionează în medii cu pericol potenţial de formare a 

atmosferelor toxice  secţiilor de vopsitorie şi şlefuire piese de lemn 

din hala de prod. ROLEM aparţinând ROLEM. 

DR. ING. FLORIN RĂDOI, DRD. ING. BOANTĂ CORNELIU 

117. 

 

6463/ 

15.11.18 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 

Evaluare şi verificare în vederea atestării instalaţiilor de ventilare 

care funcţionează în medii cu pericol potenţial de formare a 

atmosferelor toxice  din cadrul fabrici de bere HAINEKEN 

CONSTANŢA. 

DRD. ING. GHERGHE ION, DRD. ING. BOANTĂ CORNELIU 

118. 

 

6469/ 

20.11.18 

ANDREI GEORGIAN STÎNGĂCEAUA 

CURS PIROTEHNICIAN 

ING. ROBERT  LASZLO 

119. 

 

6470/ 

20.11.18 

ATANASIU LIVIU BACĂU 

CURS PIROTEHNICIAN 

ING. ROBERT  LASZLO 
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Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

120. 
6484/ 

20.11.18 

FĂURAR TÂRGOVIŞTE  

Seminarizare 34 persoane din cadrul GILBARCO ACIS VLĂHIŢA. 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

121. 
6485/ 

22.11.18 

HEIDELBERGCEMENT BUCUREŞTI 

Examinare doc. tehnică, evaluare conf., in situ’, emitere atestat de 

conformitate, conform NEX 01-06/07 şi raport de protecţie la 

explozie în conf. Cu HG 1058/2006 pemntru staţie internă 

carburanţi de la Cariera Măgura Sârbi-Brănişca. 

DR. ING. RAD MARCEL 

122. 
6493/ 

22.11.18 

FAMI ELECTRONIC BRAŞOV 

Notificarea sistemului calităţii produsului, în conformitate cu 

prevederile din HG 245/2016, Modul E – Anexa 7, cu supraveghere 

anuală. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

123. 
6494/ 

23.11.18 

SPALECK REŞIŢA 

Evaluare echipamente tehnice din cadrul Cabinei de vopsire prin 

pulverizare în vederea eliberării atestatului conf. NEX 01-06 şi a 

raportului privind securitatea la explozie. 

DR. ING. ADRIAN JURCA 

124. 
6495/ 

23.11.18 

MOF TIMIŞOARA 

Evaluare echipamente tehnice din cadrul staţiei de distribuţie 

carburanţi situată în loc. Denta, DN 59 KM 49,5 în vederea eliberări 

atestatului conf. NEX 01-06 şi a raportului privind securitatea la 

explozie. 

DR. ING. NICULINA VĂTAVU 

125. 
6513/ 

26.11.18 

ANTIBIOTICE IAŞI 

Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilare din cadrul 

ANTIBIOTICE , privind conf. Cu NVIV 01-06/2007. 

DRD. ING. BOANTĂ CORNELIU, DR. ING. NICOLAE IANC 

  

Venituri realizate din activităţi economice: 591.718 lei.  

Venituri din subvenţii pentru investiţii: 254.267 lei. 
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Anexa 4. Echipamente cu valoare de inventar > 100.000 EUR 

 

ECHIPAMENTE CU VALOARE DE INVENTAR > 100.000 EUR până la data de 31 Decembrie 2018 

- CORELAT CU PUNCTUL 6 DIN RAPORTUL DE ACTIVITATE -  

N
r.

 c
rt

. 

DENUMIREA 
ECHIPAMENTELOR 

DESTINAȚIE UTILIZARE 
DIRECȚIA 

DE 
CERCETARE 

VALOARE  
[MII LEI] 

AN 
ACHIZIȚIE 

GRAD DE UTILIZARE  
[%] 

GRAD DE 
COMPETITIVITATE 

GRAD DE FINANȚARE 

CD 
TESTE / 
ANALIZE  

MICRO 
PRODUCȚIE 

TOTAL 
din 

care: 
CD 

TESTE / 
ANALIZE  

MICRO 
PRODUCȚIE 

1 

 SISTEM DE SCANARE 
IMAGISTICĂ A GAZELOR 
DE LA DISTANȚĂ, BRUKER 
SIGIS 

DA DA -  1.490,99  2018 95 50 45 - State of the art  FI 

2 
 CAMERĂ DE TESTARE LA 
PRAF 

DA DA -  610,80  2018 95 50 45 - State of the art  
 PN EXTOX 22N/2018 

PN 18.17.02.01 

3 

APARAT PENTRU 
DETERMINAREA ENERGIEI 
MINIME DE APRINDERE A 
AMESTECURILOR 
PRAF/AER PRIN 
DESCĂRCĂRI CAPACITIVE 
ÎN INTERVALUL DE 
ENERGIE 1MJ…3J  

DA DA -  516,91  2018 95 50 45 - State of the art  Surse proprii 

TOTAL GENERAL 2.618.69        

 

            

 GRAD DE FINANTARE           
 PN - PROGRAM NUCLEU               
 PNCDI - PLANUL NAȚIONAL DE CDI               
 FS - FONDURI STRUCTURALE               
 FE - FONDURI EUROPENE PENTRU CDI             
 FI - FONDURI INVESTIȚII ALE MISTERULUI COORDONATOR           
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Anexa 5.  Prototipuri/ Produse/ Tehnologii/ Instalaţii Pilot/ Servicii Tehnologice rezultate din 
activităţi de CDI 

 
PROTOTIPURI/PRODUSE / TEHNOLOGII / INSTALAŢII PILOT/SERVICII TEHNOLOGICE REZULTATE 

DIN ACTIVITĂŢI DE CDI 
 

Nr. 
crt. 

Denumire rezultat Date tehnice 
Domenii de 
utilizare 

1.   

Prototip simulator stand de 

aprindere prin scânteie pentru 

circuite electronice liniare. 

Tehnologia de simulare are la bază o 

aplicație informatică realizată în 

mediul MATLAB. Acesata este 

destinată evaluării circuitelor liniare 

simple și utilizează curbele şi tabelele 

de referinţă din cadrul standarului 

specific tipului de protecție securitate 

intrinsecă. 

 Permite evaluarea pentru: 

- circuite rezistive liniare 

- circuite capacitive liniare 

- circuite inductive liniare 

 INCD INSEMEX -

pentru evaluarea 

și testarea 

aechipamentelor 

destinate utilizării 

în atmosfere cu 

risc de explozie 

2.   

Tehnologie pentru testarea 

protecției la pătrunderea prafului 

în interiorul echipamentelor 

electrice și neelectrice destinate 

mediilor cu pericol de atmosferă 

explozivă. 

 Tehnologia serveşte pentru încercarea 

echipamentelor de dimensiuni mari, 

până la 2000 kg care pot fi categoria 1 

si categoria 2, în conformitate cu 

cerinţele standardului SR EN 60529 şi 

au o carcasă exterioară cu un grad 

normal de protecţie  IP5X – protecţie 

parţială împotriva pătrunderii prafului 

sau IP6X – protecţie totală împotriva 

pătrunderii prafului. 

- Debit de recirculare: <2000 mc/h; 

- Presiunea maxima a aerului de 

recirculare: <200 mm c.a. 

- Debit maxim pompa de vid: 250 

L/min; 

- Presiune maximă pompa de vid în 

regim manual: 300 mm col. apa; 

- Presiune maxima pompa de vid în 

regim automat: 200 mm col. apa; 

- Reglare debit-presiune manual, 

liniar, 1-10 L/min +/-0,5 L/min ; 

- Software specializat de control şi 

achiziţie debit-presiune, 10...200 

L/min +/-5 L/min şi prag de 

maximum 200 mm col. apă +/-2 

mm col. apă, preinstalat pe PC 

laptop şi aparat foto pentru 

documentarea încercării. 

INCD INSEMEX - 

pentru testare 

echipamentelor 

destinate utilizării 

în atmosfere cu 

risc de explozie  
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Nr. 
crt. 

Denumire rezultat Date tehnice 
Domenii de 
utilizare 

3.   

Tehnologie pentru încercarea la 

puls asimetric și la putere 

asimetrică pentru corpurile de 

iluminat fluorescente cu tip de 

protecție securitate mărită 

alimentate prin balasturi 

electronice. 

Tehnologia permite atât testarea la 

puls asimetric cât și la putere 

asimetrică a balasturilor corpurilor de 

iluminat fluorescente protejate cu 

tipul de protecție securitate mărită 

utilizate în spații cu pericol de 

atmosferă explozivă. 

INCD INSEMEX - 

pentru testare 

echipamentelor 

destinate utilizării 

în atmosfere cu 

risc de explozie 

4.   

Tehnologie de încercare cu bule, 

pentru verificarea dispozitivelor 

de drenare si răsuflare la impact, 

pentru încercarea termică și 

încercarea la netransmitere a 

exploziei la dispozitivele de 

drenare și răsuflare. 

Domeniul de masura: 0-100 mbar pana 

la 0-100 bar, precizia de 

masura: 0,075%, semnal de iesire: 4-20 

mA (protocol HART), indicator local. 

Sursa pentru initierea aprinderii si 

sistem de aprindere cu bujii 

incandescente. 

Laptop pentru colectarea si 

inregistrarea datelor obtinute. 

Sistem de evacuare gaze.  

Sistem de alimentare cu amestecuri 

explosive. 

Compresor cu surub si butelie 500 litri, 

1000 l/min, 10 bar Fini 

Caracteristici tehnice: presiunea 

maxima de lucru 10 bar, debit de aer 

refulat 1000 l/min, volum rezervor 

500l 

 

INCD INSEMEX - 

pentru testare 

echipamentelor 

destinate utilizării 

în atmosfere cu 

risc de explozie 

5.   

Tehnologie de testare la 

temperatură înaltă a aparatelor 

de protecție respiratorie 

autonome cu circuit deschis, cu 

aer comprimat. 

Standul de testare este alcătuit dintr-

un cuptor de preîncălzire, o baterie de 

arzătoare și un cărucior de transport 

care să permită declanșarea unui 

mecanism de cădere liberă a 

manechinului pe care este montat 

aparatul izolant. 

- presiune aer in butelie înainte de 

test 100 bar; 

- timp de condiționare la 60C 12 h; 

- distanță pentru căderea liberă a 

manechinului 150 mm 

- temperatura de preîncălzire a 

cuptorului 90C. 

 

INCD INSEMEX - 

pentru testare 

echipamentelor 

destinate utilizării 

în atmosfere cu 

risc de explozie 
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Anexa 6. Brevete de invenție 

 

BREVETE DE INVENŢIE (SOLICITATE/ACORDATE) 

Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

SOLICITATE - CERERI DE BREVET DE INVENŢIE 

1. 

Stand de încercări pentru 

testarea rezistenţei la 

temperatură şi inflamabilitate a 

aparatelor izolante cu circuit 

deschis. 

Dr. ing. Irimia Alin 

Dr.ing.Găman George Artur 

Dr.ing. Ghicioi Emilian 

Dr.ing. Pupăzan Daniel 

Dr.ing.Darie Marius 

Dr.ing.Moldovan Iosif Lucian 

Dr.ing.Gabor Dan Sorin 

Dr.ing.Vătavu Niculina 

Dr.ing.Părăian Mihaela 

Dr.ing. Magyari Mihai 

Dr.ing. Grecea Dănuț Nicolae 

Dr.ing.Csaszar Tiberiu Atila 

Dr.ing.Jurca Adrian Marius 

Dr.ing.Păun Florin Adrian 

Dr.ing.Colda Ioan Cosmin 

A 2018 00892 

2. 

Stand pentru determinarea 

temperaturii de autoaprindere 

Ti a lichidelor inflamabile cu 

vâscozitate ridicată. 

Dr.ing.Ghicioi Emilian 

Dr.ing.Găman George Artur 

Dr.ing. Pupăzan Gheorghe Daniel 

Dr.ing. Călămar Angelica-Nicoleta 

Drd.ing. Vlasin Nicolae -Ioan 

Dr.ing. Păsculescu Vlad Mihai 

Ing. Nocolescu Cristian 

Ing. Laszlo Robert 

Dr.ing. Burian Constantin Sorin 

Jr. Manea Florin 

Ing. Florea Gheorghe-Daniel 

Dr.ing.chim. Nălboc Vasilica Irina 

Dr.chim.Szollosi-Moța Andrei 

Dr.ing. Șuvar Marius Cornel 

Dr.ing. Gheorghiosu Edward-Jan 

Dr.ing. Kovacs Attila 

Ing. Simion Alexandru Florin 

Dr.ing. Morar Marius Simion 

A 2018 00910 

3. 

Stand pentru aprinderea 

atmosferei explozive praf/aer 

prin descărcări electrostatice 

capacitive. 

Drd.ing.Gabor Dan Sorin 

Dr.ing.Găman George Artur 

Dr.ing.Ghicioi Emilian 

Dr.ing.Pupăzan Daniel 

Dr.ing.Darie Marius 

Dr.ing.Lucian Moldovan  

Dr.ing.Irimia Alin 

Dr.ing. Vătavu Niculina 

Dr.ing. Părăian Mihaela 

A 2018 00934 
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Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

Dr.ing. Magyari  Mihai  

Dr.ing. Grecea Dănuț Nicolae 

Dr.ing. Csaszar Tiberiu Atila  

Dr.ing. Jurca Adrian Marius 

Dr.ing. Păun Florin Adrian 

Dr.ing. Colda Ioan Cosmin 

4. 

Sistem de monitorizare și 

înregistrare continuă a 

parametrilor exploziilor de 

gaze. 

Dr.ing. Vlasin Nicolae-Ioan 

Dr.ing.Găman George Artur 

Dr.ing.Ghicioi Emilian 

Dr.ing. Pupăzan Gheorghe Daniel 

Dr.ing. Călămar Angelica-Nicoleta 

Dr.ing. Păsculescu Vlad Mihai 

Ing. Nocolescu Cristian 

Ing. Laszlo Robert 

Dr.ing. Burian Constantin Sorin 

Jr. Manea Florin 

Ing. Florea Gheorghe-Daniel 

Dr.ing.chim. Nălboc Vasilica Irina 

Dr.chim.Szollosi-Moța Andrei 

Drd.ing. Șuvar Marius Cornel 

Ing. Vass Zoltan 

Tuhuț Ligia - Ioana 

Ing. Simion Alexandru Florin 

Dr.ing. Morar Marius Simion 

A 2018 00933 

5. 

Metodă de prevenire a 

combustiilor spontane în minele 

de cărbune și depozite de 

suprafață, prin termografie 

aplicată în industria extractivă. 

 

Dr. ing. Tomescu Ion-Cristian 

Dr.ing. Cioclea Doru 

Dr.ing.Găman George Artur 

Dr.ing.Ghicioi Emilian 

Drd.ing. Gherghe Ion 

Drd.ing. Emeric Chiuzan 

Dr.ing. Toth Lorand 

Dr.chim.Szollosi-Moța Andrei 

Dr.ing. Rădoi Gheorghe Florin 

Drd.ing. Boantă Corneliu Dănuț 

Dr.ing. Morar Marius Simion 

Dr.ing. Ianc Nicolae 

Drd.ing. Matei Adrian 

Drd.ing. Drăgoescu Răzvan 

A 2018 00932 
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Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data 

 

BREVETE DE INVENŢIE menţinute în vigoare / ACORDATE  

 

1. 
Tester pentru verificarea explozoarelor 

miniere. 

Dr. ing. Ghicioi Emilian 

Dr. ing. Roman Eremia 

Dr. ing. Părăian Mihaela 

Ing. Filipovici Adrian 

121495 / 

28.03.2008 

 

2. 
Compoziţie utilizată la prevenirea 

focurilor endogene. 

Dr. ing. Toth Ion 

Dr. ing. Cioclea Doru 

Dr. ing. Spiridon Simion 

Dr. ing. Jujan Constantin 

121710 / 

28.02.2008 

 

3. 

Sistem de determinare a distribuţiei 

impulsului de curent în reţelele 

explozoare. 

Dr. ing. Ghicioi Emilian 

Ing. Simion Virgil 

121789 / 

30.04.2008 

 

4. 
Dispozitiv pentru purificarea gazelor de 

eşapament. 

Dr. ing. Toth Ion 

Dr. ing. Cioclea Doru 

Dr. ing. Simion Spiridon 

Dr. chim. Baron Octavia 

122104 / 

30.12.2008 

 

5. 

Aparat electric cu sursa autonoma de 

energie pentru prelevarea pulberilor din 

spatii industriale cu pericol de 

atmosphere explozive. 

Dr. ing. Spiridon Simion 

Dr. ing. Ladislau Kovacs 

Dr. ing. Dragoş Vasilescu 

Drd. ing. Tiberiu Csaszar 

123307/ 

30.06.2011 

6. 

Aparat de limitare a supratensiunilor 

tranzitorii, generate de comutaţia în vid, 

pentru circuitele electirce de joasă 

tensiune. 

Dr. ing. Friedmann Martin 

Prof.univ.dr.ing. Zoller Carol 

Prep.univ. drd. ing. Dobra 

Remus 

Dr. ing. Moldovan Iosif Lucian 

125643/      

30.12.2011 

7. 

Aparat pneumatic pentru prelevarea 

pulberilor din spaţii industriale cu pericol 

de atmosphere explozive tip ARPSP – 8. 

Dr. ing. Spiridon Simion 

Dr. ing. Ladislau Kovacs 

Dr. ing. Dragoş Vasilescu 

Ing. Gheorghe Gheţie 

126333/      

30.12.2011 

8. 
Procedeu de prevenire a combustiilor 

spontane la minele de huilă. 

Dr. ing. Toth Ion 

Dr. ing. Lupu Constantin 

Dr. ing. Cioclea Doru 

Ing. Chiuzan Emeric 

Ing. Tamaş Dorel 

Ing. Marius - Simion Morar 

126308/ 

28.12.2012 

9 
Aparat de şoc mecanic pentru 

condiţionarea articolelor pirotehnice. 

Drd. ing. Edward Gheorghiosu, 

Dr. ing. Attila Kovacs, 

Ing. Daniela Carmen Rus, 

Drd. ing. Cristian Cioară, 

Ing. Ilici Ştefan 

 

128161/ 

29.11.2013 

 

10 

Stand de încercare pentru determinarea 

câmpului electrostatic generat de o 

bandă de transport uşoară în funcţionare. 

ing. Florin Păun Adrian, 

dr. ing. Mihaela Părăian, 

dr. ing. Emilian Ghicioi, 

ing. Sorin Sicoi 

127990/ 

30.05.2018 
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1 Marcă înregistrată (figurativă). 

Certificat de înregistrare a 

mărcii nr. 

R044634/31.05.2000 

Reinnoită an 2010 

 

 

  



 

MINISTERUL CERCETĂRII SI INOVĂRII 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

  
 

 252 

Anexa 7. Articole publicate în reviste științifice indexate ISI   

 

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE  

INDEXATE ISI 

 

Nr. 

crt. 
Titlu 

Revista oficială 

Publicaţia 
Autorii 

1.  - - - 
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Anexa 8. Articole publicate în reviste științifice indexate BDI 

 

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ŞTIINŢIFICE 

INDEXATE BDI 

 

Nr. 

crt. 

Titlu Revista Autorii 

1.  Analysis of the psychological 

indicators concerned in the 

rescue activity in different work 

environments 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Izabella Kovacs, 

Cosmin Ilie, 

Andrei Gireada, 

Alin Irimia, 

Cristian Nicolescu 

2.  Classification of Dej Salt Mine by 

state of gas emission 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Emeric Chiuzan,  

Nicolae Ianc,  

Marius Morar,  

Razvan Dragoescu, 

Sonia Suvar 

3.  Comparative solving of a 

ventilation network and its 

validated results 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Florin Radoi,  

Corneliu Boanta,  

Nicolae Ianc,  

Adrian Matei,  

Maria Prodan 

4.  Development of risk assessment 

methodological basis for 

establishments concerned by the 

requirements of seveso ii 

directive 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Burdea Crinela,  

Burdea Florin,  

Gabriel Dragos Vasilescu, 

Anghelache Doru,  

Victor Vasilescu 
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Nr. 

crt. 

Titlu Revista Autorii 

5.  Efficiency of the operation of 

industrial ventilation systems 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Boanta Corneliu, 

Gherghe Ion,  

Tomescu Cristian, 

Dragoescu Razvan, 

Irina Vasilica Nalboc 

6.  Improvement of industrial 

ventilation systems 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Ion Gherghe,  

Cristian Tomescu,  

Doru Cioclea,  

Adrian Matei,  

Marius Morar 

7.  Methodology for an accident with 

major environmental impact 

propagation flow index 

determination 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Burdea Florin,  

Burdea Crinela,  

Vasilescu Victor, 

Anghelache Doru, 

Vasilescu Gabriel 

8.  Optimizing the degree of 

integrated security for technical 

infrastructures intended for 

storage of explosives for civil use 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Gabriel Vasilescu,  

Attila Kovacs,  

Daniela Rus,  

Robert Laszlo,  

Olga Miclea 

9.  Research on changes of rescuer’s 

energy consumption depending 

on their activity and type of 

respiratory protection equipment 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Andrei-Lucian Gireadă, 

George Artur Găman, 

Cosmin Ilie,  

Daniel Pupăzan,  

Cristian Nicolescu 
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Nr. 

crt. 

Titlu Revista Autorii 

10.  Research on combustion 

parameters and gaseous effluents 

developed in fire processes 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Andrei Szollosi-Mota, 

Maria Prodan, 

 Irina Vasilica Nalboc, 

Sonia Suvar,  

Florin Radoi 

11.  Researches on the development 

of defectoscopy technology used 

in the process of pressure 

networks technical verification 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Cosmin Ilie,  

Andrei Gireadă,  

Daniel Pupăzan,  

Izabella Kovacs,  

Alin Irimia 

12.  Researches regarding gas 

explosions by combined imagistic 

methods 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Nicolae-Ioan Vlasin, 

Emilian Ghicioi, 

Gheorghe Daniel Florea, 

Zoltan Vass, 

 Emeric Chiuzan 

13.  Risk assessment in rescue activity 118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Vasilescu Gabriel, 

Anghelache Doru,  

Burdea Florin , 

Burdea Crinela,  

Miclea Olga 

14.  Simulation on the closure of jiet 

ventilation station performed 

with 3D canvent 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Marius Simion Morar, 

Doru Cioclea, 

Cristian Cioara, 

Cristian Tomescu, 

Razvan Dragoescu 
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Nr. 

crt. 

Titlu Revista Autorii 

15.  The exploitation of the hard coal 

of the Jiu Valley coalfield in 

terms of profitability, on the 

concepts of energy security and 

social security 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Confernce Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.3, 

ISBN 978-619-7408-37-9 

ISSN 1314-2704 

Tomescu Cristian, 

Cioclea Doru,  

Gherghe Ion,  

Chiuzan Emeric, 

Szolloszi-Mota Andrei 

16.  Aspects regarding the importance 

of thermal endurance tests 

performed on equipment used in 

potentially explosive atmosphere 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.4, 

ISBN 978-619-7408-38-6 

ISSN 1314-2704 

Dragos Fotau,  

Marcel Rad,  

Mihai Magyari,  

Lucian Moldovan,  

Diana Salasan 

17.  Considerations regarding the 

clearances and creepage 

distances for electrical 

equipment designed for use in 

potentially explosive 

atmospheres 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.4, 

ISBN 978-619-7408-38-6 

ISSN 1314-2704 

Lucian Moldovan, 

 Florin Paun,  

Sorin Burian,  

Mihai Magyari,  

Marius Darie 

18.  Developing the research methods 

for the explosion/fire events 

from reffineries 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.4, 

ISBN 978-619-7408-38-6 

ISSN 1314-2704 

Emilian Ghicioi, Nicolae-

Ioan Vlasin, Maria 

Prodan, Marius Suvar, 

Vlad Pasculescu 

19.  Method for testing compounds of 

explosion-proof electrical 

equipment with encapsulation 

type of protection 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.4, 

ISBN 978-619-7408-38-6 

ISSN 1314-2704 

Cosmin Colda,  

Sorin Burian,  

Tiberiu Csaszar, 

Marius Darie,  

Danut Grecea 
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Nr. 

crt. 

Titlu Revista Autorii 

20.  Researches on the evaluation of 

the parameters of electric 

motors acting on fans operating 

in explosive atmospheres 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.4, 

ISBN 978-619-7408-38-6 

ISSN 1314-2704 

Marcel Rad, 

 Dragos Fotau,  

Mihai Magyari, 

 Lucian Moldovan,  

Diana Salasan 

21.  Risk management in industrial 

sectors with explosion hazard 

from the perspective of european 

standards 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.4, 

ISBN 978-619-7408-38-6 

ISSN 1314-2704 

Mihaela Paraian,  

Florin Paun,  

Adrian Jurca,  

Ana-Petrina Paun, 

Mihai Popa 

22.  Spark test apparatus simulator 

for linear circuits 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.4, 

ISBN 978-619-7408-38-6 

ISSN 1314-2704 

Danut Grecea,  

Florin Paun, 

Sorin Burian, 

 Marius Darie,  

Cosmin Colda 

23.  Study of influence factors of 

determination the explosive 

characteristics to the air 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.4, 

ISBN 978-619-7408-38-6 

ISSN 1314-2704 

Adrian Jurca,  

Florin Adrian Paun, 

Mihaela Paraian,  

Dan Gabor,  

Leonard Lupu 

24.  Study of the influence factors for 

quality assurance of 

determination tests of charge 

decay time for antistatic textile 

materials 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.4, 

ISBN 978-619-7408-38-6 

ISSN 1314-2704 

Florin Paun,  

Danut Grecea, 

 Lucian Moldovan,  

Dan Gabor,  

Niculina Vatavu 
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Nr. 

crt. 

Titlu Revista Autorii 

25.  The ignition sensitivity analysis 

based on bayesian statistics 

aproach 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 1.4, 

ISBN 978-619-7408-38-6 

ISSN 1314-2704 

Marius Darie,  

Sorin Burian,  

Tiberiu Csaszar,  

Cosmin Colda,  

Danut Grecea 

26.  Advances in modelling the risks 

associated with gas explosions in 

confined spaces 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 2.1, 

ISBN 978-619-7408-39-3 

ISSN 1314-2704 

Vlad Mihai Pasculescu, 

Nicolae Ioan Vlasin, 

Marius Cornel Suvar, 

Gheorghe Daniel Florea, 

Zoltan Vass 

27.  Study of multi-floor building 

evacuation by means of 

numerical simulation 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 2.1, 

ISBN 978-619-7408-39-3 

ISSN 1314-2704 

Marius Cornel Suvar, 

Emilian Ghicioi,  

Vlad-Mihai Pasculescu, 

Gheorghe Daniel Florea, 

Niculina Sonia Suvar 

28.  Investigation of potentially 

contaminated industrial sites 

from eastern Jiu Valley 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 3.2, 

ISBN 978-619-7408-43-0 

ISSN 1314-2704 

Pag. 281÷288 

Alexandru Simion,  

Marius Kovacs, 

 Sorin Simion 

29.  Photovoltaic energy systems – an 

environmentally friendly solution 

for a coal mine 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 4.1 

ISBN 978-619-7408-49-2 

ISSN 1314-2704 

Ilie Ciprian Jitea,  

Attila Kovacs,  

Edward Gheorghiosu, 

Daniela Carmen  Rus, 

Cristian Radeanu 
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Nr. 

crt. 

Titlu Revista Autorii 

30.  Analysis of olfactive disconfort, 

generated by industrial activities 

neighboring residential areas, 

affecting the quality of life and 

health of population 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 5.1, 

ISBN 978-619-7408-46-1 

ISSN 1314-2704 

Angelica Nicoleta 

Calamar, 

Lorand Toth,  

George Artur Gaman, 

Marius Kovacs 

31.  Bioaccumulation of heavy metals 

in areas adjacent to Jiu River 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 5.1, 

ISBN 978-619-7408-46-1 

ISSN 1314-2704 

Lorand Toth,  

Angelica Nicoleta 

Calamar, 

Sorin Simion,  

Alexandru Simion. 

32.  Method for determination the 

initiation time of the electric 

igniters to category p – 

pyrotechnic articles according to 

the environmental requirements 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 5.4, 

ISBN 978-619-7408-49-2 

ISSN 1314-2704 

Edward Gheorghiosu, 

Ciprian  Jitea,  

Gabriel Vasilescu, 

Cristaian Radeanu, 

Robert Laszlo 

33.  Developement of a sustainable 

safety degree of the activity with 

pyrotechnic articles for 

professional use (f4) 

118th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference – SGEM 

2018 

2 – 8 July, 2018 

Albena Resort, Bulgaria 

Conference Proceedings 

Vol. 18, ISSUE 5.4, 

ISBN 978-619-7408-49-2 

ISSN 1314-2704 

Cristian Raul Cioara, 

Marius Cornel Suvar, 

Marius Simion Morar, 

Ciprian  Jitea,   

Gabriel Dragos Vasilescu 

34.  Requirements for testing and 

verification for breathing and 

draining devices 

2 Annals of the University of 

Petroşani 

Electrical Engineering 2018 

ISSN 1454-8518 

Marcel Daniel Rad,  

Sorin Burian, 

Lucian Moldovan,  

Dragos Fotău, 

Diana Sălăsan 

35.  Evaluation of encapsulated 

equipment 
2Annals of the University of 

Petroşani 

Electrical Engineering 2018 

ISSN 1454-8518 

Cosmin Colda,  

Sorin Burian, 

Marius Darie, 

Tiberiu Csaszar, 

Dănuț Grecea 
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Nr. 

crt. 

Titlu Revista Autorii 

36.  Evaluation of simple circuits with 

intrinsic safety 
3Annals of the University of 

Petroşani 

Electrical Engineering 2018 

ISSN 1454-8518 

Dănuț Grecea, 

Sorin Burian, 

Marius Darie, 

Tiberiu Csaszar,  

Cosmin Colda, 

Adriana Andriş,  

Gabriela Pupăzan,  

Lucian Moldovan 

37.  Analysis of the methods of 

exploitation applied to Romanian 

salt mines 

3Annals of the University of 

Petroşani 

Mining Engineering 2018 

1454 – 9174 

 

Emeric Chiuzan,  

George Artur Gaman, 

Cristian Tomescu,  

Adrian Matei, 

Razvan Dragoescu 

38.  Efficiency of industrial 

ventilation installations 

3Annals of the University of 

Petroşani 

Mining Engineering 2018 

1454 – 9174 

 

Rădoi Florin, 

Gherghe Ion, 

Chiuzan Emeric, 

Matei Adrian,  

Drăgoescu Răzvan 

39.  The efficiency of complex 

ventilation networks 

3Annals of the University of 

Petroşani 

Mining Engineering 2018 

1454 – 9174 

 

Doru Cioclea, 

Nicolae Ianc, 

Marius Morar, 

Adrian Matei, 

Răzvan Drăgoescu 

40.  Fans, specific operational 

parameters of industrial 

ventilation installations 

3Annals of the University of 

Petroşani 

Mining Engineering 2018 

1454 – 9174 

Ion Gherghe, 

Doru Cioclea, 

Cristian Tomescu,  

Florin Rădoi, 

Corneliu Boantă, 

Emeric Chiuzan 

41.  Research on the identification of 

the dangers of dust and water 

entering equipment for 

potentially explosive 

atmospheres 

3Annals of the University of 

Petroşani 

Mining Engineering 2018 

1454 – 9174 

 

Niculina Vatavu,  

Emilian Ghicioi, 

Sorin Vatavu, 

Mihaela Paraian,  

Adrian Jurca, 

Florin Paun, 

Dan Gabor, 

Mihai Popa 

42.  Social- Researches on the 

Macroelements Content from Jiu 

Valley Coal Ash 

3Annals of the University of 

Petroşani 

Mining Engineering 2018 

1454 – 9174 

 

Alexandru Simion, 

Angela - Nicoleta 

Călămar, 

Lorand Toth, 

Marius Kovacs, 

Sorin Simion 
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Nr. 

crt. 

Titlu Revista Autorii 

43.  Determination of flammability 

parameters and burning gases, in 

order to reduce risks in the fire 

or explosion type events 

3Annals of the University of 

Petroşani 

Mining Engineering 12018 

1454 – 9174 

 

Szollosi- Mota Andrei, 

Ghicioi Emilian,  

Prodan Maria, 

Nalboc Irina, 

Suvar Sonia 

44.  Identification of burning 

accelerators in investigation of 

fires using the Infrared 

Spectroscopy Method (FTIR) 

3Annals of the University of 

Petroşani 

Mining Engineering 62018 

1454 – 9174 

 

Niculina Sonia Șuvar, 

Emilian Ghicioi, 

Irina Nălboc, 

Andrei Szollosi - Moța, 

Maria Prodan 

 

 

 

  

 

1  Indexed by Web of Science (Clarivate Analytics, former ISI Thomson Reuters),     ELSEVIER products: SCOPUS, 
Compendex;     CrossRef Database,     (DOI for each paper);     CrossRef Cited By Linking;     ProQuest & GeoRef; 
EBSCO;     Mendeley;     CiteULike;     UlrichsWeb;     British library;     Google Scholar.     SGEM@Lib Online catalog 
2 Indexed by Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO Publishing 
3 Indexed by Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO Publishing Inc. ,Periodicals.ru , Suweco - Scipio  

 



 

MINISTERUL CERCETĂRII SI INOVĂRII 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

  
 

 262 

Anexa 9. Studii prospective şi tehnologice, Normative, Proceduri şi Metodologii,  Planuri 
tehnice, Documentaţii tehnico - economice 

 

STUDII PROSPECTIVE ŞI TEHNOLOGICE, NORMATIVE, PROCEDURI ŞI METODOLOGII,  

PLANURI TEHNICE, DOCUMENTAŢII TEHNICO-ECONOMICE 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Studiu Nr. Contract /Comandă 
OPERATOR ECONOMIC 

Responsabil 
contract 

1.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul PETROSANTANDER ROMANIA SRL 

Arad conform Hotărârii nr. 924 / 2017 

Contract: 9631 / 2017 

PETROSANTANDER 

ROMANIA SRL 

dr.ing. Lorand Toth 

2.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul Compania Națională ROMARM 

S.A. Societatea U.M. Plopeni S.A. conform 

H.G. Nr. 924 / 2017 

Contract: 5660 / 2018 

UM PLOPENI S.A.,  

jud. Prahova 

dr.ing. Angelica 

Călămar 

3.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. METABET CF S.A. PITEȘTI 

conform Hotărârii nr. 924 / 2017 

Contract: 5801 / 2018 

S.C. METABET CF S.A.  

Pitești 

drd.ing. Alexandru 

Simion 

4.  „Elaborarea documentației tehnice 

necesare revizuirii autorizației de 

gospodărire a apelor pentru S.C. MAXAM 

ROMÂNIA S.R.L.” punct de lucru Victoria 

Contract: 5720 / 2018 

S.C. MAXAM ROMÂNIA 

S.R.L. 

dr.ing. Angelica 

Călămar 

5.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul WEATHERFORD ATLAS GIP S.A., 

conform Hotărârii nr. 924 / 2017 

Contract: 5690 / 2018 

S.C. HIDROCONSTRUCȚIA 

S.A. 

drd.ing. Alexandru 

Simion 

6.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul A.L.S. ROMÂNIA ROȘIA 

MONTANĂ, conform Hotărârii nr. 924 / 

2017 

Contract: 5702 / 2018 

A.L.S. ROMÂNIA ROȘIA 

MONTANĂ 

dr.ing. Marius 

Kovacs 

7.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud, 

conform Hotărârii nr. 924 / 2017 

Contract: 5725 / 2018 

S.C. CUPRU MIN S.A. 

Abrud 

dr.ing. Sorin Simion 
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Nr. 
crt. 

Denumire Studiu Nr. Contract /Comandă 
OPERATOR ECONOMIC 

Responsabil 
contract 

8.  Monitorizarea degajărilor de gaze pe 

aliniamentul autostrăzii Iernut-Chețani, 

județul Mureș, în zona localității Bogota, 

pe perioada realizării forajelor 02 – 

10.05.2018 

Contract: 5798 / 2018 

ASOCIEREA ASTALDI 

S.p.A.-MAX BOEGL 

ROMANIA S.R.L. – 

ASTALROM S.A. 

CONSITRANS S.RL. 

drd.ing. Emeric 

Chiuzan 

9.  Stabilirea riscurilor și măsurile necesare 

pentru desfășurarea activității în condiții 

de securitate în timpul executării 

lucrărilor pe aliniamentul autostrăzii 

Iernut – Chețani, jud. Mureș 

Contract: 5797 / 2018 

ASOCIEREA ASTALDI -MAX 

BOEGL  

dr.ing. Doru 

Cioclea 

10.  Raport de amplasament pentru S.C. 

MAXAM ROMÂNIA S.R.L. punct de lucru 

Victoria 

Contract: 5720 / 2018 

S.C. MAXAM ROMÂNIA 

S.R.L. 

dr.ing. Angelica 

Călămar 

dr.ing. Ladislau 

Kovacs 

11.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. , 

conform Hotărârii nr. 924 / 2017 

Contract: 5659 / 2018 

S.C. HIDROCONSTRUCȚIA 

S.A. 

drd.ing. Alexandru 

Simion 

12.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. ARCELOR MITTAL 

HUNEDOARA S.A. , conform Hotărârii nr. 

924 / 2017 

Contract: 5495 / 2018 

S.C. ARCELOR MITTAL 

HUNEDOARA S.A. 

dr.ing. Lorand Toth 

 

13.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul Societății Complexul Energetic 

Oltenia S.A. ELCFU (Secția 2 Descărcăro 

Ișalnița -Craiova), conform Hotărârii nr. 

924 / 2017 

Comandă: 93/ECFU / 

20.02.2018 

Societatea Complexul 

Energetic Oltenia S.A. 

ELCFU (Secția 2 

Descărcăro Ișalnița -

Craiova) 

dr.ing. Sorin Simion  

14.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. OIL TERMINAL S.A. 

Constanța, conform Hotărârii nr. 924 / 

2017 

Contract: 9852 / 2017 

S.C. OIL TERMINAL S.A. 

Constanța 

dr.ing. Angelica 

Călămar 
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Nr. 
crt. 

Denumire Studiu Nr. Contract /Comandă 
OPERATOR ECONOMIC 

Responsabil 
contract 

15.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. SATURN S.A. Alba Iulia, 

conform Hotărârii nr. 924 / 2017 

Contract: 1622 / 2018 

S.C. SATURN S.A. Alba 

Iulia 

dr.ing. Sorin Simion 

16.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. PROMEX S.A. Brăila, 

conform Hotărârii nr. 924 / 2017 

Contract: 5639 / 2018 

S.C. PROMEX S.A. Brăila 

dr.ing. Marius 

Kovacs 

17.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. UZINA MECANICĂ SADU 

S.A., conform Hotărârii nr. 924 / 2017 

Contract: 5620 / 2018 

PETROSANTANDER 

ROMÂNIA S.R.L. Arad 

dr.ing. Lorand Toth 

18.  Determinarea tendinței (riscului) de 

autoaprindere a cărbunilor și șisturilor 

bituminoase, clasificarea stratelor de 

cărbuni din punct de vedere al 

predispoziției la autoaprindere din zona 

abatajului frontal mecanizat panoul 5, 

stratul 13, blocul VII din cadrul E.M. 

Livezeni. 

Comanda nr. 

61/14.02.2018 conform 

contract SCEH APS 

7321/22.05.2017 și Add. 

Nr.1 APS 8510 / 2017; 

Grafic de execuție nr. 5494 

/ 2018 

E.M. LIVEZENI 

drd.ing. Adrian 

Matei 

drd.ing. Răzvan 

Drăgoescu 

19.  Determinarea tendinței (riscului) de 

autoaprindere a cărbunilor și șisturilor 

bituminoase, clasificarea stratelor de 

cărbuni din punct de vedere al 

predispoziției la autoaprindere la abatajul 

FBS Nr.1, Str.3, bl. VII-VII, Cota 296 – E.M. 

Vulcan. 

Comanda nr. 

17/09.01.2018 conform 

contract SCEH APS 

7321/22.05.2017 și Add. 

Nr.1 APS 8510 / 2017; 

Grafic de execuție nr. 5383 

/ 2018 

E.M. VULCAN 

drd.ing. Adrian 

Matei 

drd.ing. Răzvan 

Drăgoescu 

20.  Determinarea tendinței (riscului) de 

autoaprindere a cărbunilor și șisturilor 

bituminoase, clasificarea stratelor de 

cărbuni din punct de vedere al 

predispoziției la autoaprindere la abatajul 

frontal panoul 7C, stratul 3, blocul IV din 

cadrul E.M. Lupeni. 

Comanda nr. 

23/11.01.2018 conform 

contract SCEH APS 

7321/22.05.2017 și Add. 

Nr.1 APS 8510 / 2017; 

Grafic de execuție nr. 5373 

/ 2018 

E.M. LUPENI 

drd.ing. Adrian 

Matei 

drd.ing. Răzvan 

Drăgoescu 
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Nr. 
crt. 

Denumire Studiu Nr. Contract /Comandă 
OPERATOR ECONOMIC 

Responsabil 
contract 

21.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. TMK - REȘIȚA S.A., conform 

Hotărârii nr. 924 / 2017. 

Comanda: CA 00004841-

R/6.02.2018 

S.C. TMK - REȘIȚA S.A. 

dr.ing. Sorin Simion 

22.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. TOHAN S.A., conform 

Hotărârii nr. 924 / 2017. 

CTR. 5765/2018 

S.C. TOHAN S.A 

dr.ing. Angelica 

Călămar 

 

23.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul METROREX S.A., menționate în 

specificația tehnică nr. 

M02.04.01/53/04.04.2018(Anexa 1) 

conform Hotărârii nr. 924/2017. 

CTR. 5766/2018 

S.C. METROREX S.A. 

dr.ing. Angelica 

Călămar 

 

24.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul CN ROMARM S.A. – Filiala CARFIL 

S.A., conform Hotărârii nr. 924/2017. 

CTR. 5746/2018 

CN ROMARM S.A. – Filiala 

CARFIL S.A 

dr.ing. Marius 

Kovacs 

25.  Studiul regimului emanațiilor de gaze în 

vederea clasificării Salinei Praid. CTR. 5329/2017 

          SALINA PRAID 

Drd. ing. Emeric 

Chiuzan 

Drd. ing. Adrian 

Matei 

26.  Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatorului de la stația principală de 

ventilație din cadrul Salinei Praid. 

           CTR. 5329/2017 

          SALINA PRAID 

Drd. ing. Corneliu 

Boantă 

27.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. HIDROJET S.A  BREAZA, 

conform Hotărârii nr. 924 / 2017. 

           CTR. 5904/2018 

S.C. HIDROJET S.A  

BREAZA 

Drd. ing. Alexandru 

Simion 

28.  Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți pentru 

cele patru ventilatoare de la stația 

principală de ventilație în funcțiune și de 

rezervă din cadrul minei Monteoru. 

COM. 2876/2018 

MINA MONTEORU 

Dr. ing. Florin 

Rădoi 
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Nr. 
crt. 

Denumire Studiu Nr. Contract /Comandă 
OPERATOR ECONOMIC 

Responsabil 
contract 

29.  Studiu de specialitate privind situația 

actuală a depozitelor de deșeuri 

municipale de pe raza jud. Hunedoara. 

CDA. 5335/2018 
Dr. ing. Lorand 

Toth 

30.  Verificarea clasificării Salinei Ocnele Mari 

din punct de vedere al emanațiilor de 

gaze(metan și dioxid de carbon). 

CTR. 5622/2018 

SALINA OCNELE MARI 

Drd. ing. Emeric 

Chiuzan 

Drd. ing. Adrian 

Matei 

31.  Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatorului de la stația principală de 

ventilație din partea de vest a Salinei 

Ocnele Mari. 

CTR. 5622/2018 

SALINA OCNELE MARI 

Dr. ing. Nicolae 

Ianc 

Dr. ing. Florin 

Rădoi 

32.  Expertiză tehnică de reevaluare a locurilor 

de muncă încadrate în condiții speciale, 

din cadrul S.C. OLTCHIM S.A., conform 

Hotărârii nr. 924 / 2017. 

CTR. 5974/2018 

S.C. OLTCHIM S.A 

Dr. ing. Sorin 

Simion 

33.  Determinarea curbelor caracteristice ale 

ventilatoarelor și a parametrilor 

funcționali aferenți stației principale de 

ventilație Suitor Central din cadrul EM 

LUPENI. 

Gr. Ex. 6006/2018 

E.M. LUPENI 

Dr. ing. Nicolae 

Ianc 

Drd. ing. Adrian 

Matei 

34.  Monitorizarea in vederea închiderii 

evenimentului apărut la Pila nr. 12 de la 

Structura 10 pe aliniamentul autostrăzii 

Iernut- Chețani, jud. Mureș. 

ASTALDI MAX BOEGL 

CTR. 6230/2018 

Drd. ing. Adrian 

Matei 

35.  Determinarea tendinței riscului de 

autoaprindere a cărbunilor și șisturilor 

bituminoase, clasificarea stratelor de 

cărbuni din p.de vedere al predispoziției la 

autoaprindere din zona abatajului frontal 

panoul 9, strat 3, bl. V din carul E.M. 

LUPENI. 

CTR. 6096/2018 

E.M. LUPENI 

Drd.ing. Răzvan 

Drăgoescu 

36.  Determinarea parametrilor funcționali și 

stabilirea curbelor caracteristice ale 

ventilatoarelor de la stația principală de 

ventilație Puț Est, din cadrul Minei Uricani. 

CTR. 6166/2018 

MINA URICANI 

Dr. ing. Nicolae 

Ianc 
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37.  Studiu privind prelungirea perioadei de 

extragere subterană a cărbunelui la 

exploatările Lonea și Lupeni supuse 

procesului de închidere. 

CTR. 6293/2018 

E.M. LONEA 

 

Dr.ing. Doru 

Cioclea 

38.  Determinări curbe caracteristice instalații 

principale de ventilație Puț Aeraj 2 și Puț 

Aeraj Est din cadrul E.M. LIVEZENI. 

Gr. Ex. 6113/2018 

E.M. LIVEZENI 

Dr. ing. Nicolae 

Ianc 

Drd.ing. Răzvan 

Drăgoescu 

39.  Verificarea clasificării Salinei Ocna Dej din 

punct de vedere al emanațiilor de gaze. CTR. 6182/2018 

SALINA OCNA DEJ 

Drd. ing. Emeric 

Chiuzan 

Drd. ing. Adrian 

Matei 

40.  Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatoarelor principale și întocmirea 

scemei de aeraj la Salina Ocna Dej. 

CTR. 6177/2018 

SALINA OCNA DEJ 

Drd. ing. Corneliu 

Boantă 

Dr. ing. Florin 

Rădoi 

41.  Elaborarea proiectului anual de aeraj 

pentru anul 2019 al minei de petrol Sărata 

Monteoru. 

C.DA 9MR/845069383 

MINA SĂRATA MONTEORU 

Dr. ing. Florin 

Rădoi 

Drd. ing. Ion 

Gherghe 

42.  Audit de zgomot pentru hala compresoare 

și punct de încărcare Bistrița. 

 

CTR. 5638/2018 

CIECH SODA RM. VÂLCEA 

 

Dr. ing. Sorin 

Simion 

43.   

Simularea computerizată a evacuării 

persoanelor surprinse in incendiu. 

 

PN 18 17 01 01 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr.ing. Emilian 

Ghicioi 

44.  Cercetări privind comportamentul 

scurgerilor de gaze explozive utilizând 

tehnici de vizualizare în infraroșu. 

 

PN 18 17 01 01 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr.ing. Emilian 

Ghicioi 

45.  Cercetarea imagistică a exploziilor aer-gaz 

inflamabil utilizând tehnica Schlieren. 

 

PN 18 17 01 01 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr.ing. Emilian 

Ghicioi 
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46.  Dezvoltarea capacității de cercetare la 

fața locului a evenimentelor generate de 

explozii și incendii. 

 

PN 18 17 01 01 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr.ing. Emilian 

Ghicioi 

47.  Compilarea, interpretarea și diseminarea 

rezultatelor. 

 

PN 18 17 01 01 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr.ing. Emilian 

Ghicioi 

48.  Analiza și caracterizarea surselor cu 

caracteristică liniară din cadrul circuitelor 

cu securitate intrinsecă. 

 

PN 18 17 02 01 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr.ing. Sorin Burian 

49.  Studiul cerințelor pentru dezvoltarea 

capacității de testare și utilizare a 

echipamentului tehnic destinat utilizării în 

spații cu risc de explozie datorat prafurilor 

inflamabile și a echipamentului de 

protecție. 

 

PN 18 17 02 01 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

 

Dr.ing. Sorin      

Burian 

50.  Studiul cerințelor pentru dezvoltarea 

capacității de testare și utilizare a 

echipamentului tehnic destinat utilizării în 

spații cu risc de explozie datorat gazelor 

inflamabile. 

PN 18 17 02 01 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

   

Dr.ing. Sorin Burian 

51.  Evidențierea și specificarea cerințelor 

tehnice relevante pentru realizarea / 

modernizarea standurilor de testare. 

          PN 18 17 02 01 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr.ing. Sorin Burian 

52.  Dezvoltarea capacității de testare și 

utilizare a echipamentului tehnic destinat 

utilizării în spații cu risc de explozie 

datorat gazelor inflamabile și a 

echipamentului de protecție. 

          PN 18 17 02 01 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii Dr.ing. Sorin Burian 

53.  Dezvoltarea capacității de testare și 

utilizare a echipamentului tehnic destinat 

utilizării în spații cu risc de explozie 

datorat prafurilor inflamabile. 

             PN 18 17 02 01 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 
Dr.ing. Sorin Burian 
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54.  Analiza sistemelor de ventilație și a 

proceselor tehnologice specifice incintelor 

industriale. 

         PN 18 17 02 02 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

55.  Noțiuni de bază privind mediul de muncă 

în domeniul ventilației și salvare în medii 

periculoase. 

PN 18 17 02 02 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

56.  Cercetări privind  intervenția personalului 

în atmosfere toxice/explozive/inflamabil. 

PN 18 17 02 02 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

57.  Cercetări în domeniul ventilație industrială 

aplicabile mediilor explozive /toxice 

/inflamabil. 

PN 18 17 02 02 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

58.  Achiziția de echipamente în vederea 

dezvoltării capacității de experimentare în  

domeniul ventilației industriale. 

PN 18 17 02 02 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

59.  Achiziția de echipamente în vederea 

dezvoltării capacității de experimentare în  

domeniul salvării în medii 

periculoase/ventilației industriale. 

PN 18 17 02 02 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

60.  Rezultate obținute, implementarea și 

diseminarea acestora. 

PN 18 17 02 02 

Ministerul Cercetarii si 

Inovarii 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

61.  Expertiză Tehnică privind evenimentul 

produs în data de 30.10.2017 la Sucursala 

Mina Uricani aparţinând S.C. Societatea 

Naţională de Închideri de Mine Valea Jiului 

S.A. 

MINA URICANI 

CTR. 5389/22.01.18 

Colectiv INSEMEX 

62.  Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 10.04.2015 la S.C. S&S 

FULL TRADING S.R.L., situată în Timişoara, 

str. Polonă, nr.29, judeţul Timiş 

Ordonanţa Poliţiei Municipiului Timişoara 

nr. 4291/P/2015. 

IPJ TIMIŞ 

COM. 1134/02.02.18 

Colectiv INSEMEX 
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63.  Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 12.09.2017 la S.C. 

TERPENA S.R.L. Orăştie, situată pe strada 

Nicolae Titulescu, nr.61 Orăstie, jud. 

Hunedoara 

Ordonanta IPJ Hunedoara 621/P/2017 

- IPJ Hunedoara 
ITM Hunedoara 

TERPENA ORĂŞTIE 

Ctr. 5396/ 

2018 

Colectiv INSEMEX 

64.  Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 09.11.2017  în incinta 

Parc 1 Staţia de compresoare Barbunceşti, 

jud. Buzău, punct de lucru aparţinând S.C. 

OMV PETROM S.A. – Asset IX Moldova Sud 

Adresa OMV Petrom nr. 20/29.03.2018 

OMV PETROM  BUC 

CTR. 5752/ 18 

Colectiv INSEMEX 

65.  Expertiză Tehnică privind evenimentul 

produs în data de 14.04.2014, la complexul 

de depozite situat pe strada Luncii, nr.3 

Orăştie, jud. Hunedoara 

TRIBUNALUL HUNEDOARA Colectiv INSEMEX 

66.  Expertiză Tehnică privind evenimentul 

produs în data de 15.09.2017 la locuinţţa 

numitului Foceac Gheorghe din municipiul 

Botoşani, str. Primăverii nr. 18, scara B, 

etaj 2, ap.15, Jud. Botosani 

IPJ BOTOŞANI Colectiv INSEMEX 

67.  Raport privind efectuarea unor constatări 

de specialitate şi investigarea tehnico-

ştiinţifică a locului evenimentului, produs 

în data de 11/12.01.2018, al S.C. 

TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea 

IPJ TULCEA Colectiv INSEMEX 

68.  Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 01.08.2017 la punctul de 

lucru al S.C. MITZU PROD IMPEX S.R.L. din 

municipiul Bucure;ti, str. Valea Oltului 

nr.10 

Ordonanța Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti nr. 

5891/P/2017 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 

6 BUCUREŞTI 

Colectiv INSEMEX 
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69.  Expertiză tehnice privind evenimentul 

produs în noaptea de 09/10.12.2017, la 

imobilul nr. 76 situat în sat Urecheşti, jud. 

Vrancea, aparţinând lui Găitănaru Costel 

Ordonanta Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Focşani nr. 6202/P/2017 

- PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 
JUDECĂTORIA FOCŞANI 

Colectiv INSEMEX 

70.  Expertiză tehnice privind evenimentul 

produs în data de 15.01.2018 la magistrala 

de transport gaze aparţinând S.C.  OMV 

PETROM S.A. din com. Hurezani sat 

Busuioci, jud. Gorj 

Ordonanţa IPJ Gorj 100/P/2018 

IPJ GORJ 

Com. 3391 / 

23.03.18 

Colectiv INSEMEX 

71.  Expertiză tehnice privind evenimentul 

produs în data de 30.05.2018 la Școala 

Generală nr. 124 din București, str. 

Mărgeanului nr. 25A, Sector 5 

Ordonanța Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 5 4622/P/2018 

POLITIA SECT 6 BUC 

Com. 10182/ 20.09.18 
Colectiv INSEMEX 

72.  Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 28.10.2015 la imobilul 

situat în Solca, str. Tomşa Vodă, nr.56B 

jud. Suceava 

Ordonanţa IPJ Suceava 4255/P/2015 

IPJ SUCEAVA 

Com. 85/ 

04.01.18 

Colectiv INSEMEX 

73.  Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 09.06.2017 la imobilul 

situat în Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr. 47, 

jud. Suceava 

Ordonanţa I.P.J. Suceava 2007/P/2017 

IPJ SUCEAVA 

Com. 84/ 

04.01.18 

Colectiv INSEMEX 

74.  Expertiza privind evenimentul din data de 

de 16.01.17 Loc. Micesti Alba, explozia 

imobilului din str. Scarisoara. Ordonanta 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba 

Iulia 265/P/2017 

PARCHETUL DE PE LANGA 

JUD. ALBA 

COM. 6991/ 

26.06.18 

 

Colectiv INSEMEX 
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75.  Expertiză tehnice privind evenimentul 

produs în data de 20.07.2018 la sonda nr. 

25 Chedea, Cristuru Secuiesc şi vasul de 

liftare aferent acestei sonde, aparţinând 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.-Mediaş 

Contract nr. 6094/2018 

ITM HARGHITA 

Ctr.6094/ 2018 
Colectiv INSEMEX 

76.  Expertiză tehnice privind evenimentul 

produs în noaptea de 09/10.12.2017, la 

imobilul nr. 76 situat în sat Urecheşti, jud. 

Vrancea, aparţinând lui Găitănaru Costel 

Ordonanta Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Focşani nr. 6202/P/2017 

PARCHETUL DE PE 

LÂNGĂ JUD. FOCŞANI 

Com. 8643/ 

07.08.18 

Colectiv INSEMEX 

77.  Expertiză tehnice privind evenimentul 

produs în data de 31.07.2018 la rezervorul 

R15, situat în incinta UT 425 din Str. 

Mănăstirii, nr. 7, sat Bistriţa, Comuna 

Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ 

Contract prestări servicii 6247/2018 

ANRSPS UT 425 

Ctr. 6247/ 2018 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

78.  Expertiză tehnică privind articolele 

pirotehnice/materiile explozive găsite 

asupra suspectului Dediu Daniel Lili 

Ordonanta IPJ Galati 804/P/2017 

IPJ GALATI 

Com. 3082/ 

16.03.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

79.  Expertiză tehnică privind articolele 

pirotehnice găsite asupra numitului Popa 

Dorin 

Ordonanţa Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 6 nr. 12/P/2018 

PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 6 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

80.  Expertiză tehnică privind probele ridicate 

de organele de poliţie, cu ocazia efectuării 

percheziţiei, de la domiciliul numitului 

Nicolcescu Gheorghe 

Ordonanţa IPJ Mehedinţi 79/2018 

IPJ MEHEDINTI 

Com. 11544/ 

23.10.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 
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81.  Expertiză tehnică privind stabilirea clasei 

de încadrare a articolelor pirotehnice 

găsite asupra suspecţilor Pepeligă Marius 

Leonard şi Pepeligă Florin Ciprian 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 

2 BUCUREŞTI 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

82.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. SECTIA 9 POLITIE 

Com. 4177/ 

16.04.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

83.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. SECTIA 9 POLITIE 

Com. 4178/ 

16.04.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

84.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. SECTIA 9 POLITIE 

Com. 4179/ 

16.04.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

85.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. 
DIR.GEN. POLITIE BUC 

Com. 5404/ 

14.05.18 

 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

86.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5762/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

87.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5763/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

88.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. 

IPJ DOLJ 

COM. 5764/ 

Departamentul 

Securitate 
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22.05.18 Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

89.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5765/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

90.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5766/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

91.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5767/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

92.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5768/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

93.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5769/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

94.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5770/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

95.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. 
IPJ DOLJ 

COM. 5771/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 
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96.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5772/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

97.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5773/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

98.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5774/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

99.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5775/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

100.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5776/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

101.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5777/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

102.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5778/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 
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Nr. 
crt. 

Denumire Studiu Nr. Contract /Comandă 
OPERATOR ECONOMIC 

Responsabil 
contract 

103.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5779/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

104.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5780/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

105.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5781/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

106.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5782/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

107.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5783/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

108.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5784/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

109.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5785/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 



 

MINISTERUL CERCETĂRII SI INOVĂRII 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

  
 

 277 

Nr. 
crt. 

Denumire Studiu Nr. Contract /Comandă 
OPERATOR ECONOMIC 

Responsabil 
contract 

110.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. IPJ DOLJ 

COM. 5786/ 

22.05.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

111.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. POLITIA MIOVENI Com. 

8469/ 

02.08.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

112.  Rapoarte de expertiză tehnică privind 

clasificarea articolelor pirotehnice. POLITIA ORAS FILIAS 

Com. 2047/ 

20.02.18 

Departamentul 

Securitate 

Expolzivilor şi 

Articolelor 

Pirotehnice 

NORMATIVE 

Nr. 

crt. 
Normativ Colectiv Tehnic Responsabil 

1.  

SR EN 60079-18:2015/A1:2018 

Atmosfere explozive. Partea 18: Protecţia 

echipamentului prin încapsulare "m" 

CTS 137 

 

Ing. Adriana 

ANDRIŞ 

2.  

SR EN 60079-18:2015/AC:2018 - Atmosfere 

explozive. Partea 18: Protecţia 

echipamentului prin încapsulare "m" . 

CTS 137 

 

Ing. Adriana 

ANDRIŞ 

3.  

SR EN 60079-28:2016 - Atmosfere 

explozive. Partea 28: Protecţia 

echipamentelor şi a sistemelor de 

transmisie care utilizează radiaţie optică.  

CTS 137 

 

Ing. Adriana 

ANDRIŞ 

4.  

SR EN 60079-29-1:2017 - Atmosfere 

explozive. Partea 29-1: Detectoare de 

gaze. Cerinţe de performanţă pentru 

detectoarele de gaze inflamabile. 

CTS 137 

 

Ing. Adriana 

ANDRIŞ 

5.  

SR EN 60079-30-1:2018 - Atmosfere 

explosive. Partea 30-1: Încălzirea traseelor 

cu rezistenţe electrice. Condiţii generale 

şi de încercare. 

CTS 137 

 

Ing. Adriana 

ANDRIŞ 
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PROCEDURI  

PROCEDURI NOI 

Nr. 

crt. 
Denumire procedură Contract / Proiect Responsabil 

1. 

Procedură Specifică "Monitorizarea 

efortului depus de salvatori aflaţi sub 

protecţia aparatelor izolante cu circuit 

închis/deschis în timpul antrenamentelor 

practice". 

CTR. 22 N/2018 

proiect 

PN 18 21 02 02 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

2. 

Procedura Specifică „Verificarea tehnică a 

rețelelor sub presiune pentru gaze 

comprimate și lichefiate utilizând 

tehnologia de defectoscopie”. 

CTR. 22 N/2018 

proiect 

PN 18 21 02 02 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

3. 

Procedura Specifică „Verificarea tehnică a 

rețelelor sub presiune pentru gaze 

comprimate și lichefiate utilizând 

tehnologia de spectroscopie”. 

CTR. 22 N/2018 

proiect 

PN 18 21 02 02 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

4. 

Procedura Specifică „Verificarea tehnică a 

rețelelor sub presiune pentru gaze 

comprimate și lichefiate utilizând 

tehnologia de videoscopie”. 

CTR. 22 N/2018 

proiect 

PN 18 21 02 02 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

5. 

Procedură privind evaluarea psihologică 

computerizată a salvatorilor. 
CTR. 22 N/2018 

proiect 

PN 18 21 02 02 

Dr. ing. Doru 

Cioclea 

PROCEDURI MODERNIZATE/REVIZUITE 

Nr. 

crt. 
Denumire procedură Contract / Proiect Responsabil 

1. 

PROCEDURA SPECIFICĂ - privind efectuarea 

expertizelor tehnice  ale evenimentelor de 

tip explozie/incendiu - PSEETEV-01, 2018. 

CTR. 22 N/2018 

proiect 

PN 18 21 01 01 

Dr. ing. Emilian 

Ghicioi 

2. 

PROCEDURA DE LUCRU INSEMEX PL –PECEV 

- Pregatirea echipei de cercetare a 

evenimentelor de tip explozie/incendiu, 

2018. 

CTR. 22 N/2018 

proiect 

PN 18 21 01 01 

Dr. ing. Emilian 

Ghicioi 

3. 

PROCEDURA DE LUCRU INSEMEX PL –CFLEV 

- Cercetarea la fața locului a 

evenimentelor de tip explozie/incendiu, 

2018. 

CTR. 22 N/2018 

proiect 

PN 18 21 01 01 

Dr. ing. Emilian 

Ghicioi 

4. 

PROCEDURA DE LUCRU INSEMEX PL –ACLEV 

- Activitatea de cercetarea în laborator a 

evenimentelor de tip explozie/incendiu, 

2018. 

CTR. 22 N/2018 

proiect 

PN 18 21 01 01 

Dr. ing. Emilian 

Ghicioi 
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Anexa 10. Documente solicitate în format Excel – anul 2018 
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Anexa 11. Documente solicitate în format Excel – anul 2017 


