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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 2019 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, în anul 2019, 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 

Dan DOMNISOR 

 

Reprezentant Ministerul Cercetării și Inovării 

 

  

Anexa nr. 1 - Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al INCD INSEMEX 
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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. Daniel PUPĂZAN 

Director Tehnic /şef Departament Securitate Industrială 

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 șef Departament Securitatea Resurselor Minerale 

cercetător ştiinţific gradul I 

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

cercetător ştiinţific gradul III 

dr. ing. Angelica CĂLĂMAR  șef Laborator Protecţia Mediului 

cercetător ştiinţific gr. I  

dr. ing. Lorand TOTH 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 2019 

 

a) 2018 – Active imobilizate: 18.377.615, din care: 

- imobilizări corporale: 17.333.489 lei 

- imobilizări necorporale: 1.044.126 lei 

 

    2019 – Active imobilizate:  25.194.452, din care: 

- imobilizări corporale: 23.829.781  lei 

- imobilizări necorporale: 1.364.671 lei 

 

b)  Active circulante: 

2018:   18.337.633 lei 

2019:  12.242.085  lei 

 

c)  Active totale: 

2018:   36.715.248 lei 

2019:     39.343.170 lei 

 

d) Capitaluri proprii: 

2018:   33.877.490 lei 

2019:  37.436.537  lei 

 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

  
 

 12 

e)   

2018 Rata activelor mobilizate:       50,05 

Rata stabilitatii financiare:     92,27 

Rata autonomiei financiare: 92,27 

Lichiditate generală: 707,14 

Solvabilitate generală: 1217,45  

 

2019 Rata activelor mobilizate:       64,04 

Rata stabilitatii financiare:     95,27 

Rata autonomiei financiare: 95,15 

Lichiditate generală: 1019,37 

Solvabilitate generală: 2564,57 

4.2. Venituri totale 

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

      2018 – 10.692.025 lei 

     2019 -14.414.721  lei 

- din surse naționale:             
2018 10.692.025 lei 

2019 14.414.721 lei 

- din surse internaționale:      
2018 0 lei 

2019 0 lei 

       

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

    2018 - 12.162.095 lei 

     2019 – 11.292.617 lei 

- din fonduri private române: 
2018 11.942.623 lei 

2019 11.071.795  lei 

- din fonduri private străine:   
2018 219.472 lei 

2019 220.822lei 

 

c) Venituri realizate din activități economice: 

          2018 -       591.718  lei 

          2019 -       560.972  lei 

 

d) Venituri din subventii pentru investitii: 

          2018 -       254.267 lei 

          2019 -      453.722  lei 
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e) Alte venituri(chirii, venituri din productia de imobilizari orporale, venituri din dobanzi etc.): 

         2018 -       218.320 lei 

         2019 -       284.948 lei 

4.3. Cheltuieli totale 

 2018 - 18.311.039 lei 

 2019 -  21.548.863 lei 

a) Cheltuieli cu personalul:    2018 -    10.900.378 lei (pondere în total cheltuieli: 59.53) 

       2019 -    12.579.612 lei (pondere în total cheltuieli:  58,38) 

b) Cheltuieli cu utilitățile:    2018 –       278.710 lei  (pondere in total cheltuieli: 1,52) 

         2019 -       354.345 lei (pondere în total cheltuieli:1,64 ) 

c) Alte cheltuieli:     2018 -       7.131.951 lei 

       2019 -        8.614.906 lei 

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

categorii) 

 2018 - 6.710 lei /lună  

 2019-  8.367 lei /lună 

Grad Științific 2019 2018 

Cercetător Științific Gr. I  15683 

Cercetător Științific Gr. II  7884 

Cercetător Științific Gr. III  6798 

Cercetător Științific  5684 

Asistent Cercetare Științifică  4424 

Tehnician Gr. I  4749 

Tehnician Gr. II  4481 

Tehnician Gr. III  4347 

Tehnician Stagiar  3778 

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

 2018 -  8.077.487 lei 

 2019 -  6.217.077 lei 

4.6. Rezultate financiare / rentabilitate 

 2018 – 30,62% 

2019 – 25,33  % 
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Profit brut: 2018 – 5.607.386 lei 

  2019 - 5.458.117  lei 

4.7. Situația arieratelor 

INCD INSEMEX PETROSANI nu a avut în 2018 și nu are nici in 2019 arierate față de bugetul 

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

2018 – 0 lei 

2019 – 0 lei 

4.8. Pierderea brută 

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

anii 2018,  respectiv 2019. 

4.9. Evoluția performanței economice: 

Nr. 
crt. 

Denumire Indicatori 
 

Anul 2018 
(mii lei) 

 
Anul 2019 
(mii lei) 

% 
(3/2-1)*100 

0 1 2 3 4 

1.  Venituri din exploatare 23.788 26.849 12,86 

2.  Venituri financiare 131 158 20,61 

3.  

Cheltuieli pt. exploatare,din care: 18.309 21.545 17,67 

       a. bunuri şi servicii 2.910 3.487 19,82 

       b. cheltuieli de personal  11.338 13.033 14,94 

4.  Cheltuieli financiare 2 4 100 

5.  Rezultatul brut (profit) 5.607 5.458 -2,65 

6.  Rezultatul net  5.077 5.344 5,25 

7.  Investiţii 8.672 10.415 20,09 

8.  Capitaluri proprii 33.877 37.437 10,50 

9.  Rentabilitatea 30,62% 25,33 -17,27 

10.  Productivitatea muncii (mii lei/cercetator) 289 325 12,45 

11.  Plăţi restante 0 0 0 

12.  Creante  3.546 2.927 -17,38 

 

4.10. Productivitate muncii pe total personal si personal de CDI 

 2018 - 204.427 lei/pers. 

         - 289.444 lei/pers. CDI 

 2019 -   223.198  lei/pers. 

         -  325.385  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 2018 s-a acordat acest spor unui număr de 20 

doctoranzi, in suma de 31.501 lei, iar in cursul anului 2019 s-a acordat pentru un număr 

de 19 doctoranzi, in suma de 37.414 lei. 

- spor doctorat – se acordă in procent de 15% calculat la salariul de bază. In anul 2018 s-a 

acordat acest spor unui număr de 39 doctori, in suma de 307.633 lei, iar in anul 2019, 

unui număr de 43 doctori, in suma de 357.150 lei. 

 

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

 

  - tichete de vacanta in suma de:    2018 -  300.400 lei 

                 2019 -  307.400 lei 

   

  - tichete de masa in suma de:         2018 –  341.850 lei 

                2019 –  357.675 lei  

 

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

2018 –    78.028 lei 

2019 –    74.640 lei 

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

Pascale, 1 iunie si a Craciunului in suma de:  

2018 -   120.750 lei 

       2019 –   124.500 lei  

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

2018 -     39.318 lei 

         2019 –     48.566 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 2018, au 

fost transmise către  debitori un număr 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. In cursul anului 2019, au fost transmise către  debitori un 
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număr de 90 notificări in valoare totala de 620.520 lei din care au fost încasate un număr 

de 55 notificări in suma de 472.916 lei . Au fost întocmite un număr de 15 dosare de 

chemare in judecata in suma de 66.4426 lei din care s-au încasat 26.699 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 2018 la un numar de  553 de nopţi de 

cazare la apartamente s-a facut o economie in medie de 170.000 lei, iar in anul 2019 

pentru un numar de 537 nopti de cazare s-a facut o economie de aproximativ 185.000 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   

289 mii lei pe cercetator in 2018,  la 325 mii lei pe cercetator in  2019 si creșterea cifrei de 

afaceri de la 23.448  mii lei in 2018,  la  26.310 mii lei  in 2019. 
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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  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 11 tabel Excel 

 

ANUL  2019 

TOTAL 
PERSONAL 
DE C-D-I 

ATESTAT: 
 

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 
 

pers. 

bărbați           

femei           

C.S.  II 
 

pers. 

bărbați           

femei           

C.S.  II 
I 

pers. 

bărbați           

femei           

C.S. 
 

pers. 

bărbați           

femei           

A.C.S. 
 

pers. 

bărbați           

femei           

 

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 2019, 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.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

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. 
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• Creşterea capacităţii de cercetare şi diversificarea domeniilor abordate, obţinerea 

eficienţei economice prin creşterea cifrei de afaceri. 

• 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.   
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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. 

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 
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 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) 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) AB ILITAT 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. 

 
A. Rezultate obținute  

A.1 Instalația de Interes Național Poligon de cercetare / dezvoltare și încercări materii 

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

de intervenție pentru medii toxice / explozive – PCDIEx a fost utilizată în anul 2019 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; 

- industriile cu atmosfere toxice sau care pot afecta mediul înconjurător. 

 

A.2 IOSIN - PCDIEx a fost utilizată pentru realizarea temelor/proiectelor de cercetare din 

cadrul PNCDI III - Planul Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 – 2020, 

precum și a Programului Nucleu EXTOX 2 2019-2020. 

  În cadrul programului „P2 - Creșterea competitivității economiei românești prin 

cercetare, dezvoltare și inovare” din PNCDI III s-au derulat 2 proiecte de cercetare - dezvoltare, 

care au implicat participarea în comun a unor unități de cercetare dezvoltare  

           - Sistem integrat pentru intervenție rapidă la incidente / CBRNE - Contract 7; 

 - Fabricarea, calibrarea și testarea de sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicații în 

securitate societală / TESTES- Contract 15. 

 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 2”, pe parcursul anului 2019 s-au derulat 10 

proiecte de cercetare, și anume: 

- 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 capacității de expertizare tehnică a evenimentelor de tip incendiu pentru medii 

rezidențiale și industriale, prin simulări computerizate. 

- Dezvoltarea metodelor de analiză în laborator pentru caracterizarea substanțelor periculoase 

implicate în evenimente de tip incendiu/explozie în vederea creșterii capacității de expertizare tehnică. 
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- Extinderea capacității de încercare a laboratorului prin dezvoltarea metodelor de încercare 

pentru motoarele electrice protejate la explozie cu tip de protecție capsulare antideflagrantă și 

securitate mărită. 

- Cercetări fundamentale și simulări computerizate privind inițierea amestecurilor gazoase 

explozive prin surse potențiale de aprindere de natură diferită. 

- 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 infrastructurii tehnice și metodologice de testare și evaluare a parametrilor de 

securitate specifici explozivilor de uz civil  și articolelor pirotehnice. 

- Dezvoltarea infrastructurii de pregătire practică a personalul de intervenție și salvare în medii 

toxice/explozive/inflamabile prin realizarea unui poligon mobil de antrenament. 

- Dezvoltarea tehnicilor și metodelor de prevenire a formării atmosferelor explozive și/sau 

toxice specifice zonelor industriale. 

 

B. Autorizări deținute de INCD INSEMEX, utilizând facilitățile din IOSIN-PCDIEx 

B.1 Laborator de toxicologie (Grup de laboratoare pentru determinări noxe profesionale) 

Laboratorul de toxicologie se ocupă cu determinări de 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. 

 

B.2 Grup laboratoare de încercări – GLI a fost acreditat de către RENAR în anul 2013 cu 

numărul LI 374. Grup laboratoare de încercări – GLI a fost evaluat și reacreditat de către RENAR în 

anul 2019, pentru toate domeniile de competență, cu privire la referențialul SR EN ISO/IEC 

17025:2018. 

Grup laboratoare de încercări – GLI 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; 

- Explozoare; 

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

- Cabluri electrice; 

- Benzi transportoare. 

 

Încercări de laborator și de poligon pentru materii explozive. 

Produse încercate: 

- Explozivi de uz civil; 

- Fitile detonante; 
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- 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). 

 

Determinarea parametrilor de explozivitate pentru substanțele inflamabile sub formă de 

gaze, vapori, prafuri. 

 

B.3 Organismul de evaluare a conformității produselor INSEMEX-OEC, își desfășoară 

activitatea în cadrul a două servicii de certificare, și anume:  

• INSEMEX-SECEEX - Serviciul pentru certificare echipamente Ex; 

• INSEMEX-SECEMTI - Serviciul pentru certificare Explozivi, Mijloace Ajutătoare și 

Tehnici de Împușcare. 

 

Activitățile specifice ale INSEMEX-OEC sunt: 

a. 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 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  

d) Sisteme de protecție  

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

f) Componente. 
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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. 

 

b. Certificarea conformității produselor pentru cerințele de securitate, prevăzute în 

Regulament (UE) 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. 

 

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

2014/28/UE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă prin 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. 
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d. Certificarea conformității produselor pentru cerințele de securitate, prevăzute în Directiva 

2013/29/UE „Introducerea 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. 

 

În cadrul Serviciului SECEMTI se mai fac încercări pentru testul de nedetonabilitate a 

îngrășămintelor pe bază de azotat de amoniu – conform Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al 

Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene și Ministerul Agriculturii. 

 

B.4 Organism de inspecție compuși organici volatili (INSEMEX-COV); 

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 și Turismului – Direcția generală politici industriale și competitivitate. 

 

B.5 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 autorizare 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. 

Grup de autorizare 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 
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➢ 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 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. 

 

B.6 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; 

- 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 Grup 

Laboratoare de Încercări 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 – GVIV –GRUP 

VERIFICARE INSTALATII DE VENTILATIE 

- servicii științifice si tehnologice pentru elaborarea expertizelor tehnice a evenimentelor generate de 

explozii/incendii. 

 

În anul 2019, costurile pe activitățile specifice si necesare asigurării, întreținerii, funcționarii, 

exploatării si pazei obiectivelor cuprinse in IOSIN-PCDIEx, au fost in cuantum de 3.210.086,26 lei. De 

asemenea pentru decontarea cheltuielilor s-au avut in vedere  categoriile  de cheltuieli cuprinse in Anexa 2 a  

HG nr.786/2014 . 

 

Din cheltuielile totale, 1.922.207,85 lei, reprezintă cheltuieli directe de întreținere si funcționare a 

IOSIN PCDIEx , iar 1.287.878,42 lei reprezintă cheltuieli indirecte (67%) . 

La capitolul „cheltuieli cu personalul” in suma de 599.980 lei, au fost realizate cheltuieli cu salariile 

aferente lucrătorilor din compartimentul de întreținere si logistica - CLPI (permanent ) si personalul 

specializat din cadrul laboratoarelor de cercetare(in medie doua zile pe luna) in valoare totala de 586.777 lei, 

la care se adaugă contribuția asiguratorie de munca (2,25%) in suma de 13.203 lei. 
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La capitolul „cheltuieli cu materiile prime, materialele”  in suma de 389.667,35 lei, au fost 

realizate următoarele tipuri de cheltuieli: 

- cheltuieli cu materialele consumabile – 144.225,60 lei, gaze etalon necesare funcționarii 

aparaturii de laborator si aparaturii portabile, soluții de calibrare, soluții standard, material lemnos si materiale 

de întreținere.                                                                                       

           - energia electrica in suma de 154.850,8 lei - consumul de energie electrica aferent IOSIN-

PCDIEx este dat de următorii consumatori: 

      a) elementele componente aparținând Laboratorului de materii explozive si articole 

pirotehnice si Laboratorului de tehnici de împușcare consumator distinct – integral in IOSIN-PCDIEx (100%)  

                       b) celelalte elemente componente ale IOSIN-PCDIEx aparținând celorlalte 8 

laboratoare de cercetare, consumator distinct-parțial 75% din valoarea facturii emise pentru sediul principal. 

            - consumul de gaz necesar pentru a asigura temperatura de funcționare optimă a 

elementelor instalației( condiții de microclimat) in suma de 90.590,95 lei si reprezintă 75% din totalul 

consumului. 

La capitolul „cheltuieli cu serviciile prestate de terți” s-au realizat cheltuieli in cuantum de 

932.560,50 lei astfel: 

  - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile: 256.857,20 lei (înlocuire diverși senzori la 

detectoarele de gaze, reparare echipamente din lista IOSIN-PCDIEx, cheltuieli de reparații curente si 

întreținere fațade clădiri, cheltuieli cu refacerea instalației paratrăsnet si a instalației de iluminat din 

Poligonul de încercări materii explozive, cheltuieli cu lucrări de reparații si întreținere , 

impermeabilizare acoperiș la Clădire principala laboratoare 

- cheltuieli cu chiria buteliilor cu diverse gaze (heliu, azot, acetilena, propan, aer sintetic etc.) 

necesare funcționarii elementelor instalației in suma de 21.004,03 lei  

- cheltuieli cu acreditările RENAR si plata cotizației anuale către organizații profesionale din 

care face parte INSEMEX : 154.016,9 lei (supravegherea pentru acreditare INSEMEX-GLI si INSEMEX-

OEC si taxe de redevența); 

 - cheltuieli cu verificările metrologice si calibrările: 24.306,89 lei pentru etalonarea si verificarea 

metrologica a echipamentelor de măsurare si încercare necesare obținerii unor rezultate corecte, in vederea 

menținerii acreditării naționale pentru GLI, pentru validarea măsurătorilor de noxe profesionale, pentru 

publicarea de rezultate valide . 

 - cheltuieli cu întreținerea sistemului de securitate: 1.767,10 lei– conform Legii 126/1995 necesare 

menținerii abilitaților naționale privind regimul materiilor explozive. 

 - cheltuieli cu paza  necesare  protejării obiectivelor cuprinse in IOSIN-PCDIEx  in suma de 

474.608,38 lei. 

  

 Cheltuielile indirecte in cuantum de 1.287.878,42 lei reprezintă un procent de 67% aplicat asupra 

cheltuielilor directe si este constituit din următoarele categorii de cheltuieli: 

 -cheltuieli cu materiile prime si materialele indirecte, altele decât cele pentru IOSIN; 

 -cheltuieli cu energie, gaz, apa altele decât cele pentru IOSIN; 

 -cheltuieli cu reparațiile. altele decât cele pentru IOSIN;  

 -cheltuieli cu deplasările personalului in tara si străinătate; 

 -cheltuieli poștale; 

 -cheltuieli bancare; 

 -cheltuieli cu serviciile prestate de terții; 

 -cheltuieli cu salariile si contribuțiile personalului indirect ; 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

40 
 

 40 

 -cheltuieli cu tichetele de masa, tichete cadou si tichetele de vacanta; 

 -cheltuieli cu deprecierea mijloacelor fixe;. 

 -cheltuieli cu taxele, impozitele si primele de asigurare; 

 -cheltuieli cu remunerația Consiliului de Administrație; 

 -cheltuieli prevăzute de art.25(3) litera b) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 -cheltuieli cu transportul personalului la/de la locul de muncă. 

 

2. STRUCTURA RAPORTULUI 

2.1 INFORMATII PRIVIND UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

 

a. denumirea INCD INSEMEX 

b. statut juridic INSTITUT NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE 

c. actul de înființare HG.1461/18.10.2006 

d. modificări ulterioare - 

e. director general/director DR. ING. GĂMAN GEORGE ARTUR 

f. adresă institut PETROSANI, STR. G-RAL VASILE MILEA NR. 32-34 

g. telefon 0254/541621,541622 

h. fax 254546277 

i. e-mail insemex@insemex.ro 

 

2.2 INFORMATII PRIVIND INSTALATIA DE INTERES NATIONAL 

 

a. Director/responsabil DR. ING. PUPĂZAN DANIEL  

b. adresa PETROSANI, STR. G-RAL VASILE MILEA NR. 32-34 

c. telefon 0254/541622, 541621 

d. fax 0254546277 

e. e-mail insemex@insemex.ro 

 

 

2.3   VALOARE INSTALAȚIE INTERES NAȚIONAL 

 

TOTAL:   11.158.963,79 LEI 

 

DIN 

CARE :   
 

 CT. 212             "CONSTRUC'II " 7.098.880,28 LEI  

 CT. 213    " INSTALAȚII TEHNICE " 3.904.116,69 LEI  

 CT. 214    " ECHIPAMENTE " 108.498,00 LEI 

 CT.8035.1    " OBIECTE DE INVENTAR " 47.468,82 LEI 

 

 

2.4   SUPRAFAȚA INSTALAȚIEI DE INTERES NAȚIONAL 

 

TOTAL:   50.864   MP 

 din care 1. Clădiri 5.161 MP 
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  2. Teren 45.703 MP 

 

 

2.5 DEVIZ POSTCALCUL ANUL 2019  

Nr. 

crt. 
Explicații 

VALOAREA       

(lei) 

1 Cheltuieli cu personalul, total,  din care: 599.980,00 

1.1. Salarii directe 586.777,00 

1.2. Contribuții asiguratorii de munca - CAM 13.203,00 

1.3. Cheltuieli cu deplasările: transport, cazare, diurna, asigurări de 

sănătate pentru deplasările in străinătate, taxe de viza    

2 Cheltuieli cu materiile prime si materialele, total, din care: 389.667,35 

2.1. Cheltuieli cu materiile prime   

2.2. Cheltuieli cu materialele consumabile,  inclusiv materialele 

auxiliare, combustibili utilizați direct pt. IOSIN, piese de schimb 

etc. 

144.225,60 

2.3. Cheltuieli privind obiectele de inventar   

2.4. Cheltuieli privind materialele nestocate  

2.5. Cheltuieli cu energia, apa si gazele utilizate direct pt. IOSIN 245.4441,75 

3 Cheltuieli cu serviciile prestate de terți, total, din care: 932.560,50 

3.1. 

Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile, inclusiv amenajarea 

spatiilor 254.244,15 

3.2. Cheltuieli cu redevențe, locații de gestiune si chirii  21.004,09 

3.3. Cheltuieli cu transportul de bunuri  

3.4. Cheltuieli poștale si de comunicații  

3.5. Cheltuieli cu servicii pentru teste, analize, măsurători etc.     24.342,24 

3.6. Cheltuieli cu serviciile informatice  

3.7. 

Cheltuieli cu servicii de expertiza, evaluare, asistenta tehnica 

etc. 129.674,65 

3.8. Cheltuieli cu serviciile de întreținere a echipamentelor 26.919,89 

3.9. Cheltuieli cu alte servicii strict necesare pentru IOSIN 476.375,48 

4 Total cheltuieli directe ( 1+2+3) 1.922.207,85 

5 Cheltuieli indirecte (regie)- 67% 1.287.878,42 

  TOTAL CHELTUIELI (4+5) 3.210.086,26 

 

2.6. DEVIZ ESTIMATIV ANUL 2020 

 

Nr. 

crt. 
Explicații 

VALOAREA       

(lei) 

1 Cheltuieli cu personalul, total,  din care: 688.955 

1.1. Salarii directe 673.795 

1.2. Contributii siguratorii de munca- CAM 15.160 
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1.3. Cheltuieli cu deplasarile : transport, cazare, diurna, asigurari 

de sanatate pentru deplasarile in strainatate, taxe de viza    

2 Cheltuieli cu materiile prime si materialele, total, din care: 400.000 

2.1. Cheltuieli cu materiile prime   

2.2. Cheltuieli cu materialele consumabile,  inclusiv materialele 

auxiliare, combustibili utilizati direct pt. IOSIN, piese de 

schimb etc. 

150.000 

2.3. Cheltuieli privind obiectele de inventar   

2.4. Cheltuieli privind materialele nestocate  

2.5. Cheltuieli cu energia, apa si gazele utilizate direct pt. IOSIN 250.000 

3 Cheltuieli cu serviciile prestate de terti, total, din care: 918.000 

3.1. 

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, inclusiv amenajarea 

spatiilor 150.000 

3.2. Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii  23.000 

3.3. Cheltuieli cu transportul de bunuri  

3.4. Cheltuieli postale si de comunicatii  

3.5. Cheltuieli cu servicii pentru teste, analize, masuratori etc.  

3.6. Cheltuieli cu serviciile informatice  

3.7. 

Cheltuieli cu servicii de expertiza, evaluare, asistenta tehnica 

etc. 130.000 

3.8. Cheltuieli cu serviciile de intretinere a echipamentelor 15.000 

3.9. Cheltuieli cu alte servicii strict necesare pentru IOSIN 600.000 

4 Total cheltuieli directe ( 1+2+3) 2.006.955 

5 Cheltuieli indirecte (regie)- 67% 1.344.659 

  TOTAL CHELTUIELI (4+5) 3.351.614 

 

2.7. INTRODUCEREA INSTALAȚIEI DE INTERES NAȚIONAL  

Instalația de interes național a fost introdusă pe portalul www.erris.gov.ro conform prevederilor 

și se poate accesa urmând link-ul:  

http://www.erris.gov.ro/Facility-for-researchdevelop 

 

2.8. RELEVANȚĂ 

Instalația de interes național Poligon de cercetare/dezvoltare și încercări materii 

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

de intervenție pentru medii toxice/explozive – PCDIEx are un impact major atât pe plan național, 

cât și pe plan internațional, concretizat prin: 

- transfer tehnologic către industria minieră și industria cu pericol de atmosfere potențial 

explozive/toxice; 

- transfer de cunoștințe către mediul științific național și internațional prin participări la 

colaborări, schimburi bilaterale, conferințe, articole; 

- realizări de expertize tehnice. 

 

http://www.erris.gov.ro/
http://www.erris.gov.ro/Facility-for-researchdevelop
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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.  

Pentru a putea răspunde competent solicitărilor de această natură, institutul realizează lucrări 

tehnico-științifice, bazate pe cercetări de laborator, modelări, simulări computerizate, teste de 

laborator complexe și analize fizico-chimice, institutul având o bază materială adecvată și un personal 

specializat de înaltă calificare. 

 

Alte colaborări: 

INCD INSEMEX a dezvoltat colaborări externe prin încheierea unor acorduri cu: 

- The Institute of Innovative Tehnologgies EMAG – Katowice, Poland; 

- Central Mining Institute GIG – Katowice, Poland; 

- Internațional Mines Rescue Body (IMRB); 

- Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică; 

- Serviciul Român de Informații; 

- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. 

 

2.9. STRUCTURA UTILIZATORILOR 

2.9.1. INFORMAȚII PRIVIND ACCESUL LA IOSIN-PCDIEx 

Instalația de interes național Poligon de cercetare/dezvoltare și încercări materii 

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

de intervenție pentru medii toxice/explozive – PCDIEx este o instalație deschisă oricăror solicitări 

pentru colaborare, suport tehnic pentru experimentare și pregătire personal, solicitări formulate de 

agenți economici, institute de cercetare, organisme reglementate, interne sau externe. 

Deoarece utilizarea echipamentelor impune o pregătire tehnică adecvată și cerințe de securitate 

deosebite, acesta se realizează numai de personalul de cercetare din INSEMEX, iar costurile de acces 

sunt următoarele: 

 a) nu se percep costuri de acces pentru activitatea de cercetare -documentare în cadrul 

lucrărilor de diplomă, master sau doctorat; 

 b) nu se percep costuri de acces pentru activități de cercetare desfășurate în comun cu 

cadre didactice din universități și alte entități de cercetare ce nu au scop comercial ci doar finalități 

științifice (lucrări prezentate la simpozioane, conferințe, congrese relevante); 

 c) nu se percep costuri de acces pentru încercări comune comparative interlaboratoare 

similare; 

 d) se percep costuri de acces pentru entități comerciale care solicită încercări de 

cercetare-dezvoltare și / sau certificare produse; în acest caz costurile se stabilesc în urma unei cereri 

(comenzi) care trebuie să ofere toate datele tehnice necesare evaluării resurselor umane și materiale.  

Solicitantul de acces are următoarele drepturi și obligații: 

- să i se acorde sprijin tehnic pentru îndeplinirea obiectivelor pentru care a solicitat accesul 

la toate facilitățile Instalației de Interes Național din cadrul INSEMEX; 

- să fie instruit în conformitate cu procedurile de securitate și sănătate în muncă; 

- să respecte procedurile SCIM; 

- să respecte condițiile impuse de  INSEMEX Petroșani la acordarea accesului; 
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- să respecte regulamentul de ordine interioară al INSEMEX Petroșani. 

 

Accesul la instalația PCDIEx se face conform procedurii de acces, publicată pe site-ul 

INSEMEX, la adresa: www.insemex.ro/pcdiex.html 

 

2.9.2. LISTA UTILIZATORILOR 

 

La nivel internațional La nivel național 
Total ore 

Nr. mediu 

ore/utilizator Op. economici UCD Op. economici UCD 

R 

2019 

P 

2020 

R 

2019 

P 

2020 

R 

2019 

P 

2020 

R 

2019 

P 

2020 

R 

2019 

P 

2020 

R 

2019 

P 

2020 

11 11 2 2 28 28 6 6 9400 9400 200 200 

 

Unde: 

R – valoarea realizată în 2019; 

P – valoarea planificată în 2020. 

 

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: 

- Prosafety Brașov; 

- ARTEGO Tîrgu Jiu; 

- 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; 

http://www.insemex.ro/pcdiex.html
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- Fepa Bârlad; 

- UMEB București; 

- ELBA Timișoara; 

- Romgaz; 

- Kronoșpan Sebeș; 

- Electrocentrale București; 

- Făurar Târgoviște; 

- Petrotech Dărmănești; 

- Tehnic Consult GP Iași; 

- ELECTROPUTERE Craiova; 

- ROMCARBON Buzău; 

- PROTMED București; 

- SIP Petroșani; 

- ELECTROMAX Petroșani. 

 

Unități CD la nivel internațional: 

- GIG Polonia; 

 - Institutul de Mine L.E.P.L. G. Tsulukidze, Tbilisi, Georgia. 

 

Unități CD la nivel național: 

- Universitatea Tehnică Timișoara UT; 

- Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM; 

- Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica și Inginerie Nucleară "Horia 

Hulubei"- IFIN – HH; 

- Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – 

INFLPRRA; 

- Universitatea Politehnica București UPB; 

- Universitatea din Craiova UCV. 

 

2.9.3 GRADUL DE UTILIZARE 

 

GRAD UTILIZARE R 2019 [%] P 2020 [%] OBSERVATII 

TOTAL 95 95 

 
COMANDA INTERNA 50 50 

COMANDA UCD 5 5 

COMANDA OP. ECONOMIC 40 40 

 

 

2.10. REZULTATE DIN EXPLOATARE 

 

2.10.1 VENITURI DIN EXPLOATARE 

 a. realizate in 2019 – 3.210.086.26 lei 

 b. planificate a se realiza in 2020– 3.351.614 lei 

 

2.10.2 CHELTUIELI DE DEZVOLTARE DIN SURSE ATRASE 
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a. realizate in 2019 – 3.781.128 lei 

b. planificate a se realiza in 2020 – 5.165.512 lei 

 

2.10.3 PARTENERIATE/COLABORĂRI NAȚIONALE 

 

 Pe parcursul anului 2019 s-au derulat următoarele proiecte de cercetare - dezvoltare: 

 . 

 „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 acest an pe data de 30 septembrie 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 și validare prototip sistem integrat și testare operațională. 

 

"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 a sfârșitul acestui an, 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 nanosructurate, realizate 

prin tehnologii laser, pentru detecția de compuți volatili explozivi; 

 Proiect 3 - Senzori de presiune mobili pentru monitorizarea undelor de șoc datorate exploziilor, bazați 

pe heterostructuri ceramice - polimetrice. 

De asemenea, s-a urmărit continuarea dezvoltării parteneriatelor cu institute, universități și 

societăți comerciale prin elaborarea ofertelor de proiecte CDI, prin depunerea proiectelor de 

cercetare, și anume:  



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

47 
 

 47 

Metoda specializata pentru evaluarea performantei explozivilor de uz civil din punct de vedere al 

capacitatii de lucru. 

Metodologie de evaluare a activităților de perforare-împușcare la lucrări din cariere în baza 

criteriilor de performanță tehnico - economică și de securitate. 

Utilizarea inteligenței artificiale în sistemele de pregătire a personalului de intervenție și salvare 

în  medii toxice / explozive / inflamabile. 

Eficientizarea retenției compușilor organici volatili din surse punctiforme printr-un sistem de 

filtrare modular. 

Model inteligent de simulare a combustiei spontane a cărbunilor și hidrocarburilor din structura 

lor. 

Determinarea parametrilor de explozie a substanțelor inflamabile lichide  utilizate în procesele 

tehnologice ca intermediari sau reziduuri. 

Cercetări privind influența unei explozii interne asupra temperaturii maxime de suprafață la 

echipamentele electrice cu tip de protecție capsulare antideflagrantă. 

Detector de gaz fiabil și inteligent pentru uz casnic. 

Modul experimental demonstrativ pentru validarea metodei de determinare a energiei minime de 

aprindere a atmosferei explozive de praf/aer prin masurarea exacta a parametrilor de initiere. 

Bloc experimental pentru comanda și controlul transportoarelor în exploatările miniere cu pericol 

de explozie. 

Metodă computerizată de evaluare a procesului de evacuare a pasagerilor dintr-o statie de 

metrou, in caz de incendiu. 

Rețele dinamice de discretizare în simulări computerizate utilizate în investigarea exploziilor 

accidentale de gaze. 

Siguranta la explozie a peretilor de inchidere ai cladirilor. 

Straturi fosfatate cu proprietăți antiscântei pentru echipamente folosite în atmosfere potențial 

explozive. 

Dispozitiv portabil eficient energetic pentru determinarea calitatii aerului si a expunerii personale 

la poluanti atmosferici. 

Prototip servo-motor electric sincron destinat utilizarii in atmosfere potential explozive. 

Concept nou de compresor cu șurub oil-free destinat funcționării în medii cu potențial exploziv. 

 

2.10.6 ARTICOLE 

Pe parcursul anului 2019, personalul din cercetare a elaborat un număr de 132 de lucrări 

științifice prin care INCD INSEMEX a fost prezent la numeroase comunicări științifice, simpozioane, 

conferințe naționale și internaționale, unele fiind publicate în reviste de specialitate sau procedings-

uri, cotate BDI (ex.: SCOPUS, ISI etc.). 

 

Dintre acestea, în perioada de derulare a IOSIN – PCDIEx, au fost:  

- Computational study for improving the quality of safety measures for LPG filling stations. 

- Improving the quality for classification of pyrotechnic articles on the basis of pyrotechnic 

composition content. 

- Prospective and exploratory research in the quality field of industrial risk assessment and 

analysis. 
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- Research on psychological indicators involved in rescue activities. 

- Determination of danger, risk and fire vulnerability parameters. numerical simulation in fire 

extinction. 

- Research on establishing the physical effort of rescuers according to the activity performed 

and type of respiration protection equipment. 

- Monitoring worker’s exposure to physicochemical pollutants to prevent occupational illness. 

- Increase in the security quality in use of professional pyrotechnic articles falling in category F4. 

- Assessing the quality safety performance of the deflagration  detonating transient behavior 

specific to class 1 hazardous materials, according to Orange Book. 

- Study of methods for assessment of the ignition risk of dust/air explosive atmospheres by 

electrostatic discharge. 

- Elements of disaster management and first AID. 

- Improving drained gas quality parameters through optimal management of methane drainage 

systems. 

- Underground environment optimization using specialized programs. 

- Analysis of explosive environments that interracts with industrial ventilation systems. 

- Increasing the safety, quality and efficiency of demolition/dismantling of metal structures by 

using blasting works. 

- The impact on the environment produced by the methane gas released in the Jiu Valley coal 

mines. 

- Study of explosive characteristics of combustible powders. 

- Opportunity of using drones equipped with sensors for measurement of combustion gases. 

- Considerations regarding the asymmetric pulse and asymmetric power tests of electronic 

ballasts for fluorescent luminaires with type of protection increased safety “E” designed for use 

in explosive atmospheres. 

- Thermal endurance tests performed on equipment used in potentially explosive areas. 

- A quality-based approach for improving the lighting design process. 

- Increasing quality through the study of the use of extraction complexes using modern methods 

of mathematical statistics. 

- Improving the method of calculating the ecological footprint generated  by road traffic – case 

study. 

- Continuous invasive monitoring technology for determination of air velocity  at the level of main 

ventilation station. 

- Separation fault scenarios in intrinsic safety circuits. 

- Research on tests carried out on explosion proof cable entries. 

- Assessment of the ground vibration generated by blasting in quarries. 
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- Use of drones in support of rescue interventions teams  in toxic/flammable/explosive 

environments. 

- Improving the safety level of pyrotechnic articles testing in variable  conditions of microclimate. 

- Modernization of the test method for non-sparking materials intended  for use in explosive 

areas. 

- Psychological training program for intervention and rescue personnel. 

- Influence of electric motors design on their behaviour during testing  in explosive mixtures. 

- New tools for estimating the extent of hazardous areas generated  by gas leak explosions. 

- Influence of pyrophoric sulphides over the flammability parameters  of liquids. 

- Analysis of human behavior and evacuation in building fires  using computer evacuation 

models. 

- Determination of coal microelements by instrumental analysis. 

- Research on aquatic pollution level of maleia river by simulation  in computational fluid 

dynamics. 

- Dezvoltarea sistemului de management al calității din cadrul INCD INSEMEX Petroșani. 

- 70 de ani de existență INSEMEX. 

- Fabricarea, calibrarea și testarea de sisteme avansate de senzori, pentru aplicații în securitate 

societală. 

- Cerințe esențiale de securitate care trebuie verificate la expertizarea tehnică a articolelor 

pirotehnice de divertisment. 

- Mitigating noise pollution level when loading useful mineral substances (UMS) in CFR wagons 

in order to increase acoustic comfort in neighbouring areas. 

- Sensitivity to ignition by electrostatic discharge of explosive dust / air mixtures. 

- Personality and occupational stress in the field of mine rescue and intervention. 

- Consequence modelling of a truck explosion. 

- Research on the phenomenon of explosive gas occurrence in drills for an engineering building 

– case study. 

- The determination of threats traceability in the use of explosive materials in different 

environments. 

- Analysis of domestic landfills in hunedoara county and assessment of the groundwater and 

surface water degree of pollution. 

- Comparison of icp-oes and edxrf techniques for determination of soil metals. 

- Research on vulnerability to stress in the field of intervention and rescue in toxic/ flamable/ 

explosive environments. 

- Validation and determination of accidental gas emissions by advanced gas scanning method 

in the infrared field. 
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- Aspects on testing electrical equipment with type of protection flameproof enclosure "d". 

- Considerations on the testing of breathing and draining devices used in electrical equipment 

with flameproof enclosure type of protection. 

- Comparative study having in view the methods of determination the minimum ignition energy 

of the air/combustible dust mixtures. 

- Charging risk with electrostatic charges of workers from EX areas. 

- Optimization of blasting activities in salt mines in the conditions of ensuring the integrity of 

underground mining structures. 

- Performing safely and efficiently the demolition of a water cooling tower by using blasting 

works. 

- Development of new concepts, methods, processes and technologies concerning the security 

of industrial ventilation systems. 

- Characterization of hydraulic oil waste to thermal degradation using the thermogravimetric 

analysis method coupled with infrared spectrometry. 

- Occupational health and safety risk assessment for preventing electrical injury in underground 

mining. 

- Optimizing the underground environment of mining units using specialized programs. 

- Visualization and record methods for the initiation of air-methane explosive atmospheres. 

- Numerical modeling of water sprinkler interaction with fire spread and smoke layers. 

- Evaluation of nonlinear circuits with intrinsic safety using spark test apparatus simulator. 

- Integrated system for pressurized enclosures tests. 

- Critical points of presurized enclosure found with CFD - an example. 

- Aspects regarding the voltage impulse ignition test for stator insulation systems of electric 

motors used in potentially explosive atmosphere. 

- Rescue and intervention activity set-up at the level of economic agents in order to increase 

safety and health at work. 

- Research on development of practical abilities of rescuers in interventions in high temperature 

and humidity environments. 

- Researches regarding the dispersion of volatile organic compounds emissions generated by 

treatment and coating of metals. 

- Studying of the influence of heavy metal effects, from closed mining perimeters on the quality 

of surface water-creek certej case study. 

- Distribution of velocity fields in air exhaust difussers. 

- Residual risks encountered in coal mining and closure of mines in the Jiu Valley – Romania. 

- Applications of terotechnic and terotechnology to industrial ventilation systems. 

- Evaluation of detonant characteristics of high-contained nitrogen fertilizers in accordance with 

(EC) 2003/2003 regulation and issuance of a certificate in this regard. 
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- Evaluation of the safety level to the high-quality vault with a V resistance level, based on the 

gaz explosion test results. 

- Verification of performance requirements and technical parameters of plastic explosives with 

civil and military use. 

- Analysis of the specific dangerous scenarious for industrial site of the field of explosives for 

civil uses. 

- Research on the use drones for monitoring and resources valorification in the extractive 

industry. 

- Local and global effects in steel buildings frames due to blast load. 

- Influence of the loading and support conditions on the ultimate capacity of columns to resist 

the effects of near. 

- Full-scale two-story steel frame building under near-field explosions. 

- Verifying compliance of a metallic surface treatment company with bat requirements, to 

minimize emissions of pollutants in water. 

- Research on the advantages of in situ investigation of air quality parameters by means of 

environmental auto laboratories. 

- Lowering the level of occupational exposure to noise in areas neighbouring compressor halls. 

- Impact of demolition work on the environment, generated by mine closures in  Jiu Valley. 

- Research on practical training of rescuers by using a mobile workout training facility. 

- Performing comparative determinations on pollutant immissions through reference methods 

and by means of infrared spectroscopy. 

- Optimizing the technical verification process of cylinders. 

- Aspects concerning the influence of the design of flameproof electric motors on maximum 

explosion pressures. 

- Technical requirements for entries in flameproof enclosures operating in potentially explosive 

atmospheres. 

- Importance of training the personnel performing specific activities related to equipment / 

installations operating in areas classified as with potentially explosive atmospheres. 

- Considerations regarding the specific tests applicable to electric motors with type of protection 

flameproof enclosure „D” and type of protection increased safety „E”. 

- Determining the maximum surface temperature for non-electrical equipment aiming at 

explosion prevention at protection. 

- Research regarding the electrification risk of materials, technical equipment and appearance 

of electrostatic discharges in the presence of explosive atmospheres. 

- Aspects regarding the applicability of atex directives for the evaluation of products regarding 

the risk of explosion. 

- The test method used to determine surface temperature for EX equipment certification. 
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- Aspects on threshold alarm tests of electrical apparatus for the detection of combustible gases 

in domestic premises. 

- Particularities of the assessment of large equipment used in explosive atmospheres. 

- Designing and using robots for performing inspections in potentially explosive atmospheres. 

- Numerical simulation for determining detonation parameters of explosive substances using 

explo 5 thermo-chemical prediction software. 

- Assessing the impact sensitivity of explosives using the BHF-12A equipment. 

- Technical and safety aspects at the demolition by blasting works of a cooling tower with a high 

of 72.00 m. 

- The analysis of health and safety deficiencies at work as well as organization, to the surface 

mining operations, of useful rocks which can cause accidents and/or technological failures. 

- Computational simulation of safety parameters concerning friction and impact sensitivity of 

tested civil use explosives. 

- Conformity assessment of anti-hail rocket  RAG-96.00 with security requirements. 

- Experimentation of a banded tandem ventilation system with balanced structure. 

- Use of explosibility diagrams in potentially explosive atmospheres. 

- The process of closing dynamics applied to the ventilation network of Paroșeni mine. 

- Environmental impact of methane released from coal mines. 

- Assessing the heavy metal pollution level in jiu valley by bio-monitoring inferior plants – moss. 

- Analysis of thermal degradation behavior for some hydraulic oils, using FTIR-TGA coupling. 

- The use of numerical models as a modern tool in fire investigation. 

- Optimizing the computational simulations of air-flammable gas explosions using HPC and 

ANSYS software. 

- Increasing the occupational health and safety level by using specialized software. 

- Technical and organisational operationalization of the testing programme for fireworks in 

category 4 (aerial bombs and roman candles). 

- Locating the probable ignition source in fire expertise. 

- Defining parameters for numerical modelling of fires. 

- Automation of physical experiments regarding explosions of air-methane mixtures. 

- Ignition source localization in gaseous mixtures explosions expertise. 

- Modelling the occupational exposure of workers to certain hazardous chemicals. 

- Computational simulation of shock wave generated by the detonation of civil use explosions. 

- Use of innovative technologies in psychological assessment and training of personnel working 

in dangerous environments. 

- Testing of a full-scale building under external blast. 
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- Sustainable Development Model for the Automotive Industry. 

- Management and reuse of land affected by tailing dumps - E.M Lonea case study. 

- Evaluation methods of test laboratories regarding the validation of results through proficiency 

testing. 

- Computational Simulation Validation of flammable gasses leaks. 

- Security assessment for safety explosives intended to be used in salt mining exploitations. 

- Considerations regarding  the electrical equipment the type of protection flameproof enclosure 

"d" intended for use in potentially explosive atmospheres. 

- Development of new concepts, methods, processes and technologies concerning the security 

of industrial ventilation systems. 

- Environmental impact for active coal mines in contrast with the community impact on closed 

mines. 

 

Ca și obiectiv, pentru anul 2020, INCD INSEMEX va participa, la manifestări științifice interne și 

internaționale, cu prezentarea de lucrări cu posibilitatea de publicare în reviste de profil cu diferite 

cotații CNCSIS ( ISI, baze internaționale, A, B+, B, C, D, fără cotație). 

 

2.10.7 BREVETE/CERERI DE BREVET DE INVENȚIE 

INCD INSEMEX până la data prezentului raport are înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții 

și Mărci un număr de 11 brevete de invenții și 32 cereri de brevet de invenție. În anul 2019 a fost 

depusă la OSIM cererea de brevet de invenție cu titlul: Stand computerizat pentru prepararea unui 

amestec de gaze inflamabile/toxice/asfixiante - A 2019 00897. 

  

2.11 OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE IOSIN - PCDIEx 

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 și 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: 

- participare activă la întâlnirile de specialitate, atât în țară cât și în străinătate (Meeting-urile 

organizate de IECEx, IMRB, Autoritățile Miniere din Statele Europene, Forumurile Organismelor 

Notificate pentru Directivele europene ATEX, Explozivi, Pirotehnice, EIP, etc.); 
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- încheierea de acorduri de cooperare cu organizații de cercetare (universități si institute de 

cercetare naționale și internaționale); 

- participare la manifestările științifice de profil; 

- organizarea cu periodicitate de doi ani a simpozionului internațional Securitate și Sănătate în 

Muncă - SESAM; 

- activitate publicistică științifico-tehnică a editurii proprii INSEMEX; 

- participarea la realizarea priorităților naționale, manifestând deschidere și acțiuni de inițiere a 

diverse acte normative și legislative; 

- participare la târguri și expoziții; 

- participare la scheme de comparare și încercări interlaboratoare. 

 

Infrastructura de cercetare – dezvoltare 

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare constituie un obiectiv prioritar al strategiei 

institutului, premisă necesară realizării unui nivel european competitiv în spațiul european al cercetării 

după aderarea României la Uniunea Europeană. 

În acest sens se urmăresc următoarele: 

- întreținerea și modernizarea instalațiilor C-D-I de importanță națională, respectiv cele care 

servesc domeniilor strategice și pe care INSEMEX le deține - Instalația de Interes Național – IOSIN-

PCDIEx; 

- dotarea laboratoarelor de cercetare cu aparatură și echipamente de cercetare de înaltă 

performanță. 

 

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, menținere etc.); 

- diseminarea informațiilor asupra rezultatelor activității CDI a institutului (organizare de 

seminarii, 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; 

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. 
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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. 

Îmbunătățirea pregătirii profesionale și a resurselor umane angrenate în 

activitatea directă de CDI, auxiliară sau administrativa 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. 

Managementul calității infrastructurii de cercetare și a informațiilor clasificate. 

            - menținerea acreditărilor pentru laboratoarele de încercări și organismele de certificare; 

            - dezvoltarea sistemelor de calitate integrate, atât pentru activități de CDI și administrație; 

            - menținerea și dezvoltarea sistemului de asigurare a securității informațiilor clasificate. 

 

6.4. Instalații experimentale / instalații pilot  VEZI RAPORT EVALUARE 

 - 

6.5. Echipamente relevante pentru CDI   

 

 Pe parcursul anului 2019, au fost achiziționate următoarele echipamente relevante pentru 

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

 

 -Laborator mobil de mediu echipat cu aparatura de monitorizare calitate aer : 969.900 lei 
 -Spectrometru de fluorescenta cu raze x, dispersiv dupa lungimi de unda cu accesorii : 476.980 lei 
 -Upgrade / update ANSYS : 689.600 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. 
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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 2019, INCD INSEMEX a înregistrat o creştere a capacităţii de cercetare - 

dezvoltare prin utilizarea optimă a infrastructurii de CDI, şi anume: 

- 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; 
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- Roșia Gold Corporation; 

- Nitroporos Făgăraș; 

- Transgaz Mediaș; 

- Michelin România; 

- Tehnosam Satu Mare; 

- Fepa Bârlad; 

- 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 

 În anul 2019, INCD INSEMEX a elaborat și depus în cadrul Competiției....... PNCDI III 

următoarele proiecte: 

 

➢  Metoda specializata pentru evaluarea performantei explozivilor de uz civil din punct de 

vedere al capacitatii de lucru. 

➢  Metodologie de evaluare a activităților de perforare-împușcare la lucrări din cariere în 

baza criteriilor de performanță tehnico - economică și de securitate. 

➢  Utilizarea inteligenței artificiale în sistemele de pregătire a personalului de intervenție și 

salvare în  medii toxice / explozive / inflamabile. 

➢  Eficientizarea retenției compușilor organici volatili din surse punctiforme printr-un sistem 

de filtrare modular. 

➢  Model inteligent de simulare a combustiei spontane a cărbunilor și hidrocarburilor din 

structura lor. 

➢  Determinarea parametrilor de explozie a substanțelor inflamabile lichide  utilizate în 

procesele tehnologice ca intermediari sau reziduuri. 
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➢  Cercetări privind influența unei explozii interne asupra temperaturii maxime de suprafață 

la echipamentele electrice cu tip de protecție capsulare antideflagrantă. 

➢  Detector de gaz fiabil și inteligent pentru uz casnic.  

➢  Modul experimental demonstrativ pentru validarea metodei de determinare a energiei 

minime de aprindere a atmosferei explozive de praf/aer prin masurarea exacta a 

parametrilor de initiere. 

➢  Bloc experimental pentru comanda și controlul transportoarelor în exploatările miniere cu 

pericol de explozie.  

➢  Metodă computerizată de evaluare a procesului de evacuare a pasagerilor dintr-o statie de 

metrou, in caz de incendiu. 

➢  Rețele dinamice de discretizare în simulări computerizate utilizate în investigarea 

exploziilor accidentale de gaze. 

➢  Siguranta la explozie a peretilor de inchidere ai cladirilor. 

➢  Straturi fosfatate cu proprietăți antiscântei pentru echipamente folosite în atmosfere 

potențial explozive. 

➢  Dispozitiv portabil eficient energetic pentru determinarea calitatii aerului si a expunerii 

personale la poluanti atmosferici. 

➢  Prototip servo-motor electric sincron destinat utilizarii in atmosfere potential explozive. 

➢  Concept nou de compresor cu şurub oil-free destinat funcţionării în medii cu potenţial 

exploziv. 

 

 

 

 

Pe parcursul anului 2019, INCD INSEMEX a derulat 10 proiecte de cercetare din cadrul 

Programului Nucleu, și anume: 

 

PN 19 21 01 01 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. 

 

Faza 1: Analiza depozitelor de deșeuri menajere conforme din județul Hunedoara și a proceselor 

tehnologice desfășurate. 

În prezent, problema gestionării deșeurilor se manifestă tot mai acut din cauza creșterii cantității și 

diversității acestora, precum și a impactului lor negativ, tot mai pronunțat, asupra mediului 

înconjurător. Depozitarea deșeurilor pe sol fără respectarea unor cerințe minime, evacuarea în 

cursurile de apă și arderea necontrolată a acestora, reprezintă o serie de riscuri majore atât pentru 

mediul ambiant cât si pentru sănătatea populației. 

În acest sens, legislația europeană transpusă prin actele normative naționale a impus o noua 

abordare a problematicii deșeurilor, plecând de la necesitatea de a economisi resursele naturale, 

de a reduce costurile de gestionare și de a găsi soluții eficiente în procesul de diminuare a 

impactului asupra mediului produs de deșeuri. 

Abordarea națională în domeniul gestionării deșeurilor se bazează pe 4 principii majore: 
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- prevenirea generării deșeurilor - factor considerat a fi extrem de important în cadrul oricărei 

strategii de gestionare a deșeurilor, direct legat atât de îmbunătățirea metodelor de producție, cât 

şi de determinarea consumatorilor să își modifice cererea privind produsele(orientarea către 

produse verzi) şi să abordeze un mod de viață, rezultând cantităţi reduse de deşeuri; 

- reciclare şi reutilizare - încurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor componente, 

preferabil prin reciclare. În acest sens sunt identificate câteva fluxuri de deşeuri pentru care 

reciclarea este prioritară: deşeurile de ambalaje, vehicule scoase din uz, deşeuri de baterii, deşeuri 

din echipamente electrice şi electronice; 

- valorificare prin alte operaţiuni a deşeurilor care nu sunt reciclate; 

- eliminarea finală a deşeurilor - în cazul în care deşeurile nu pot fi valorificate, acestea trebuie 

eliminate în condiții de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană, cu un program strict de 

monitorizare. 

Din punct de vedere al poluării atmosferice, depozitele de deșeuri constituie o sursă 

cvasipermanentă de emisie în atmosferă a mirosurilor neplăcute cauzate de odorizanți (în special 

mercaptani, amoniac, hidrogen sulfurat) precum și poluarea cu alte gaze sau suspensii antrenate de 

vânt. Principala măsură pentru reducerea poluării atmosferice din zona depozitelor de deșeuri este 

practicarea exploatării în celule și acoperirea deșeurilor cu materiale inerte. 

Din punct de vedere al poluării atmosferice emisiile atmosferice caracteristice depozitelor de 

deșeuri sunt clasificate în 2 categorii:  

- Emisii din surse difuze (fugitive) – sunt reprezentate de emisiile generate de suprafețele 

amplasamentului, care intră sub incidența Legii 104 din 2011 (cu modificările și 

completările ulterioare) sau STAS 12574/87. 

- Emisii dirijate – sunt în principal surse de poluare punctiforme care intră sub incidența 

Legii 278/2013.  

Sursele de emisii difuze (fugitive) de pe amplasamentul depozitelor de deșeuri sunt constituite de: 

• poluanții eliberați în aerul înconjurător proveniți din circulaţia/funcționarea mijloacelor de 

transport/ utilajelor (CO2, SO2, NOx, COV); 

• gazul de depozit (metan, bioxid de carbon, compuşi organici non-metalici și alte gaze de 

descompunere în cantități mici ca: azot, oxigen, amoniac, sulfuri, hidrogen, monoxid de carbon); 

• pulberi rezultate de la manevrarea deșeurilor; 

• gaze rezultate în urma operaţiei de compostare (bioxid de carbon, substanţe organice); 

• emisii de la staţia de pompe, staţia de clorinare, staţie tratare levigat; 

• odorizanți. 

Măsurarea gradului de poluare este un instrument important pentru a proba conformitatea 

cu standardele atât pentru emisii cât şi pentru imisii. Este totodată necesar să se realizeze 

măsurători de încredere. Pentru a asigura calitatea ridicată a măsurătorilor trebuie ţinut cont de 

condițiile de asigurare a calităţii şi de control al ei. Existenţa regulamentelor ca ISO 9001, EN 45001 

și SR EN ISO /IEC  17025 definesc cadrul de lucru pentru calitatea măsurării. Astfel pentru a proba 

corectitudinea monitorizării imisiilor un sistem de măsurare trebuie să se acopere următoarele 

etape:  

• selecţia metodologiei şi a analizorilor;  

• reprezentativitatea părții monitorizate;  

• instalarea instrumentelor şi a sondei de absorbţie;  
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• conformitatea cu condiţiile ambientale necesare (pentru instrument);  

• calibrarea echipamentelor;  

• controlul funcţionării (verificarea valorii de zero);  

• verificarea datelor înregistrate.  

 

Inventarierea depozitelor de deșeuri municipale de pe raza județului Hunedoara:  

Județul Hunedoara se situează în Regiunea Vest a României, suprafața totală a județului fiind de 

7.063 km2 

În urma analizei efectuate prin acest proiect, s-a constatat faptul că pe raza județului Hunedoara 

există în prezent 10 depozite neconforme de deșeuri municipale închise în conformitate cu Ordinul 

757/2004, respectiv: Deva, Hunedoara, Călan, Petrila, Uroi-Rapoltu Mare, Hațeg, Brad, Aninoasa, 

Lupeni, Orăștie și trei depozite neconforme de deșeuri municipale (Vulcan, Uricani, Simeria) în 

proces de pregătire pentru ecologizare.  

În prezent, depozitarea deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora se face numai la 

depozitul conform Barcea Mare, amenajat conform legislației și normelor tehnice în vigoare 

aplicabile depozitelor de deșeuri. 

Amplasare în teritoriu: Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) este amplasat 

aproximativ în centrul judeţului Hunedoara, la cca 10 km de municipiile Deva şi Hunedoara şi la cca 

9 şi 7 km de oraşele Călan, respectiv Simeria. Se întinde pe o suprafaţă totală de 26,2 ha şi 

cuprinde parcele de teren din trei unități administrative teritoriale (UAT- uri) - Deva, Simeria şi 

Băcia, în prezent acestea aflându-se în domeniul public al judeţului Hunedoara, cu drept de 

administrare dobândit prin lege de către Consiliul Judeţean Hunedoara. 

 

Fig.1. Amplasare depozitului de deșeuri în funcțe de UAT 

 

Condițiile specifice din teren legate de structura reliefului şi de poziţionarea parcelelor care 

compun amplasamentul, au condus la structurarea CMID pe două incinte legate între ele prin 

drumuri de acces. 

1. Incinta depozitului conform de deşeuri municipale; 

Simeri

a 

Deva 

Călan Hunedo

ara 
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2. Incinta cu facilităţile de tratare constituite din Staţia de Sortare şi Staţia de Tratare Mecano 

- Biologică. 

Conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, CAPITOLUL IV: Proceduri de control şi 

urmărire în faza de exploatare a depozitului de deşeuri (cu modificările ulterioare HG 1292/2010), 

operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de 

deşeuri şi să suporte costurile acestuia. Procedurile de control şi monitorizare în faza de exploatare 

a unui depozit de deşeuri cuprind: 

a) automonitorizarea tehnologică; 

b) automonitorizarea calităţii factorilor de mediu. 

Operatorul depozitului este obligat să raporteze autorităţii competente pentru protecţia mediului 

după cum urmează: 

- semestrial, datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu 

prevederile din autorizația/autorizația integrată de mediu, precum şi stadiul îndeplinirii măsurilor 

din programul pentru conformare, dacă este cazul; 

- în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin 

programul de monitorizare 

Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea şi analiza probelor sunt cele standardizate la nivel 

naţional sau european ori sunt metodologii cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea 

deşeurilor. 

Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a 

calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate. În acest sens, prin acest 

proiect ne-am propus monitorizarea acestui depozit, atât din punct de vedere al calității 

atmosferei, cat și din punct de vedere a noxelor profesionale, respectiv la operatori. 

Analiza poluantului atmosferic se va realiza cu ajutorul unor metode, care se aleg în funcție de 

legislația și standardele în vigoare, astfel încât sa se faciliteze prelevarea probelor și rapiditatea de 

răspuns în situația producerii oricărui eveniment ecologic. 

Controlul calității factorilor de mediu în zona de influență a depozitelor se realizează prin: 

• Înregistrarea datelor meteorologice – pentru stabilirea cantităților de precipitații, a 

domeniului de temperatură și a direcției dominante a vântului; 

• Analiza principalilor indicatori de calitate a apelor de suprafață – se vor preleva 

probe din puncte situate în amonte, respectiv în aval de depozit, pe direcția de 

curgere a apei; 

• Analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane – se vor preleva probe 

din foraje de monitoring situate amonte, respectiv aval de depozit; 

• Determinarea concentrațiilor indicatorilor specifici în aerul ambiental din zona de 

influență a depozitului; 

• Determinarea concentrațiilor indicatorilor specifici din emisiile de gaze cu efect de 

seră, datorate atât tratării deşeurilor din depozit cat şi rezultate din diferite tehnici 

neconforme; 

• Determinarea concentrațiilor specifice de poluanți în sol, în zona de influență a 

depozitului. 

Valorile obținute pentru fiecare indicator de mediu vor fi comparate cu cele prevăzute de normele 

legislative în vigoare. 
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O altă problemă majoră de mediu care se ridică la ora actuală este disconfortul olfactiv. În 

prezent, nu există reglementat în legislația națională parametrul „miros”, decât în Directiva 

Imisiilor de miros –DIM-, ediția din 21 septembrie 2004. Lipsa unui cadru legal din punct de vedere a 

imisiilor de miros constituie un impediment pentru sănătatea populației afectate care poate avea 

repercursiuni și asupra dezvoltării economice a zonelor. Mirosurile reprezintă unul dintre aspectele 

cele mai emergente legate de emisiile de miros produse de fabricile industriale și depozitele de 

deșeuri menajere. Acest disconfort constituie o problemă complexă de rezolvat, datorită 

caracteristicilor subiective ale percepției olfactive și dificultății de a identifica cu certitudine sursa 

emisiilor. 

Compușii cum ar fi sulfura de hidrogen (H2S) și amoniacul (NH3) sunt identificați în mod clar ca 

mirosuri majore specifice zonelor urbane, iar datorită impactului olfactiv ridicat, acestea trebuie 

monitorizate. 

Mirosul este măsurabil utilizând metode științifice standardizate, cantitative, fiind analizat de 

laboratoare de mediu sau chimie, cu aparatură care să corespundă legislației aplicabile. În acest 

sens, prin acest proiect s-a propus achiziționarea unui analizor odorizanți pentru detecția H2S în 

aerul ambiental și un Cromatograf airmo VOC BTEX pentru monitorizarea continuă a hidrocarburilor 

aromatice sau halogentate (de exemplu: benzen, toluen, etil benzen, xilen, tri-clor-methane, 

metilmercaptan etc) în aerul înconjurător. 

Hidrocarburile petroliere totale (TPH) sunt termeni utilizați pentru orice amestec de hidrocarburi 

care se găsesc în țiței. Hidrocarburile petroliere (HP) reprezintă contaminanţi comuni ai siturilor, 

metodele de prelevare şi analiză a mediilor pentru familia hidrocarburilor petroliere fiind 

considerate în general metode HTP (Hidrocarburi Totale din Petrol). Termenul de hidrocarburi 

totale din petrol se referă la rezultate analitice pe de o parte, iar pe de altă parte, la impactul 

asupra mediului şi sănătății umane. 

Pentru determinarea conținutului total de hidrocarburi se utilizează diferite metode fizico-chimice, 

cele mai uzitate fiind metodele gravimetrice, cromatografice și spectrofotometrice in domeniul 

infraroșu (IR). 

Existența produselor petroliere în apă/ sol este o problemă globală, existând o preocupare continuă 

de limitare /eliminare fenomenului de poluare a multor ramuri industriale cât și a agențiilor de 

reglementare. 

Deșeuri provenite din industrie, comerț, din sectorul public sau administrativ, care prezintă 

compoziție și proprietăți similare cu deșeurile menajere sunt colectate, transportate, prelucrate și 

depozitate împreună cu deșeurile menajere în cadrul depozitelor de deșeuri municipale (fig. 2). 

Datorită existenței unor deșeuri care nu ar fi trebuit acceptate în depozitele municipale (uleiuri 

uzate, păcură) a apărut contaminarea deșeurilor inerte prin fenomenul de percolare, respectiv 

levigare a reziduurilor de hidrocarburi, astfel apărând necesitatea caracterizării deșeurilor și din 

punct de vedere al conținutului de hidrocarburi.  
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Fig. 2 Depozit de deșeuri municipale 

 

 

Faza 2: Modernizarea infrastructurii de cercetare pentru investigarea completă a parametrilor de 

calitate a mediului. 

Monitorizarea calităţii aerului presupune o serie de acţiuni de observare şi măsurare cantitativă şi 

calitativă a unor indicatori ai stării aerului, cum ar fi concentraţii ale unor componente din aer. 

Pentru aceasta, este necesară prelevarea a mai multor probe de aer (gaze, pulberi, COV, agenți 

fizico-chimici) cu echipamente specializate care să dețină domenii de măsură cât mai mici, uneori 

mergând până la concentrații de ppt. 

În prezent, cele mai multe laboratoare de mediu utilizează echipamente individuale/analizoare 

pentru fiecare parametru de mediu analizat sau efectuează recoltări de probe într-un mediu 

absorbent/adsorbant, urmând a face analiza compușilor în laboratoare.  

Pentru evaluarea corectă a unei zone poluate sau potențial poluată, prelevarea se face simultan, 

deoarece noxele (în special cele gazoase) se răspândesc relativ uniform pe întreaga suprafață, în 

funcție de viteza vântului, fapt ce a condus la necesitatea de a interconecta mai multe 

echipamente într-un sistem integrat de măsurare și monitorizare a mediului, respectiv achiziția 

unui laborator mobil de mediu, care oferă această posibilitate în situația unei echipări 

corespunzătoare. De asemenea, înălțimea la care se recoltează prizele de aer, fiind un alt factor 

extrem de important, autolaboratorul oferă și această posibilitate, nefiind nevoiți să apelăm la 

anumite suporturi pentru prelevare corectă. 

Scopul principal al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii tehnice şi metodologice precum 

şi creşterea expertizei personalului privind investigarea completă a parametrilor de calitate a 

mediului ambiant și a mediului de muncă. Aceasta va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de lucru 

şi a perspectivelor în ceea ce priveşte acuratețea și exactitatea măsurătorilor prin utilizarea de 

echipamente şi soft-uri de ultimă generaţie. 

Alegerea metodei de analiză pentru diferiți agenți poluanți depinde de: toxicitatea și concentrația 

acestora, cantitatea emisă în mediu la funcționarea normală a întreprinderilor, de chimismul 

agenților poluanți, etc. Analizele de laborator trebuie să fie precedate de o tehnică specială de 

prelevare a probelor și, eventual, de prelucrare adecvată a lor. O prelevare de substanțe poluante 

din aer trebuie să fie reprezentativă, adică să prezinte aceleași calități și caracteristici ca ale 

mediului din care s-a făcut colectarea; să respecte compoziția reală a agenților poluanți, atât din 

punct de vedere fizic (mărimea particulelor, cât și a compoziției chimice). 

Pentru măsurători de imisii în aer, legislația de protecția mediului (cu precădere Legea 104/2011) 

prevede valori sensibile pentru majoritatea componenților, aproape în toate cazurile limitele fiind 
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exprimate în µg/m3. Pentru o acuratețe și o precizie ridicată, echipamentele pentru măsurarea 

imisiilor sunt voluminoase, fapt ce a condus la asamblarea acestora pe rastele într-un autolaborator 

special amenajat. Cu ajutorul autolaboratorului pot fi efectuate o serie de măsurători, fiind mult 

mai ușor de interpretat corelarea dintre anumiți poluanți în funcție de timp. 

În prezent, în România, există puține laboratoare mobile de mediu, iar majoritatea dintre acestea 

sunt echipate destul de sumar, în primul rând datorită costurilor ridicate ale echipamentelor.  În 

acest sens, există cercetări efectuate cu ajutorul laboratoarelor mobile de mediu care s-au dovedit 

a fi foarte eficace și care încurajează achiziția acestuia. 

 

Investigarea condițiilor de mediu de muncă se referă la culegerea unor date asupra obiectivului 

luat în studiu şi a proceselor tehnologice ce au loc în acea unitate în vederea alegerii noxelor ce vor 

fi determinate, a aparaturii şi a celor mai adecvate metode de prelevare si analiză ce urmează a fi 

folosite.  

Literatura de specialitate din ultimul timp susţine şi încearcă să demonstreze din ce în ce mai des, 

că factorii de mediu care afectează starea de sănătate a muncitorilor, potentialul nociv al locurilor 

de muncă în care aceştia îşi duc activitatea zi de zi, este cu mult mai variat şi mai complex. De 

aceea, mediul nu mai poate fi caracterizat în majoritatea cazurilor şi mai ales în cazul prezenţei 

mai multor noxe simultan în aer, prin determinarea unei singure noxe (noxa dominantă sau noxa 

majoră).  

Determinarea mai multor noxe coexistente la un moment dat în aer, impune şi multaneitate în 

recoltarea probelor de aer, deoarece numai în aceste condiţii se poate face o interpretare corectă 

a datelor de mediu în vederea tragerii unor concluzii practice în urma cărora să se poată face 

recomandări valoroase nu numai de ordin medical, dar şi etic şi economic. 

 

 

În acest sens, în această fază a proiectului au fost achiziționate două pompe de prelevare noxe 

(pulberi, gaze) din mediul de muncă care pot fi utilizate simultan în recoltarea probelor de aer din 

zona de muncă. Astfel se poate efectua prelevarea în paralel a câte două probe de aer, simultan 

din acelaşi loc, sau simultan în două puncte diferite ale aceleaşi încăperi. Debitul de prelevare a 

pompelor este 2-5l/minut, iar autonomia acestora este de 8 ore, timp suficient pentru urmărirea 

unui muncitor de un anumit profil, în toate locurile în care-şi desfăşoară activitatea pe perioada 

celor 6 sau 8 ore de producţie. 

 
Pompe APEX 2 – CASELLA 

 

 

Analiza cerințelor pentru echipamentele necesare dotării laboratorului mobil de mediu în 

funcție de specificul activităților de investigare în teren. 
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Achiziționarea de echipamente moderne și performante, necesare pentru a asigura dezvoltarea 

infrastructurii  laboratorului și implicit a institutului, s-a efectuat cu respectarea legislației 

naționale în vigoare, referitoare la achizițiiile publice. 

O importantă deosebită o are, cunoașterea precisă sau clară a scopului 

investigației. Astfel, au fost analizate cerințele legislative privind precizia și 

intervalul de măsură al echipamentelor care realizează măsurători în mediul 

ambiental, pentru a putea fi alese echipamentele adecvate laboratorului 

mobil achiziționat. 

Compartimentul pentru depozitarea echipamentelor este construit din 

materiale robuste, iar sistemele de rafturi metalice oferă spaţii de depozitare 

suficiente pentru toate echipamentele din dotare. Sistemele speciale de 

fixare, securizează atât echipamentele, cât și buteliile de gaz etalon pe 

durata transportului.  

Compartimentul este prevăzut şi cu prize de alimentare pentru încărcarea echipamentelor pe 

perioada în care acestea nu sunt utilizate în teren. 

Autolaboratorul este dotat cu sisteme de comunicare în teren pentru prelevarea simultană a mai 

multor probe și sisteme de geolocație pentru identificarea coordonatelor punctelor de prelevare. 

Analiza se efectuează în interiorul autolaboratorului în regim atmosferic controlat, acesta fiind 

dotat cu sistem de condiționare a aerului și cu generator electric pentru menținerea în funcțiune a 

tuturor echipamentelor.  

Sistemul de iluminare suplimentar ne asigură lumina necesară pentru lucru în orice condiții, ziua ca 

şi noaptea. Tot în acest compartiment se pot depozita şi alte accesorii filtre, trepiede, instrumente 

de prelevare probe apa  și sol etc., utile în teren în activitatea curentă de zi cu zi. 

Acest autolaborator a fost dotat cu echipamente de ultimă generație, care au fost achiziționate pe 

baza caietelor de sarcini. In acest sens, s-a realizat documentarea de specialitate în domeniul 

analizei parametrilor de calitate a mediului, autolaboratorul fiind echipat pentru determinarea: 

- concentrației de ozon (O3) 

- concentrația de (benzen, toluen, etilbenzen, xilen și alți compuși organici volatili) pentru aerul 

ambiental 

- odorizanți (pentru analiza produșilor cu sulf) 

- pulberi PM10, PM2,5 din imisii și PM4 

- parametrii meteorologici 

 

Aparatura considerată adecvată pentru aceste măsurători este: 

 

- Analizor pentru ozon (O3) realizat pe principiul fotometriei 

(absorbţie) in UV, conform cu SR EN 14625/2012 cu măsurare 

diferențială alternative a traseului de 0 și probă 

 
- Analizor/cromatograf BETEX pentru determinarea poluanților 

benzen, toluen, etilbenzen, xilen și alți compuși organici volatili din 

aerul ambiental;  
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- Analizor odorizanți (pentru analiza produșilor cu sulf) care este metoda standard pentru 

măsurarea online a compușilor cu sulf folosind gaz cromatografie și detecție electrochimică; 

 

- Prelevator/analizor de pulberi PM10, PM2,5 din imisii și PM4, care este un detector 

optic pentru măsurarea simultană a: PM10, PM4, PM2,5 si pulberile totale (TSP), număr de 

particule, dimensiunea particulelor, temperatura și presiunea, folosind tehnologia 

intensității luminii împrăștiate a fiecărei particule în parte, fiind o metodă 

echivalentă cu EN 12341:2014;  

 

 

- Software vizualizare pentru Datalogger, cu posibilitatea de download direct din instrumente prin 

portul Ethemet/RS232/USB/Bluetooth sau prin GSM/GPRS, de la distanta sau prin orice reţea 

TCP/IP. Software-ul să poată fi folosit pentru achiziţia de date, inregistrare, prelucrare, analiza 

statistica si raportare ale datelor monitorizate; 

- GPS cu busolă electronică  (sistem de comunicare la distanta cu autolaboratorul) care realizează 

compensarea la inclinarea in 3 AXE; 

- Stație meteorologică pentru măsurarea presiunii, temperaturii, umidității relative și sistem de 

eliminare a umidității; 

- Laptop vizualizare date cu licențe Office și Windows. 

Toate sistemele software furnizate sunt pe deplin compatibile cu toate echipamentele de calibrare 

și monitorizare a calității aerului ambiental, iar livrarea echipamentelor e fost făcută cu certificate 

de calitate și etalonare.  

După instalarea analizoarelor și conectarea tuturor liniilor și sistemelor de comunicații, aparatura a 

fost testată că funcționează în conformitate cu standardele producătorului echipamentelor. Acest 

proces de testare a inclus verificarea instrumentelor și analizoarelor, sistemului de 

colectare/prelevare a datelor, sistemului de procesare și prezentare a datelor. 

 

Cerințe tehnice relevante pentru întocmirea caietului de sarcini  

În continuare sunt prezentate cerințe tehnice minime avute în vedere pentru echipamentele din 

componența laboratorului mobil: 

1. Sistem mobil – vehicul +incintă laborator: 

a) Sistem mobil vehicul Furgon, echipat corespunzător cerințelor circulației pe drumurile 

publice cu masă autorizată pentru categoria B, omologare la Registru Auto Român, Euro 6, 

combustibil diesel, ABS, ASR, EBD, Airbag-uri, închidere 

centralizată, aer condiționat, oglinzi laterale exterioare 

reglabile electric și încălzite etc. 

b) Echipare: rack-uri din oțel ajustabile (înălțime, lățime) 

pentru instrumentele de monitorizare a imisiilor, plus 

trei compartimente destinate unor analizoare de gaz 

(CO, SO2, NOX) care au dimensiunile de : 429mm x 

220mm x  550mm – 1buc și 429mm x 175mm x 638mm – 2 

buc, echipamente din dotarea existentă; 
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c) Sistem mobil-incintă laborator: izolat termic cu podea antistatică și antiderapantă în 

conformitate cu standardele europene, plafon ranforsat, care permite deplasarea 

operatorului; comunicare cu cabina in orice moment. 

Incinta autolaboratorului este prevăzută cu sistem de climatizare suplimentar privind temperatura 

în timpul staționarii/deplasării de 20oC. Compartimentul pentru lucru al vehiculului este separat de 

cabină printr-un perete despărțitor complet. Scară mobilă de acces dotata cu suport de sprijin pe 

autolaborator. 

2. Sistem electric: 

a) Sistemul este adaptat la 220V și 50Hz și prevăzut cu împământare. Toate echipamentele 

sunt conectate la un bloc operator electric protejat împotriva supratensiunii și 

scurtcircuitelor, prevăzut cu două prize suplimentare pentru eventuala conectare a unor 

echipamente auxiliare externe.  

b) Incinta laborator a sistemului mobil este dotată cu sursă alternativă de energie cu 

autonomie de utilizare de cel puțin 1 oră. 

 

                     
3. Analizor pentru ozon (O3): pentru măsurarea concentrațiilor de O3 din aerul ambiental 

- Posibilitatea calibrării de zero și span în mod automat (cu stabilirea orei de inițiere a 

acestora) manuala sau de la distanta 

- Debit constant asigurat prin orificiu critic 

- Soft intern cu meniu interactiv, apelabil prin touch panel 

- Principiul de măsură, fotometrie (absorbţie) în UV, conform cu SR EN 14625/2012 cu 

măsurare diferențială alternative a traseului de 0 și probă 

4. Analizor/cromatograf BETEX (benzen, toluen, etilbenzen, xilen și alți compuși organici 

volatili) pentru aerul ambiental: 

- Analizorul BETEX COV este un sistem „on-line” pentru monitorizarea continuă a 

hidrocarburilor aromatice sau halogenate (benzen, toluen, etilbenzen, xilen, și alți compuși 

volatili) din aerul înconjurător.  

- Carcasă compactă pentru montare în rack de 19 ", PC integrat care să include program 

software, Principiul de operare este detector de ionizare cu flacără (FID), prelevare 

automată cu capcană absorbantă și desorbție din capcană 
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- Echipamentul este testat și certificat pentru verificarea conformării cu metoda de referință 

pentru analiza benzenului  EN 14662-3/2016. 

5. Analizor odorizanți (pentru analiza produșilor cu sulf): 

- Metodă standard pentru măsurarea online a compușilor cu sulf folosind Gaz cromatografie și 

detecție electrochimică, măsurare odoranti: produşi cu sulf MM și a odorizanților derivați în 

conformitate cu SR EN ISO 19739:2006 și instalare în rack de 19 " 

- Analize: H2S, SO2, MM, EM, DMS, DMDS, DES, TBM, NPM, 2BM; etc. la 120s, 600s și 1200s 

- Limita de detecție, ≤ 1 ppb pentru substanțe chimice, ppt 50 UO E/m3 (limita pentru 

olfactometru) 

6. Prelevator/analizor de pulberi PM10, PM2,5 din imisii și PM4: 

- Detector optic pentru măsurarea simultană a: PM10, PM4, PM2,5 și pulberile totale (TSP), 

număr de particule, dimensiunea particulelor, temperatura și presiunea, folosind tehnologia 

intensității luminii împrăștiate a fiecărei particule în parte, metodă echivalentă cu EN 

12341:2014 

- Debit prelevare constant, programabil în domeniul 0.02 – 3m3/h 

- Domeniu de măsurare (mărime particule): 0,18-18µm, domeniu de măsurare (masă): 0-

10.000µg/m3, domeniu de măsurare (număr): 1-20.000 particule/cm3 

- Oprire automata in  momentul unei scaderi de presiune <300 mbar 

- Afisarea informatiilor caracteristice prelevarii: debitul de prelevare, durata prelevarii, 

presiune ambienbtala, volume totale, gradul de incarcare al filtrului, volumul de aer 

prelevat in m3 si Nm3 

- Posibilitate de salvare/stocare a datelor in cazul caderilor de tensiune, domeniu debitului: 

10-50l/min, debit la alimentare: >50l/min 

7. Accesorii prelevare, calibrare probe aer  

8. GPS cu busolă electronică : 

- Compensarea la inclinarea în 3 AXE,  

- Altimetru barometric 

9. Stație meteorologică: 

- Senzor pentru direcția si viteza vântului, domeniul de viteza vântului: 0 - 150km/h; direcția 

vântului: 0 - 360°;  

- Senzor de presiune (domeniu de presiune: 830 - 1050 hPa); senzor de radiaţie globala 

(domeniul: 0-1500 W/m2), senzor de umiditate si temperatura (domeniu de umiditate: 0 

100%; domeniu de temperature -30 - +50oC) 

- catarg telescopic de 6m. 

 

10. Laptop vizualizare date cu licente Office și Windows 

 

Totodată, în cadrul acestei faze a proiectului a fost achiziționat și un Analizor portabil pentru 

gaze de ardere din emisii (CO, CO2, O2, NO, NO2, NOX, SO2), necesar în stabilirea și cuantificarea 

gradului de poluare generat de diverse activități industriale.  
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Analizor portabil pentru gaze de ardere din emisii TESTO 350 

 

Acesta cuprinde: 

a) Unitate de control: alimentare rețea și / acumulator (cu autonomie de cel puțin 5 ore), 

modul transmisie fără fir BLUETOOTH 

b) Unitate de analiză: echipat cu senzor de presiune diferențială configurat cu celule de gaz 

(O2, CO, NO, NO2, SO2, CO2), mufă pentru sonde de temperatură tip K şi tip S, conexiune 

pentru magistrala de date, baterii reîncărcabile, sondă integrată pentru aerul ambiental 

(NTC), conexiune semnal extern, stocare date măsurate, interfaţă USB și modul transmisie 

fără fir BLUETOOTH. 

Specificatii tehnice:  

- senzor CO (compensat cu H2), domeniu: 0 – 10.000 ppm, rezoluție 1 ppm 

- senzor NO, domeniu: 0 – 4.000 ppm, rezoluție 1 ppm 

- senzor NO2, domeniu: 0 – 500 ppm, rezoluție 0,1 ppm 

- senzor SO2, domeniu: 0 – 5.000 ppm, rezoluție 1 ppm 

- senzor CO2, domeniu: 0 – 50 % vol, rezoluție 0,01 % vol 

- greutate: min. 4600 g – max. 5200 g 

- autonomie: minim 5 ore. 

c)  Accesorii:  sondă modulară de gaz cu lungimea tijei de 700 mm, inclusiv con de fixare; 

termocuplă NiCr-Ni (TI), Tmax 500°C și furtun special pentru măsurarea NO2/SO2; tub Pitot, 

din oțel inoxidabil, lungime 750 mm ce măsoară viteza aerului și temperatura, furtune cu 

protecție împotriva temperaturilor înalte; software și cablu USB pentru conectarea 

instrumentului la PC pentru și transferul de date. 

 

PN 19 21 01 02 Dezvoltarea capacității de expertizare tehnică a evenimentelor de tip 

incendiu pentru medii rezidențiale și industriale, prin simulări computerizate. 

 

Faza 1: Cercetări  privind posibilitățile de îmbunătățire a rezultatelor simulărilor computerizate 

de incendiu, ca instrument de cercetare în stabilirea cauzelor și a evoluției acestor evenimente. 

Incendiul este un fenomen cu implicații sociale deosebite. În fiecare an, pe plan mondial, incendiile 

provoacă zeci de mii de pierderi de vieţi omeneşti, sute de mii de răniți şi uriaşe pierderi 

materiale. Aceste evenimente provoacă mai multe pierderi de vieţi omeneşti şi bunuri materiale 

decât toate calamitățile naturale. Ca urmare, protecția şi lupta împotriva incendiilor au căpătat o 

importanță deosebită. Riscul de incendiu este cel mai frecvent risc care se manifestă pe teritoriul 

naţional dar nu numai, producerea lui reprezentând o situaţie de urgenţă de tip special, fenomen 
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care afectează domenii importante ale activităţii vieţii economice şi sociale, precum construcţii, 

instalaţii, amenajări, păduri, mijloace de transport, culturi agricole etc. 

În acest context, se remarcă importanța cercetărilor privind cauzele apariției acestor fenomene 

nedorite, studiul mecanismelor proceselor de transfer de căldură / ardere prin care se poate reliefa 

modul de propagare și dezvoltare a unui incendiu.  

Conceptul de cercetare a cauzelor incendiilor este caracterizat printr-un înalt grad de 

complexitate, având un predominant caracter multidisciplinar, determinat atât de faptul că 

aceasta trebuie să găsească răspunsul la numeroase probleme care interesează mai multe domenii 

bine diferenţiate între ele (tehnico-ştiinţific, organizatoric, juridic etc.), cât şi de necesitatea 

soluţionării situaţiilor generate, printr-un volum considerabil de activităţi, desfăşurate în direcţii 

diferite, cu folosirea unor procedee şi tehnici avansate. 

Activitatea de cercetare a incendiului vizează două direcții principale:  

- de a furniza un instrument eficient pentru preîntâmpinarea repetării acestor tipuri de 

evenimente; 

- de a furniza informații și metode argumentate în vederea perfecționării activităților de prevenire 

și a metodelor de stingere a acestora. 

Cercetarea cauzelor și a mecanismului de incendiu trebuie să ia în considerare determinarea sursei 

de aprindere, a complexului de factori care influențează desfășurarea proceselor de ardere 

(acceleratori sau inhibatori) sau care determină propagarea incendiului, analizând totodată și 

ansamblul de date rezultate de natură subiectivă și obiectivă ale persoanelor implicate.  

Din cadrul metodelor specifice utilizate în cercetarea incendiului, o categorie deosebit de 

importantă o reprezintă așa numitele metode și procedee tehnico-științifice de specialitate, care 

vizează determinarea caracteristicilor de inflamabilitate / combustibilitate a materialelor și 

substanțelor, calculul bilanțului energetic acestora, analiza în laborator a probelor culese de la 

locul de producere a evenimentului, stabilirea compoziției chimice și precizarea unor substanțe sau 

a unor compuși ai acestora, reconstituirea la scară reală sau redusă a obiectivului, în laborator sau 

în poligon. Modelarea numerică a incendiului și simularea computerizată a evenimentului analizat 

reprezintă tehnici moderne de investigare, utilizate tot mai mult în practică în ultimele două 

decenii.  

Reconstrucția virtuală a spațiului unde a avut loc incendiul ajută investigatorii să identifice mai 

exact comportamentul focului într-un spațiu specific. Simularea computerizată a scenariului de 

incendiu  prin tehnicile CFD (Computational Fluid Dynamic) poate oferi noi indicii în investigarea 

acestor fenomene. Aceste simulări pot reproduce geometria locului de desfășurare, reconstrui 

procesul de ardere, explica dezvoltarea acestuia și ilustra mișcarea norului de gaze de ardere și 

fum. Mai mult, pot descrie configurația materialului combustibil, efectul ventilației, sau impactul 

sistemelor manuale sau automate de stingere a incendiului.  

 Prin compararea rezultatelor obținute în urma simulărilor cu concluziile trase prin 

expertizarea tehnică a scenariului real, se pot obține dovezi suplimentare care să descrie mai fidel 

evoluția fenomenului de ardere și migrația fumului și a produșilor gazoși rezultați. 

 Rezultatele expertizelor nu se constituie doar ca recomandări pentru elaborarea și 

modificarea unor reglementări legislative cu privire la securitatea la incendiu, dar în același timp 

oferă autorităților judiciare importante opinii, profesional justificate, care pot conduce la 

identificarea responsabilității civile și penale. Datorită dezvoltării rapide din ultimul deceniu a 

domeniului științei incendiilor, instanțele de judecată tind să utilizeze tot mai mult metodele 
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științifice și rezultatele modelărilor computerizate în analiza probelor , respectiv a cauzelor acestor 

fenomene. În acest mod, simularea incendiilor devine un instrument important în investigarea 

incendiilor. 

Capitolul I reprezintă o introducere în vastul domeniu al fenomenologiei incendiului, informațiile 

prezentate putând constitui un fundament teoretic pentru analiza numerică a proceselor de 

aprindere și ardere.  

Conform teoriei, incendiul este o ardere inițiată de o cauză definită, cu sau fără voia omului, 

scăpată de sub control, care distruge bunuri materiale, pune în pericol viața persoanelor și a 

animalelor iar pentru întreruperea sa este necesar să se folosească metode, procedee, mijloace și 

substanțe de stingere. 

Focul reprezintă manifestarea unei reacții chimice ce poartă numele de combustie (ardere), 

caracterizată prin degajare de căldură însoțită, de regula, de fum și lumină. Această reacție apare 

la interacțiunea a doua elemente – combustibilul si oxigenul – in prezența unui inițiator: căldura. 

Odată inițiată, reacția chimică generează ea însăși căldură si continuă atâta timp cat exista 

suficient oxigen si combustibil. 

Din perspectiva specialistului – investigator,  incendiile sunt clasificate după cauzele care le 

determină și nu în raport cu substanțele sau obiectele implicate în procesul de combustie. Din acest 

punct de vedere, incendiile se pot clasifica în: incendii naturale, incendii accidentale și 

intenționate (inițiate de un factor uman). Indiferent de cauza care a condus la apariția acestora, 

toate incendiile sunt dependente de gradul de inflamabilitate  al substanțelor și materialelor 

combustibile care participă în reacție, de cantitatea de oxigen, de intensitatea și direcția 

curenților de aer, de temperatura și umiditatea mediului ambiant. 

Capitolul mai cuprinde descrierea principalelor etape ale mecanismului dezvoltării incendiului: 

apariția focarului inițial, faza de ardere lentă, faza de ardere activă, faza de ardere generalizată și 

faza de regresie. Totodată, sunt explicate fenomenele particulare asociate incendiului: flashover, 

fenomenul de pulsație, fenomenul de backdraft, etc. 

Capitolul II analizează principalele metode și procedee folosite în practica curentă pentru 

cercetarea cauzelor și consecințelor incendiilor.  

Cercetarea cauzei unui incendiu este o activitate complexă ce presupune din partea membrilor 

echipei de investigație cunoștințe ample despre arderea materialelor, despre termodinamica 

incendiului, experiență, spirit de observație, capacitate analitică, obiectivitate, memorie vizuală şi 

auditivă bună. 

Putem defini cercetarea cauzelor de incendiu ca un ansamblu de măsuri și acțiuni organizatorice, 

tehnice și operative, bazate pe metode, procedee și mijloace specifice, utilizate în vederea 

stabilirii precise a surselor de inițiere, mijloacelor de aprindere, împrejurărilor respectiv, în 

anumite cazuri, a persoanelor responsabile care au generat sau influențat producerea acestui 

eveniment.  

În Europa, nu există o abordare unitară cu privire la reglementările legale referitoare la cercetarea 

incendiilor. În țări cum sunt Cehia, Danemarca, Lituania, Polonia, cercetarea incendiilor se 

realizează prin cooperarea strânsă dintre poliție și pompieri, Poliția efectuând cercetarea 

incendiului în timp ce pompierii identifică aspectele tehnice privind cauza. În Estonia se inițiază 

cercetarea doar în cazul existenței indiciilor cum că incendiul ar fi fost provocat prin neglijență sau 

intenționat, sau când acesta se soldează cu victime sau distrugere de bunuri. Finlanda acordă o 

atenție deosebită îmbunătățirii măsurilor de prevenție, pe baza rezultatelor cercetărilor incendiilor 
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produse anterior. In Italia, există un serviciu specializat in cercetarea acestor evenimente, denumit 

Nucleo Investigativo Antincendio, aparținând Direcției Centrale de Prevenire și Securitate Tehnică 

din Ministerul de Interne. În Letonia există un grup de 150-200 de investigatori care stabilesc 

cauzele tehnice ale incendiilor, această specializare obținându-se în cadrul Facultății de Pompieri. 

În Olanda cercetarea cauzelor și consecințelor incendiilor se realizează pe plan regional, neexistând 

un organism național, atribuțiile în acest domeniu aparținând exclusiv poliției. În Slovacia 

cercetarea incendiilor este organizată pe trei niveluri: un serviciu la nivel național în cadrul Fire 

Research Institute, care cercetează incendiile importante şi are atribuţii de instruire, servicii 

regionale care cercetează incendiile mari, iar restul incendiilor sunt cercetate la nivel local. În 

Suedia există un program național pentru cercetarea incendiilor, care asigură şi instruirea 

specialiştilor din poliţie şi pompieri. 

Pe plan european există tendința standardizării investigaţiilor criminalistice, prin efectuarea 

cercetării de către organisme de inspecţie conform standardului SR EN ISO/CEI 17020. În acest sens 

se poate aplica ghidul ILAC-G 19:08/2014 Modules in a Forensic Science Process, preluat deja de 

către RENAR, organismul naţional de acreditare. 

În România, cercetarea şi stabilirea cauzelor de incendii este efectuată, conform legii, de către 

organele de cercetare penală. Activitatea de investigație criminalistică este condusă de către 

Serviciul de criminalistică din cadrul Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică a Parchetului 

General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de 

apel şi tribunalele judeţene funcţionează cabinete de criminalistică având sarcini în domeniul 

supravegherii şi efectuării anchetei penale proprii, precum şi de generalizare a celor mai noi 

metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice în activitatea de urmărire penală. 

Atunci când cauzele de incendiu nu pot fi stabilite direct, datorită unor factor cum ar fi: cauze 

tehnice deosebite sau neclare, amploarea deosebită a evenimentului, necesitatea efectuării unor 

încercări de laborator și expertize tehnico-științifice sau la solicitarea organelor de urmărire penală 

sau a altor persoane implicate, este necesară cercetarea cauzelor probabile de incendiu.  

 Aceste cercetări implică soluționarea, în principal,  a unor probleme care fac referite la: 

- determinarea locului de producere a incendiului (determinarea locației focarului inițial / 

sursei de inițiere); 

- stabilirea sursei de aprindere, a mijlocului care a generat incendiul, a materialelor 

combustibile implicate și a împrejurărilor care au condus la inițierea arderii, precum și a 

timpului (orei) la care focul s-a declanșat; 

- determinarea mecanismului de dezvoltare a incendiului, a modului de propagare post 

inițiere, respectiv a factorilor care au favorizat evoluția / regresia acestuia; 

- identificarea circumstanțelor și a rolului / culpei persoanelor implicate. 

Cercetarea cauzelor incendiului presupune desfășurarea următoarelor activități: 

- cercetarea zonei / locului de desfășurare a incendiului; 

- identificarea, descoperirea, clasificarea și ridicarea urmelor elocvente din incendiu; 

- audierea martorilor oculari respectiv a altor persoane care pot deține date cu privire la 

situația din obiectivul afectat de incendiu sau aspecte legate de evenimentul cercetat; 

- solicitarea sprijinului altor organe cu care se cooperează pentru obținerea unor date și 

informații necesare rezolvării cauzei; 

- elaborarea unor ipoteze și versiuni referitoare la locul, cauza și împrejurările declanșării 

evenimentului; 
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- solicitarea, în cazul unor situații complexe, a realizării de teste și încercări de laborator, în 

laboratoare acreditate, respectiv a unor modelări experimentale sau simulări computerizate, 

care să poată furniza rezultate care să confirme / infirme ipoteze, respectiv să explice din 

punct de vedere științific, fizico-chimic, mecanismul de aprindere și de dezvoltare a 

incendiului (expertizare tehnico-științifică). INCD-INSEMEX Petroşani, în calitate de institut 

de specialitate şi autoritate națională, este abilitat să efectueze expertize tehnice privind 

evenimente generate de explozii în temeiul HG nr. 1461/18.10.2006 privind înființarea, 

organizarea şi funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate 

Minieră şi Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, acesta având ca obiecte de activitate 

„dezvoltarea metodelor de expertizare tehnică a evenimentelor cauzate de atmosfere 

explozive şi/sau toxice şi/sau materii explozive”,  „consultanță şi asistență tehnică organelor 

abilitate pentru cercetarea evenimentelor” şi efectuarea de „expertize tehnice în urma unor 

avarii produse în economia națională”. 

- Verificarea versiunilor și a ipotezelor, formularea concluziilor. 

Capitolul al III-lea tratează noțiuni teoretice cu privire la metodele de simulare computerizată a 

incendiilor. Informațiile din acest capitol vin în completarea celor prezentate anterior, descriind 

fenomenul de ardere din punctul de vedere al dinamicii computerizate a fluidelor, respectiv al 

simulării dinamicii focului - FDS. 

  FDS - Fire Dynamics Simulator reprezintă unul dintre cele mai utilizate modele numerice 

utilizate în studiul dinamicii incendiilor, fiind dezvoltat în baza parteneriatului dintre diverse 

organizații publice și private din întreaga lume, cu suportul financiar al National Institute of 

Standards and Technology (NIST), respectiv al VTT Technical Research Center Finlanda. Derivatele 

parțiale ale ecuațiilor de conservare (a masei, momentului și energiei ) sunt aproximate în cadrul 

acestui model ca diferențe finite, iar soluția este continuu actualizată asupra unei rețele de 

discretizare tridimensionale. Soluționarea acestor ecuații oferă informații legate de componentele 

vectoriale ale vitezei, densitate, temperatură și specii de produși ai arderii, ca funcții de spațiu și 

timp în întregul spațiu tridimensional de interes. Calitatea și precizia rezultatelor obținute prin 

simulare depind de corectitudinea datelor de intrare, de specificațiile empirice ale sursei de 

aprindere, vitezelor de ardere, vitezei de propagare a flăcării, prezența sau absența ventilării, a 

circulării aerului, etc., și necesită de cele mai multe ori o validare experimentală. Radiația termică 

este calculată prin tehnica volumului finit, asupra aceleiași rețele din cazul curgerii fluidelor, iar 

pentru simularea mișcării fumului, a pulverizării apei prin sprinklere sau a injecției de combustibil, 

modelul FDS folosește particule de tip Lagrange. 

Pentru ca rezultatele obținute în urma simulărilor computerizate să prezinte valoare științifică, 

respectiv un grad ridicat de încredere, modelele virtuale realizate trebuie să respecte câteva 

condiții esențiale: 

- discretizarea adecvată a domeniului de calcul (împărțirea domeniului de calcul în celule  

rectangulare, de obicei uniforme, la a căror dimensiune trebuie să se alinieze toate caracteristicile 

geometrice ale corpurilor ce alcătuiesc modelul virtual). Pentru obținerea unei bune precizii a 

simulării, se recomandă utilizarea unui mesh cu celule de dimensiuni aproximativ egale, pe toate 

cele 3 axe ale sistemului de coordonate. Simulările numerice CFD presupun resurse de calcul 

importante. Dimensiunea celulei rețelei de discretizare reprezintă unul dintre cei mai importanți 

factori care influențează precizia și timpul de soluționare. Pentru a studia efectul dimensiunii 

celulei de discretizare, se recomandă realizarea unor simulări comparative, pornind de la valori mai 
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mari și coborând progresiv, până când fie diferența de timp de calcul devine puțin sesizabilă, fie 

timpul de calcul și precizia se apropie de valori acceptabile. Acest proces poartă denumirea de 

analiză de sensibilitate a gridului. Precizia rezultatelor este invers proporțională cu dimensiunea 

celulei de calcul; în același timp însă, cu cât este mai mică celula de discretizare, cu atât mai mult 

crește numărul de celule din cadrul domeniului, conducând la timpi de soluționare mult mai 

ridicați, respectiv la consum de resurse hardware mai ridicate. 

- reducerea timpului de calcul prin scalarea geometriei poate fi aplicată în unele cazuri din 

practică, însă eficiența acesteia este dată de o foarte bună cunoaștere a parametrilor 

termodinamici implicați în fiecare etapă a evoluției incendiului, de aplicarea corectă a legilor de 

scalare, și numai pentru anumite scenarii. Datorită comportamentului și intensității diferite ale 

fenomenelor de tip incendiu, studiul scenariilor  complexe nu este posibil a fi realizat, în general, 

la scară redusă.  Aceste diferențe dimensionale în scara de realizare a geometriei limitează 

principiile modelării la scară; de regulă, este deosebit de dificilă găsirea raportului de reducere 

simultană a fluxurilor convective și radiative. Dacă componenta radiativă prezintă interes pentru 

modelare, aceste tehnici de scalare nu pot fi aplicate. 

- O bună optimizare a rețelei de discretizare, ca un prim pas în demersul de reducere a resurselor 

de timp și de calcul, resurse deloc neglijabile sub aspect economic. Pentru a obține un grad mai 

mare de performanță, se poate aplica cu succes procesarea paralelă, multi-core sau multi-procesor, 

asigurându-se în același timp calitatea rezultatelor. Timpul de soluționare pentru simulările 

computerizate ale incendiului este invers proporțional cu numărul de rețele care discretizează 

geometria modelului virtual. Această constatare este justificată teoretic prin împărțirea sarcinilor 

de calcul în mai multe procese de execuție, acestea fiind rulate în mod simultan. Se obține astfel o 

eficiență superioară a procesului de paralelizare, în același timp cu un grad mai ridicat de utilizare 

a resurselor hardware disponibile (procesor și memorie). 

- Procesarea numerică utilizând sisteme de calcul de înaltă performanță (cluster HPC) este soluția 

recomandată atunci când se urmărește reducerea timpului de calcul, în abordarea scenariilor de 

incendiu ce implică geometrii complexe. Prin utilizarea procesării paralele sau distribuite în FDS se 

asigură un consum echilibrat de resurse de calcul (procesor și memorie), comparativ cu procesarea 

în mod serial. Dimensionarea clusterului HPC trebuie să se facă ținând cont de amploarea 

problemei analizate, întrucât  costurile implicate de achiziționarea și menținerea în stare 

operațională a acestuia nu sunt, de cele mai multe ori, neglijabile. Din acest considerent, ținând 

cont de avantajele evidente ale utilizării sistemelor de calcul de inaltă performanță, în faza a doua 

a proiectului de cercetare se propune achiziționarea unui cluster HPC, in arhitectură tip 

multiserver, cu capacitate de calcul hibridă (procesare CPU+GPU) si soluție de interconectare de 

latență redusă (Infiniband), recomandat utilizării pentru simulări computerizate de incendiu și 

explozii, cu complexitate ridicată. 

- validarea rezultatelor indică măsura în care rezultatele obținute prin simularea numerică a 

incendiului pot fi considerate de încredere, adică gradul în care modelul matematic ales se 

conformează fenomenului fizic studiat. Validarea modelelor FDS se poate realiza fie prin 

compararea predicțiilor cu măsurători experimentale, aprecierea abaterilor prin calculul 

incertitudinii, atât în timpul măsurării datelor cât și în timpul furnizării datelor de intrare pentru 

simulare, fie prin comparație în raport cu date prezentate în literatura de specialitate, pentru 

scenarii de incendiu apropiate ca nivel de complexitate, circumstanțe și materiale combustibile 

implicate. 
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Faza 2: Dezvoltarea infrastructurii de calcul pentru realizarea simulărilor computerizate de 

incendiu și evacuare a persoanelor, respectiv pentru stocarea rezultatelor scenariilor simulate. 

 

Dezvoltarea infrastructurii de calcul pentru realizarea simulărilor computerizate permite abordarea 

unor modele complexe caracterizate prin geometrii cu dimensiuni mari, fără a mai prezenta 

dezavantajul timpului ridicat de soluționare a scenariilor simulate. 

Reamenajarea spațiului dedicat sistemelor de calcul de înaltă performanță (HPC), realizarea unei 

izolații anti-incendiu și antifonice a pereților interiori și a tavanului și  modernizarea instalației 

electrice, toate aceste activități având ca scop asigurarea condițiilor optime de lucru pentru 

infrastructura de calcul a institutului, utilizată în cercetare. 

 

1. Aspecte generale privind rolul calculului de înaltă performanță (HPC) 

Calculul de înaltă performanță (HPC) reprezintă o ramură a informaticii care execută sarcini 

științifice și inginerești, ce necesită o cantitate ridicată de resurse, astfel încât calculele nu pot fi 

efectuate cu ajutor calculatoarelor de uz general. Computerele utilizate in HPC au de regulă 

configurații de tip server, și sunt denumite în mod frecvent supercalculatoare.  

Importanța HPC este dată de caracterul interdisciplinar și de capacitatea acestora de a efectua 

calcule complexe și de a prelucra cantități mari de date, permițând abordarea unei game vaste de 

probleme de ordin științific, industrial, social, etc. HPC stă la baza studiilor și a previziunilor 

climatice, permițând realizarea unor prognoze meteorologice mai  precise, în timp real, prevederea 

și gestionarea catastrofelor naturale de mare amploare, studiul comportamentului oceanelor, a 

mișcărilor seismice, etc. Prognozele meteorologice depind în mare măsură de simularea numerică 

pe supercalculatoare. Se pot prevede mai precis și mai din timp forța și traiectoria furtunilor, a 

inundațiilor, contribuind astfel la luarea unor decizii în vederea managementului situațiilor de 

urgență, pentru evacuarea populației și salvarea de vieți omenești. 

HPC joacă un rol esențial și în dezvoltarea cunoștințelor cu privire la procesele geofizice și la 

structura interioară a Pământului, permițându-ne să înțelegem mai bine anumite dezastre 

naturale, ca de exemplu cutremurele. Spre exemplificare, pentru a realiza hărțile de risc seismic, 

seismologii utilizează date privind mișcările solului înregistrate de cele peste 10.000 de 

seismometre instalate la nivel mondial. Asemenea volum de date nu poate fi prelucrat decât cu 

sprijinul unor infrastructuri HPC puternice. 

Aceleași sisteme HPC se pot utiliza și in proiectarea parcurilor de energie din surse regenerabile 

sau a materialelor fotovoltaice de înaltă performanță, pentru testarea unor forme și materiale 

eficiente pentru panourile solare, optimizarea turbinelor eoliene, etc. Actualele reactoare 

experimentale de fuziune  din cadrul centralelor nucleare utilizează HPC pentru simularea și 

managementul controlat al plasmei de fuziune, inclusiv al instabilității, transportului turbulent, 

interacțiunii dintre plasmă și pereții reactorului și a încălzirii. 

In medicină, HPC reprezintă un vector care promovează dezvoltarea unor noi tratamente și metode 

de analiză. Astfel, calculul de înaltă performanță se utilizează in genetică, în prevenirea, 

diagnosticarea și tratarea bolilor, dezvoltarea medicinii personalizate și de precizie, depistarea 

timpurie a bolilor rare, cercetare biomoleculară, dezvoltarea unor noi medicamente, etc. 

În domeniul securității cibernetice și apărării, rolul HPC este unul esențial, în ceea ce privește 

dezvoltarea de tehnologii complexe de criptare, reperarea, prevenirea și combaterea atacurilor 
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cibernetice, elaborarea unor proceduri inovative, eficiente, în criminalistică, realizarea unor 

simulări computerizate, etc. În combinație cu inteligența artificială și tehnicile de învățare 

automată, clusterele HPC pot fi utilizate pentru detectarea comportamentelor neobișnuite ale 

sistemelor, amenințărilor interne și fraudelor electronice, stabilirea și aplicarea automatizată a  

măsurilor de intervenție, și nu în ultimul rând, în lupta împotriva terorismului și a criminalității. 

 În automotive, sistemele HPC sunt utilizate pe scară largă la proiectarea diverselor piese și 

modele de autovehicule, dezvoltarea de vehicule autonome, inovarea și testarea elementelor de 

confort și siguranță a pasagerilor. Domeniul aeronautic, cosmologia și astrofizica utilizează de 

asemenea în mod extensiv calculul de înaltă performanță, datorită avantajelor sale evidente. 

 Pentru activitățile de cercetare, timpul necesar modelării și simulării computerizate a 

proceselor sau fenomenelor fizico-chimice este deosebit de important. Întreruperile sau perioadele 

de nefuncționalitate pot afecta în mod negativ rezultatele analizelor elaborate, în consecință 

infrastructura de calcul de înaltă performanță trebuie să fie extrem de rapidă și cu un grad ridicat 

de disponibilitate. Deoarece datele cresc exponențial, laboratoarele de cercetare trebuie să fie 

capabile să administreze infrastructuri scalabile și performante, în paralel cu eforturile de creștere 

a eficienței și reducerea costului total de proprietate. În funcție de complexitatea simulărilor și de 

numărul de studii efectuate în paralel, operatorii trebuie să fie capabili să administreze cu ușurință 

zeci sau chiar sute de sisteme de calcul, care rulează în paralel.  

 Importanța HPC este recunoscută și subliniată la nivel european, tocmai datorită capacității 

sale de a manipula și prelucra cantități uriașe de date în timp real. HPC este fundamental pentru o 

economie dinamică bazată pe date și pentru un ecosistem de calcul la scară exa și volume mari de 

date de integrat. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse și a investițiilor realizate până în 

prezent, UE nu dispune de cele mai performante supercalculatoare, iar cele existente depind de 

tehnologie din afara Europei. Lanțul de aprovizionare cu tehnologie HPC europeană este slab, iar 

integrarea tehnologiilor europene în sistemele HPC este încă nesemnificativă. Investiția în 

dezvoltarea și achiziționarea infrastructurilor HPC la nivel de state componente ale UE se 

realizează in mod independent, pe cont propriu. Europa investește insuficient în HPC, deficitul de 

finanțare fiind de 500-750 de milioane de euro pe an, în comparație cu concurenții săi  americani, 

chinezi sau japonezi.  

 

2. Beneficiile utilizării HPC în modelarea numerică și simularea computerizată a fenomenelor 

de incendiu / explozie 

Domeniile tehnico-științific și cel al securității la incendiu se bazează în prezent tot mai mult pe 

cunoștințele teoriei dinamicii computerizate a fluidelor, respectiv pe modelele de incendiu sau 

explozie și consecințele acestora, ce implică procese fizico-chimice multiple ca de exemplu 

combustia, piroliza, transferul de căldură, radiația termică, turbulența, dinamica fluidelor, etc. 

Simularea scenariilor complexe ale acestor evenimente cu consecințe nedorite și adesea grave se 

bazează pe utilizarea sistemelor HPC, care permit procesarea paralelă, în mod distribuit, pe mai 

multe nuclee de calcul. 

Pentru a beneficia de avantajul evident al procesării paralele, modelul FDS permite patru moduri 

distincte de programare: modul secvențial – modul de lucru conceput inițial, pentru procesarea 

secvențială, pe un singur calculator, modul de procesare paralelă MPI (Message Parsing Interface) - 

destinat sistemelor cu memorie distribuită, modul de procesare cu fire de execuție multiple 
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(multithreading) OpenMP (Open Multi-Processing) – destinat  sistemelor cu memorie partajată, 

respectiv modul hibrid, MPI și OpenMP – destinat sistemelor cu memorie distribuită partajată. 

Atunci când domeniul de calcul al modelului FDS analizat este discretizat printr-o rețea mesh unică, 

de regulă simularea va rula pe un singur calculator, în mod serial. Chiar și în acest caz, putem 

beneficia însă de aportul de performanță adus de numărul multiplu de nuclee ale procesorului, prin 

lansarea simulării în modul paralel, folosind OpenMP. De regulă, performanța maximă adusă de 

utilizarea protocolului OpenMP se obține atunci când, pe un sistem cu mai multe procesoare fizice, 

se folosesc pentru soluționare doar nucleele (logice) asociate unui singur procesor. Aportul la 

reducerea timpului de simulare este însă net inferior comparativ cu cel obținut prin utilizarea 

protocolului MPI. 

FDS utilizează MPI (Message-Passing Interface) pentru a permite rularea modelărilor computerizate 

multi-mesh pe nuclee sau noduri multiple. Domeniul de calcul trebuie segmentat în subrețele 

multiple, iar fenomenul de ardere este analizat în fiecare mesh, prin intermediul unui proces 

distinct. Procesul poate fi interpretat ca un task, care poate fi vizualizat în Windows prin aplicația 

Task Manager, sau prin execuția comenzii “top”, în mediul Unix / Linux. Calculele efectuate pentru 

fiecare rețea de discretizare mesh se concretizează sub forma unui proces individual, iar prin 

intermediul protocolului MPI se realizează transferul informațiilor între aceste procese. În acest 

mod, rețelele de discretizare de dimensiuni mari pot fi prelucrate pe procesoare dedicate, în timp 

ce mesh-urile de complexitate mai redusă pot fi grupate împreună, într-un singur proces rulând pe 

un singur procesor, fără a necesita transfer de informații prin protocol MPI. Datorită eficienței mai 

ridicate, concretizate printr-un factor de accelerare mai mare a soluționării modelării FDS, 

utilizarea protocolului de paralelizare MPI este recomandată în cazul geometriilor complexe, 

caracterizate prin număr foarte mare de celule.  

FDS oferă de asemenea posibilitatea utilizării combinate a celor două protocoale de paralelizare, în 

cadrul aceleiași simulări. În acest caz, la utilizarea unui număr mai mare de calculatoare, cu 

procesoare multi-core, interconectate printr-o rețea cu latență redusă și lățime de bandă mare, se 

poate apela câte un proces MPI pentru fiecare calculator în parte, iar task-ul să fie soluționat 

utilizând nucleele logice ale procesorului, prin OpenMP. În acest mod se obține un aport 

suplimentar de performanță, caracterizat prin reducerea timpului necesar soluționării ecuațiilor 

specifice domeniului CFD. 

Simularea numerică a fenomenelor complexe de ardere sau explozie utilizând sisteme de calcul de 

înaltă performanță (HPC) prezintă beneficii deosebit de importante, dar în același timp, ridică o 

serie de noi provocări pentru ingineri și proiectanți. În mod ideal, timpul de execuție al simulării se 

reduce în mod liniar, proporțional cu numărul resursei hardware utilizate. În realitate, acest lucru 

nu se întâmplă decât în situația în care aplicațiile software specializate sunt proiectate și 

programate pentru procesare paralelă.  

În cazul aplicațiilor CFD (Computational Fluid Dynamics), dintre care fac parte atât Pyrosim 

(utilizată în principal pentru simularea și analiza dinamicii incendiilor), cât și Ansys Fluent sau CFX 

(cu aplicabilitate în studiul numeric al exploziilor), acest lucru nu a fost valabil de la început, 

acestea fiind inițial dezvoltate ca aplicații cu procesare serială, capabilitățile de lucru paralel sau 

distribuit fiind adăugate ulterior, în urma creșterii accesibilității la resursele de calcul.  Spre 

exemplificare,  în cazul FDS, acesta nu oferea suport pentru procesarea paralelă până in anul 2008, 

prezentând o instabilitate accentuată. Implementarea modului de calcul paralel s-a făcut destul de 

anevoios, inițial pentru a sprijini sarcinile dificil de simulat, punând accent mai mult pe câștigul de 
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memorie decât pe reducerea timpului de rulare. Algoritmul serial a fost portat și adaptat pentru 

utilizarea protocolului MPI, ceea ce a condus la schimburi de informații foarte dese între procese 

sau meshuri, rezultând o latență destul de mare. Ulterior, codul FDS a fost reproiectat, asigurând 

astăzi o bună scalabilitate  precum și posibilități multiple de procesare paralelă. 

3. Prezentarea sistemului HPC achiziționat în faza curentă a proiectului de cercetare 

Pentru a putea opera la maximă performanță, nodurile de calcul ale sistemului HPC sunt 

interconectate în mod unitar într-un cluster. Fiecare server component este un sistem independent, 

cu aplicații și sistem de operare proprii. Simulările computerizate sunt inițiate la nivelul nodului 

master sau a nodurilor de acces utilizator (Login Nodes), iar procesul de soluționare care include 

întreg aparatul matematic , algoritmii iterativi de calcul, generarea și schimbul de date 

intermediare între serverele componente, se realizează la nivel centralizat, în cluster, fiind 

manageriat în permanență prin nodul master. Clusterul HPC este conectat printr-o conexiune de 

rețea rapidă cu un server de stocare a datelor, rezultatele finale ale simulărilor fiind salvate pe 

termen lung, pe discurile magnetice ale acestuia. 

Pentru a evita întârzierile în comunicare, în fiecare etapă a simulării, fiecare componentă a 

clusterului trebuie să cunoască și să poată accesa întregul mediu de lucru. De exemplu, unitatea de 

stocare a datelor trebuie să permită accesul simultan atât în vederea stocării datelor intermediare, 

cât și pentru citirea și transmiterea acestora la serverele componente, instantaneu, în același timp 

în care acestea sunt procesate. Din acest considerent, se utilizează standarde de comunicație de 

ultimă oră, care să asigure transferul instantaneu a unei mari cantități de informație, cu o latență 

foarte redusă. Dintre acestea, InfiniBand (IB) este standardul cel mai utilizat în prezent in 

configurațiile de tip HPC,  fiind capabil să asigure viteze de ordinul a 40 Gbps (FDR10), 56 Gbps 

(FDR), 100 Gbps (EDR) și în curând peste 200 Gbps, in cazul noilor tehnologii HDR, NDR și XDR.  

Arhitectura clusterului HPC achiziționat în cadrul Fazei a II-a a proiectului de cercetare prezintă 

următoarea structură: 

 

 
Fig. 1. Structura simplificată a unui cluster HPC 

 

Sistemul de calcul paralel este alcătuit din 6 de noduri de calcul (arhitectură server, ”Compute 

Nodes”), sistemul server numit ”Master”, sistemul server pentru stocarea datelor finale, rezultate 

în urma soluționării simulărilor computerizate  și segmentele de rețea necesare interconectării. 

Performanțele fiecărui sistem în parte sunt detaliate in continuare. 

 

Sistemul Master (Master node) este constituit dintr-un server principal, cu rol multiplu: 

autentificarea utilizatorilor și managementul clusterului ca ansamblu (funcții de Active Directory, 

Domain Name Server pentru clusterul HPC, server DHCP, server de aplicație, etc.). Configurația 

acestui server, prezentată succint, este: 

Server Supermicro SYS 1029GP-TR 
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- Server rackabil, 1U; 

- 2 x Procesor Intel Xeon Gold 6134, 3.2 GHz, 8 nuclee; 

- 384 GB RAM DDR4 (12x32 GB) @2666 MHz, ECC, Reg. DIMM; 

- Capacitate de stocare 2 x 960 GB SSD, SATA 6Gb/s, 3D TLC; 

- 1 x GPU NVIDIA Tesla M60 16GB GDDR5 PCI-E 3.0; 

- Conectivitate rețea SIOM (Super Input / Output Module), 2 port IB FDR QSFP+ 40/56 

Gbps, 2 port x 1 Gbps, 2 port SFP+ 10 Gbps; 

- Surse alimentare: redundante, 1600W; 

- Software preinstalat: Windows Server Standard 2016 x64 English, 16 core. 

 

Servere noduri de calcul (Compute Node): 6 buc., în următoarea configurație: 

Server Supermicro SBI 7128RG-F: 

- Server tip blade; 

- 2 x Procesor Intel Xeon E5-2640 V4 @ 3.4 GHz, 10 nuclee; 

- 192 GB RAM DDR4 (6x32 GB) @2666 MHz, ECC, Reg. DIMM; 

- Capacitate de stocare 1 x 960 GB SSD, SATA 6Gb/s, 3D TLC; 

- 1 x GPU NVIDIA Tesla P100 12GB GDDR5 PCI-E 3.0; 

- Conectivitate rețea: 1 port IB FDR QSFP+ 40/56 Gbps; 

- Modul management integrat pt. IPMI (Intelligent Platform Management Interface); 

- Software preinstalat: Windows Server Standard 2016 x64 English, 20 core. 

 

Server stocare date de tip NAS: 1 buc.: 

Server QNAP TS-1253 BU-RP-4G  

- Server rackabil, 2U; 

- 1 x Procesor Intel Celeron quad-core @ 1.5 GHz; 

- 4 GB RAM DDR3L (2x2 GB); 

- Capacitate de stocare 9 x 6 TB HDD, SATA 6Gb/s, 7.2k RPM, 128MB Cache, Enterprise; 

- Conectivitate rețea: 2 x 10 Gbps SFP+, 4 x RJ45 1 Gbps; 

- Modul management integrat pt. IPMI (Intelligent Platform Management Interface); 

 

Toate serverele sunt conectate la segmentul de rețea de 10 Gbps, care asigură partajarea spațiului 

disc (pentru utilizatori și aplicații) între servere și totodată și accesul utilizatorilor la sisteme. Prin 

acest segment de rețea se realizează și legătura cu restul rețelei din institut (Intranet), facilitând 

astfel accesul utilizatorilor la nodurile pentru conectare (login node). 

 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

80 
 

 80 

 
 

 

Fig. 2. Cluster HPC din dotarea INCD INSEMEX 

 

Serverele pentru calcul paralel (nodurile de calcul) sunt conectate între ele printr-un segment 

(privat) de rețea Infiniband care permite schimbul rapid de date prin acces direct la memorie 

(RDMA) între aplicațiile care rulează pe noduri. Conexiunea Infiniband este realizată prin porturile 

interne ale serverelor de tip lamă (blade), în interiorul șasiului blade Supermicro SBE-720F-R90, 

folosind standardul FDR 40 / 56 Gbps. Șasiul blade oferă suport pentru 10 servere blade, integrând 

în mod unitar 4 surse de alimentare hot-swap de 3000W, de tip redundant N+1, sistemul de 

ventilație respectiv echipamentele de comunicație de tip switch Infiniband FDR 40 / 56 Gbps și 

switch-ul Layer 2/3 de 1 / 10 Gbps și modulul de management centralizat al incintei. 

Segmentul de rețea pentru managementul sistemului de calcul paralel este un segment de rețea cu 

acces restricționat și care este dedicat activității de gestiune a sistemelor server și a segmentelor 

de rețea din cadrul sistemului HPC. 

Alimentarea sistemului HPC se realizează centralizat, de la o sursă de tip Smart-UPS de 10000 W 

(10000 VA), având atașată o baterie suplimentară de acumulatori, astfel încât să ofere o autonomie 

de cca. 28 minute in half-load, respectiv 11.6 minute în full-load. 

Stocarea la High Performance Computing este şi ea special aleasă pentru înaltă performanţă şi 

scalabilitate, întrucât trebuie să poată lucra cu capacități mari de date şi să aibă următoarele 

caracteristici: viteză mare (pentru a putea muta rapid cantităţi mari de date în şi din cluster), 

scalabilitate (pentru a putea adăposti seturi de date mari sau care cresc), fiabilitate (pentru a 

putea oferi viteză şi disponibilitate chiar şi în situaţii adverse), eficienţă în reţea şi simplitate din 

punct de vedere administrativ. 

Încăperea cu destinație de cameră servere a fost modernizată în cadrul acestei etape, prin: 

- înlăturarea buretelui cofrat fonoabsorbant, neignifugat, care izola fonic pereții și tavanul,  
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- realizarea unei noi izolații fonice folosind vată bazaltică casetată, cu proprietăți anti-foc și foarte 

bună atenuare a zgomotului, 

- îmbrăcarea pereților și a tavanului cu plăci gips-carton cu caracteristici de antifonare, 

- modernizarea și extinderea circuitelor electrice și a tabloului de distribuție, pentru a permite 

alimentarea clusterului HPC achiziționat, 

- achiziționarea și instalarea, din fonduri proprii, a unui aer condiționat profesional (Panasonic KIT-

Z50TKEA), destinat camerelor de server, cu randament ridicat, conceput sa funcționeze non stop, 

24 de ore pe zi timp de 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an chiar si la temperaturi scăzute de -

20°C. Eficienta ridicata si sistemul automat de comutare, il recomanda pentru utilizarea in camere 

tehnice, unde este necesar un ambient rece chiar si atunci când temperatura exterioara este 

scăzută. Tehnologia Inverter  oferă o mai mare eficienta si mai mult confort precum si un control 

sigur al temperaturii setate, fără fluctuații mari si păstrează un ambient constant cu un consum 

redus de energie si oferă si o reducere a nivelului de zgomot fata de un aparat de aer condiționat 

standard. Pentru controlul aparatului de la distanta, unitatea a fost dotată cu o  interfață WIFI 

pentru a fi conectata la rețeaua wireless a institutului, respectiv la cloud-ul producătorului. 

Sistemele de calcul paralel beneficiază astfel de condiții mai bune de lucru, prin asigurarea unui 

regim termic adecvat și a alimentării cu energie electrică în mod neîntrerupt cu ajutorul sistemelor 

de baterii existente. 

 

PN 19 21 01 03 Dezvoltarea metodelor de analiză în laborator pentru caracterizarea 

substanțelor periculoase implicate în evenimente de tip incendiu / explozie în vederea 

creșterii capacității de expertizare tehnică. 

 

Faza 1: Cercetări privind metodele de analiză a probelor prelevate de la locul producerii 

evenimentelor de tip incendiu /explozie în vederea identificărilor substanțelor periculoase. 

Dezvoltarea tehnicii şi a tehnologiei, a avut ca efect soluţionarea a numeroase aspecte privind 

riscurile industriale, dar cu toate acestea apar riscuri noi şi mai persistă o serie de factori de risc 

printre care riscul reprezentat de procesele de ardere/explozii, fiind impresionantă prin gravitatea 

consecinţelor  asupra oamenilor și  a factorilor de mediului înconjurător. Creșterea gradului de 

industrializare a determinat mărirea numărului de unităţi unde pot avea loc accidente de tipul 

incendiilor/exploziilor  în decursul diferitelor activităţi economice. Evaluarea riscurilor de formare 

a unor astfel de produse, a riscurilor îmbolnăvire și a consecinţelor acestora este necesară atât 

pentru protecţia lucrătorilor, cât și pentru protecţia mediului înconjurător faţa de emisiile de 

compuşi poluanţi evacuaţi în urma unor accidente. 

 Sub aspect analitic, metodele de analiză sunt deosebit de importante deoarece procedeele 

analitice sunt selective și conduc la rezultate corecte numai după izolarea componenților probei. La 

baza metodelor de analiză cantitativă stau proprietăți fizice și chimice ale materiei în diferitele ei 

stări de agregare: formarea de precipitate, obținerea de compuși solubili colorați, degajarea de 

gaze, absorbția și emisia de radiații, etc. și de aceea în funcție de procedeele utilizate pentru 

măsurarea variațiilor acestor proprietăți apar diverse metode de analiză.  

În cadrul acestei etape a proiectului au fost achiziționate o serie de echipamente necesare pentru 

caracterizarea probelor prelevate de la locul producerii unor evenimente de tip incendiu / explozie 

în vederea caracterizării substanțelor periculoase.  

Astfel, pentru realizarea obiectivului acestei fazei s-au efectuat o serie de determinări. 
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Determinarea conținutului de uleiuri din sol  

În vederea determinării conţinutului de uleiuri din sol s-au prelevat două probe din incinta INCD 

INSEMEX Petroșani prezentate în fig. nr. 1 și s-a utilizat sistemul de extracție Soxtherm prezentat în 

fig. nr. 2. 

 
Fig. nr. 1 Probe de sol supuse analizei 

 

Echipamentul este format din unitatea de bază, ce conține 6 locuri pentru vasele de extracție și 

unitatea de control Multistat.  

 

 
 

Fig. nr. 2 Sistem de extracție Soxtherm 

 

 

Principiul metodei constă în extracția unor componenți (uleiuri) dintr-o probă solidă (sol) utilizând 

ca și solvent eterul de petrol. 

Etapele procesului de extracție sunt: 

Etapa 1 – treapta de fierbere. Proba este imersată în solvent. 

Etapa 2 – treapta de reducere a solventului. Nivelul solventului scade și este colectat în rezervor 

până când proba nu mai este imersată în solvent.  

Etapa 3 -  treapta de spălare. Proba este spălată prin refluxarea solventului condensat. 

Etapa 4 – treapta de recuperare a solventului. Extracția este finalizată, iar solventul rămas este 

distilat și trecut în rezervor. Paharele de extracție sunt ridicate de pe unitatea de încălzire.  

Metoda de lucru: 

- se cântărește proba și se introduce în vasul de extracție, se adaugă  3 pietricele și se cântărește 

din nou la balanța analitică; 

- se adaugă solventul și se asamblează paharul la aparatul de extracție; 

- se pornește analiza, utilizând unitatea de control Multistat; 
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- după finalizarea procesului de extracție paharul se introduce în etuvă la 105°C, timp de 1 oră, se 

răcește în exicator și se cântărește la balanța analitică. Operațiile de uscare în etuvă – răcire – 

cântărire se repetă până la masă constantă. 

- se determină conținutul de uleiuri utilizând formula: 

Conținutul de uleiuri = 
10021 

−

m

mm

 %,  

unde: 

m1 – masa paharului cu reziduu, în g 

m2 – masa paharului gol, în g 

m – masa probei luată în lucru, în g 

 

În urma analizei efectuate s-au obținut următoarele rezultate, prezentate în tabelul nr. 1: 

                                                                                      Tabel nr. 1 

Nr. 

crt. 

Identificare proba Conținut de uleiuri % 

1. Proba nr. 1 0,0032 

2. Proba nr. 2 0,0029 

 

Test de inflamabilitate   

În vederea efectuării testului de inflamabilitate pentru o probă de material plastic, prelevată de la 

locul producerii unui eveniment de tip incendiu / explozie, proba a fost inițial condiționată, 

utilizând incinta termostatată prezentată în fig. nr. 3. Condiționarea a constat în introducerea 

probei de material plastic în incinta termostatată timp de 48 de ore la o temperatura de 23°C.  

 

 
Fig. nr. 3 Incintă termostatată 

 

După condiționare, proba de material a fost supusă testului de inflamabilitate ce a constat în 

aplicarea flacării unui arzător la capătul liber al acestuia timp de 30 de secunde și apoi îndepărtat. 

În cazul în care proba continuă să ardă, după îndepărtarea flacării de încercare, se înregistrează 

timpul în secunde, pentru ca frontul de combustie să se deplaseze de la marcajul de 25 mm până la 

marcajul de 100 mm, marcaje realizate anterior.  

În cazul în care frontul de combustie trece de marcajul de 25 mm, dar nu trece de marcajul de 100 

mm, timpul este înregistrat în secunde și se măsoara lungimea probei ce a fost deteriorată.  
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În urma efectuării testului s-a constatat că proba testată a ars complet, având o rată de ardere de 

75 mm / minut.  

 

 

 

Determinarea pH-ului  

În vederea determinării pH-ului s-au utilizat probele de sol prelevate din incinta INCD INSEMEX 

Petroșani și pH-metrul portabil achiziționat în această fază, prezentat în fig. nr. 4. 

 

 
Fig. nr. 4 pH portabil 

 

În urma analizei efectuate s-au obținut următoarele rezultate, prezentate în tabelul nr. 2: 

 

                                                                                              Tabel nr. 2 

Nr. 

crt. 

Identificare proba pH 

[unit. pH] 

1. Proba nr. 1 6,21 

2. Proba nr. 2 6,17 

 

Studierea incendiilor sau exploziilor, precum și a factorilor care influențează producerea și 

dezvoltarea acestora, determinarea tipului de substanțe rezultate ca urmare a proceselor de 

combustie/combustii ultrarapide, conduce la creşterea capacităţii de expertiză în domeniul 

incendiilor/exploziilor, extinderea domeniului de cunoştinţe referitoare la aceste fenomene, 

creşterea gradului de securitate şi sănătate în muncă prin folosirea datelor din proiect la 

elaborarea măsurilor de protecţie. 

 

Faza 2: Caracterizarea substanțelor periculoase implicate în evenimente de tip incendiu /explozie 

cu ajutorul spectrometriei de raze X și din punct de vedere al inflamabilității. 

 

Metodele optice de analiză utilizează ca mijloc de excitare a substanțelor (respectiv atomilor 

componenți ai moleculelor) radiația electromegnetică, în vederea obținerii de informații privind 

natura constituienților sau cantitatea acestora.  

Spectrometria de fluorescenţă X (RXF) este utilizată pe scară largă atât pentru determinarea 

calitativa cât şi cantitativă a compoziţiei chimice elementare a unei probe, mai ales pentru 

substanţe anorganice (minerale, ceramice, metale, soluri etc.) - în special în industrie. Natura 
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probelor analizate poate fi foarte diferită: metale, aliaje, materiale ceramice sticlă pulberi de 

orice tip iar succesul acestei metode de analiză provine din faptul ca eşantioanele nu se distrug în 

urma analizei iar probele, în special cele metalice sau pulberile, nu necesită un tratament chimic 

prealabil. 

Autoaprinderea prafurilor combustibile depinde de compoziţia lor chimică, de proprietăţile 

substanţelor din compoziţie, de granulometria şi geometria masei de material şi, nu în ultimul rând, 

de temperatura mediului înconjurător. Cauza care stă la baza autoîncălzirii (sau, eventual, a 

autoaprinderii) este aceea că moleculele de la suprafaţa particulelor de praf combustibil sunt 

supuse reacţiilor exoterme cu oxigenul din aer transportat în volumul liber dintre particule, chiar şi 

la temperaturi normale. Orice cantitate de căldură degajată va determina, apoi, o creştere a 

temperaturii în sistemul praf reactiv-aer, accelerând astfel reacţia altor molecule de praf cu 

oxigenul. 

În cadrul acestei etape a proiectului au fost achiziționate o serie de echipamente necesare pentru 

caracterizarea substanțelor din punct de vedere al conținutului de metale și oxizi și din punct de 

vedere al inflamabilității. 

Astfel, pentru realizarea obiectivului acestei fazei s-au efectuat o serie de teste / determinări. 

 

1. Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf  

Au fost efectuate încercări de determinare a temperaturii de autoaprindere pentru probe de boia, 

colectate de la locul producerii unui eveniment de tip incendiu.  

În vederea efectuării testului s-a utilizat sistemul prezentat în fig. nr. 1 și fig. nr. 2. 

 
Fig. nr. 1  Montaj experimental pentru încercările de etuvare la cald 

 

Legendă: 1 - etuvă de încălzire; 2 - incintă interioară; 3 - ieşire aer, 

diametru = 10 mm  intrare aer (aer preîncălzit, debit); 4 - termocuplu 

pentru măsurarea temperaturii; 5 - termocuplu pentru măsurarea 

temperaturii eşantionului; 6 - cilindru din plasă de sârmă, cu eşantionul 
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de praf;  7 – deflector 

 

  
Fig. nr. 2 Sistem analiza probă prelevată 

 

Principiul experimental de bază utilizat la comportarea la autoaprindere a unui praf dat 

este determinarea temperaturii de autoaprindere a maselor de praf cu volume diferite, prin 

experimente de etuvare în condiţii isoperibolice (depozitare la temperaturi constante ale etuvei), 

în etuvele disponibile. Reprezentând grafic logaritmii raporturilor volum/suprafaţă [lg(V/A)], 

pentru depuneri de praf de diferite dimensiuni, în funcţie de inversul valorilor temperaturilor 

acestora de autoaprindere [1/TSi, în K -1], permiţând astfel interpolarea, în vederea caracterizării 

comportării la autoaprindere a depunerilor de praf de diferite dimensiuni şi forme geometrice. 

 

 Mod de lucru 

Coşul de încercare trebuie să fie umplut cu eşantionul de praf, prin tasarea acestuia de mai multe 

ori. Se înlătură apoi orice surplus de praf de pe marginea superioară a coşului şi se aşează coşul în 

centrul etuvei preîncâlzite la temperatura de încercare. Se poziţionează joncţiunea caldă a 

termocuplului de măsurare a temperaturii eşantionului exact în mijlocul acestuia. Se poziţionează 

liber, în spaţiul existent, joncţiunile calde a două termocupluri suplimentare, una în faţa celeilalte, 

fiecare la jumătatea distanţei dintre suprafaţa eşantionului şi peretele interior al etuvei. Aceste 

două termocupluri sunt utilizate pentru măsurarea temperaturii etuvei, căreia îi corespunde, în 

cazuri critice, temperatura TSi. Orificiile din etuvă, de intrare şi, respectiv, de ieşire a aerului 

trebuie să fie lăsate deschise în timpul încercării, pentru a permite intrarea aerului proaspăt şi 

evacuarea gazelor de ardere din etuvă.  

Trebuie să se efectueze un număr suficient de încercări de etuvare - cu eşantioane de praf 

proaspete pentru fiecare încercare - pentru a se determina temperatura cea mai ridicată a etuvei 

la care nu apare aprinderea, precum şi temperatura cea mai joasă a etuvei la care eşantionul de 

praf indică o aprindere pentru fiecare volum de eşantion ales.  

 

În urma analizei s-au obținut rezultatele prezentate în tabelul de mai jos precum și graficele din 

fig. nr. 3.  

Caracterizarea 

eșantionului 

 

Volume de praf 

încercate 

(cm3) 

Temperatură 

autoaprindere 

(°C) 

Timp de 

inducție 

(ore) 

- Denumire: Boia 

- Densitate în vrac:  0,4 

g/cm3 

125 170 2 

512 150 5 

730 130 9 
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Interpretarea graficelor: Un volum cilindric de 1 m3 de pulbere de boia are temperatura de 

autoaprindere mai mare de 27°C. Dacă acest volum de praf este depozitat la această temperatură 

constantă, vor trece 100 zile până când ar putea avea loc o aprindere.  

Un volum cilindric de 0,1 m3 de pulbere de  boia are  temperatura de autoaprindere mai mare de 

55°C. Dacă acest volum de praf este depozitat la această temperatură constantă, vor trece 16 zile 

până când ar putea avea loc o aprindere. 

 

2. Determinarea conținutului de oxizi metalici utilizând spectrometria de raze X 

Principiul metodei: Spectrometria de fluorescenţă X (RXF) se bazează pe faptul că lungimea de 

unda a radiaţiei X este de acelaşi ordin de mărime cu distanţele dintre nodurile reţelelor cristaline 

(atomice, metalice, ionice sau moleculare) şi, ca o consecinţă a difracţiei şi interferenţei, apar 

maxime ale intensităţii razelor emergente, la anumite unghiuri. 

În vederea efectuării determinărilor s-a utilizat sistemul de analiză prezentat în fig. nr. 4. 

 

 
Fig. nr. 4 Spectrometru de raze X SUPERMINI 200 

 

Pentru această determinare s-au utilizat probe de:  

• cărbune (lignit);  

• șlam, prelevat de la uzina de preparare minereu aurifer Zlatna; 

• sol, prelevat dintr-o haldă de steril. 

 

 

  

Fig. nr. 3  
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În urma efectuării determinării s-au obținut următoarele rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire probă Denumire 

component 

Concentrație 

%  

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

Cărbune (lignit) 

Carbon 68,6 

SiO2 15,2 

Al2O3 8,25 

CaO 2,03 

K2O 1,45 

Fe2O3 2,47 

TiO2 0,48 

Cr2O3 0,02 

NiO 0,02 

ZnO 0,02 

CuO 0,01 

Sulf  0,91 

 

 

 
 

Fig. nr. 5 Spectru obținut pentru proba de cărbune 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire probă Denumire 

component 

Concentrație 

%  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

Șlam 

SiO2 40,7 

Al2O3 6,05  

Fe2O3 24,7  

CaO 1,30 

K2O 1,03  

TiO2 0,24 

Cr2O3 0,02 

MnO 0,29 

MgO 0,67 
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ZnO 3,65 

CuO 1,27 

PbO 0,77  

 

 

 

 

 
 

Fig. nr. 6 Spectru obținut pentru proba de șlam 

 

Nr. 

crt. 

Denumire probă Denumire 

component 

Concentrație 

%  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Sol 

SiO2 29,1 

Al2O3 5,88 

Fe2O3 47,5 

CaO 3,96 

K2O 1,27 

TiO2 0,27 

MnO 0,82 

ZnO 2,55 

CuO 1,38 

Cr2O3 0,04 

MgO 0,62 
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Fig. nr. 7 Spectru obținut pentru proba de sol 

 

 

Concluzii: 

➢ Spectrometria de fluorescenţă X (RXF) este utilizată pe scară largă atât pentru 

determinarea calitativa cât şi cantitativă a compoziţiei chimice elementare a unei 

probe, mai ales pentru substanţe anorganice (minerale, ceramice, metale, soluri etc.) 

- în special în industrie; 

➢ Natura probelor analizate poate fi foarte diferită: metale, aliaje, materiale ceramice 

sticlă pulberi de orice tip iar succesul acestei metode de analiză provine din faptul ca 

eşantioanele nu se distrug în urma analizei iar probele, în special cele metalice sau 

pulberile, nu necesită un tratament chimic prealabil; 

➢ Autoaprinderea prafurilor combustibile depinde de compoziţia lor chimică, de 

proprietăţile substanţelor din compoziţie, de granulometria şi geometria masei de 

material şi, nu în ultimul rând, de temperatura mediului înconjurător; 

➢ Cauza care stă la baza autoîncălzirii (sau, eventual, a autoaprinderii) este aceea că 

moleculele de la suprafaţa particulelor de praf combustibil sunt supuse reacţiilor 

exoterme cu oxigenul din aer transportat în volumul liber dintre particule, chiar şi la 

temperaturi normale. Orice cantitate de căldură degajată va determina, apoi, o 

creştere a temperaturii în sistemul praf reactiv-aer, accelerând astfel reacţia altor 

molecule de praf cu oxigenul. 

➢ Studierea parametrilor caracteristici exploziilor sau incendiilor, precum și a factorilor 

care influențează producerea acestora conduce la creşterea capacităţii de expertiză în 

domeniul exploziilor/incendiilor, extinderea domeniului de cunoştinţe referitoare la 

fenomenul de tip explozie/incendiu, creşterea gradului de securitate şi sănătate în 

muncă prin folosirea datelor din proiect la elaborarea măsurilor de protecţie 

antiexplozivă, precum şi la îmbunătățirea metodelor de determinare a parametrilor de 

explozie și inflamabilitate specifici prafurilor combustibile și a lichidelor inflamabile. 

 

PN 19 21 01 04 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. 
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Faza 1: Studiul cerințelor pentru încercarea la aprindere prin impuls de tensiune şi încercarea la 

aprindere prin supratensiune, aplicabilă mașinilor electrice rotative cu tip de protecție securitate 

mărită.  

Datorită faptului că în majoritatea proceselor tehnologice poate apărea pericolul de atmosfera 

explozivă, generată de amestecuri aer-gaze inflamabile/ aer-prafuri combustibile, acest risc 

trebuie minimizat în vederea asigurării sănătății şi securității lucrătorilor. Încercarea și certificarea 

echipamentelor tehnice protejate la explozie, necesare în cadrul procesului de evaluare a 

conformității, au un rol extrem de important din punct de vedere al protecţiei la explozie. 

Necesitatea utilizării echipamentelor electrice și totodată a energiei electrice în atmosfere 

explozive, a dus la diversificarea tipurilor de protectie pentru acestea. Acest lucru a fost posibil 

prin studierea atmosferelor explozive (gaze, prafuri), și prin studierea metodelor constructive ale 

echipamentelor electrice utilizate în aceste zone. 

Pentru fiecare tip de protecție, prin standardele aferente, pentru proiectarea echipamentelor 

electrice utilizate în atmosfere explosive, s-a dezvoltat o gamă variată de încercări de tip pentru 

siguranța folosirii în exploatare a acestor echipamente. 

Tipul de protecţie securitate mărită „e” este un tip de protecţie aplicat aparaturii electrice, 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 se poate aplica aparaturii electrice cu o 

valoare nominală a tensiunii de alimentare care nu depăşeşte 11kV curent continuu sau curent 

alternativ valoare efectivă pentru nivelul de protecție “eb” sau 15 kV curent continuu sau curent 

alternativ valoare efectivă pentru nivelul de protecție “ec”.  

Principiul tipului de protecţie securitate mărită constă în alegerea atentă a materialelor care intră 

în compunerea acestor aparaturi şi pe asigurarea unor distanţe de izolare corespunzătoare între 

diferitele elemente, în aşa fel încât probabilitatea apariţiei unui defect care ar avea ca rezultat 

producerea unui arc electric sau a unei scântei să fie redusă la un nivel acceptabil.  

Rezultă de aici că un mare accent se pune pe selectarea şi folosirea corectă a materialelor atât 

pentru calităţile lor electroizolante cât şi pentru caracteristicile lor mecanice deosebite. 

Proiectul aparaturii trebuie să ia în considerare o serie de cerinţe legate de temperaturile maxime 

atinse în timpul serviciului nominal al aparaturii (incluzând aici și suprasarcinile admise prin cartea 

tehnică a aparaturii), şi de asigurarea unor distanţe sporite de izolare în aer şi pe suprafaţă. 

 

Evaluarea cerințelor impuse de standardele specifice pentru încercările la care sunt supuse 

motoarele electrice in construcţie antiexplozivă cu tipul de protecţie securitate mărită 

O mare parte din echipamentele care funcționează în atmosfere potențial explozive (combinate 

chimice, rafinării, depozite de carburanți, vopsitorii, etc) sunt reprezentate de motoare electrice 

care, în cele mai multe situații acționează diverse alte elemente (pompe, site vibrante, 

transportoare etc.).  

Directiva ATEX 2014/34/EU stabileşte şi cerinţele necesare pentru evaluarea conformităţii 

echipamentelor tehnice (electrice şi neelectrice), componentelor și sistemelor protectoare 

destinate utilizării în atmosfere explozive. 

Pentru demonstrarea conformității acestor echipamente, la proiectarea și realizarea acestora sunt 

utilizate standarde europene armonizate, iar în acest sens evaluarea va ține cont de specificațiile 

acestora. 
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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 su mai multora dintre standardele 

care conţin cerinţele specifice pentru tipul(urile) de protecţie aplicat(e) echipamentului (de 

exemplu SR EN 60079-1:2015 pentru tipul de protecţie capsulare antideflagrantă "d", SR EN 60079-

7:2016 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.  

Deoarece tipul de protecție securitate mărită “e” presupune echipamente care nu produc arcuri 

electrice, scântei sau temperaturi excesive pe oricare dintre părțile interioare sau exterioare ale 

echipamentului, este necesar ca aceste fenomene să fie evitate în funcționare. Standardele 

aplicabile pentru evaluarea echipamentelor electrice cu tip de protecție securitate mărită “e” sunt 

SR EN 60079-0:2013 și SR EN 60079-7:2016. 

În standardul SR EN 60079-0 :2013 sunt indicate încercările de tip la care trebuie supuse toate 

echipamentele electrice protejate la explozie şi ordinea în care trebuie efectuate acestea.  

În standardul SR EN 60079-7 :2016 sunt indicate cerințele și încercările specifice de tip la care 

trebuie supuse echipamentele electrice protejate la explozie cu tip de protecție securitate mărită. 

 

Încercari efectuate asupra motoarelor electrice cu tip de protecţie securitate mărită 

Conform cerinţelor standardizate, pe langa incercarile specificate in Standardul SR EN 60079-0, 

motoarele electrice cu tipul de protectie securitate mărită trebuie supuse şi încercarilor specifice 

pentru acest tip de echipamente. Aceste încercări sunt specificate in Standardul SR EN 60079-

7:2016, dintre care, o importanță deosebită pentru motoarele electrice cu tensiune mai mare de 

1000 V, o au încercarea la aprindere prin impuls de tensiune şi încercarea de aprindere la 

supratensiune. 

Aceste încercări sunt importante și în același timp necesare deoarece motoarele electrice cu tip de 

protecție securitate mărită, a căror tensiune de alimentare depășește 1000 V, prezintă un risc 

ridicat de apariție a scânteilor în înfășurări (datorită alegerii unei metode neadecvate de realizare 

a izolației înfășurărilor). Din aceste motive este necesară efectuarea unor încercări pentru a 

verifica faptul că izolația înfășurărilor este adecvată și nu conduce la apariția unor descărcări 

electrice (prin arcuri electrice sau scântei) la nivelul înfășurărilor. Încercările prin care sunt 

verificate aceste aspecte sunt încercarea la aprindere prin impuls de tensiune și încercarea la 

aprindere prin supratensiune, aplicabile motoarelor electrice cu tip de protecţie securitate mărită. 

 

Încercarea la aprindere prin impuls de tensiune 

 

Încercarea la aprindere prin impuls de tensiune este aplicată sistemelor de izolație și cablurilor de 

conectare, care trebuie să fie încercate într-un amestec de încercare exploziv. Acestea trebuie să 

fie supuse la 10 impulsuri de tensiune de cel puţin trei ori tensiunea de vârf fază-pământ și cu un 

timp de creștere a tensiunii între 0,2 μs și 0,5 μs și cu o valoare de timpului de înjumătățire care 

este de cel puțin 20 μs. Tensiunea de impuls trebuie aplicată între o fază și pământ, cu celelalte 

faze legate la pământ, și repetate pentru fiecare fază. Nu trebuie să apară nicio aprindere a 

amestecului de încercare exploziv. 
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Tabel - Amestecuri explozive de încercare 

Grupa echipamentului Amestec de încercare în aer 

v/v 

II C (21 ± 5) % hidrogen 

II B (7,8 ± 1) % etilena 

II A (5,25 ± 0,5) % propan 

 

Încercarea de aprindere la supratensiune 

Încercarea de aprindere la supratensiune (încercare de aprindere în regim stabilizat) este aplicată 

sistemelor de izolație și cablurilor de conectare, care trebuie să fie încercate într-un amestec de 

încercare exploziv, cu o tensiune sinusoidală de cel puțin 1,5 ori valoarea efectivă a tensiunii de 

linie nominale, timp de cel puțin 3 min. Rata maximă de creștere a tensiunii trebuie să fie de 0,5 

kV/s. Tensiunea trebuie să fie aplicată între o fază și pământ, cu celelalte faze legate la pământ, și 

repetată pentru fiecare fază. Nu trebuie să apară nicio aprindere a amestecului de încercare 

exploziv. 

 

PN 19 21 01 05 Cercetări fundamentale și simulări computerizate privind inițierea 

amestecurilor gazoase explozive prin surse potențiale de aprindere de natură diferită. 

 

Faza 1: Cercetarea și documentarea privind sursele de inițiere a atmosferelor explozive.  

Pentru a avea loc, procesul de ardere trebuie să îndeplinească condiția prezenței concomitente, în 

același spațiu, a: 

- Combustibilului, 

- Comburantului, 

- Sursei de aprindere. 

 

Cei trei factori mai sus enumerați definesc așa-numitul triunghi al exploziei (figura 1.) 

 

 
 

Fig. 1. Triunghiul exploziei 
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Explozia este cazul particular al arderii la nivelul amestecurilor explozive de gaze combustibile 

și/sau de vapori combustibili și/sau de prafuri combustibile cu aerul, în care reacțiile oxidării se 

produc rapid și violent, fiind însoțite de efecte intense mecanice, sonore, termice, și luminoase. 

Producerea exploziei are loc în momentul în care amestecul exploziv are o anumită concentrație de 

gaze combustibile și/sau vapori combustibili și/sau prafuri combustibile în aer (exprimată în 

procente din volum sau g/m3) și vine în contact cu o sursă de aprindere. 

Pentru ca o explozie cu caracter periculos să se producă, trebuie să fie îndeplinite următoarele 

patru condiții: 

− un grad de dispersie ridicat al substanțelor inflamabile, 

− concentrația substanțelor inflamabile din aer în cadrul limitelor de explozivitate 

combinate, 

− medii explozive în concentrații periculoase, 

− surse de aprindere active. 

Printre măsurile de protecție împotriva exploziilor figurează toate măsurile care: 

− previn formarea mediilor explozive periculoase, 

− evită aprinderea mediilor explozive periculoase sau 

− atenuează efectele exploziilor pentru protejarea sănătății și securității lucrătorilor 

Atunci când nu este posibil să se împiedice formarea unui mediu exploziv periculos, este necesar să 

se evite aprinderea acestuia. Acest rezultat poate fi obținut prin adoptarea de măsuri de protecție 

care vizează prevenirea prezentei surselor de aprindere sau reducerea probabilității de apariție a 

acestora. Pentru a defini măsurile de protecție eficiente, trebuie cunoscute diferitele surse de 

aprindere si modul în care acestea acționează. Este necesar a fi evaluată probabilitatea ca un 

mediu exploziv periculos și o sursă de aprindere să fie prezente în același timp și în același loc, iar 

măsurile de protecție care trebuie luate trebuie determinate în consecință. 

Studierea inițierii și exploziei amestecurilor aer-gaz combustibil presupune, în plus față de 

utilizarea proprietăților de bază ale acestor gaze și a legilor care le guvernează, cunoașterea 

cineticii chimice și a fenomenelor de turbulență ce caracterizează combustiile rapide. 

Sursele de aprindere pot fi prezente continuu/frecvent sau pot să apară în situații rare sau foarte 

rare. Ele se mai pot clasifica în: 

− Surse de aprindere care pot să apară în timpul funcționării normale; 

− Surse de aprindere care pot să apară numai ca urmare a unor funcționări 

defectuoase; 

− Surse de aprindere care pot să apară numai ca urmare a unor funcționări defectuoase 

rare. 

După natura lor, sursele de aprindere se clasifică în următoarele grupe: 

− surse de aprindere cu flacără ( flacără de chibrit, aparat de sudură etc.); 

− surse de aprindere de natură termică (obiecte incandescente, căldura degajată de 

aparatele termice, efectul termic al curentului electric etc); 

− surse de aprindere de natură electrică (arcuri şi scântei electrice, scurtcircuite, 

electricitate statică etc.); 

− surse de aprindere de natură mecanică (scântei mecanice, frecare etc.); 

− surse de aprindere naturale (căldura solară, trăsnet, fulger etc.); 

− surse de aprindere de natură chimică, fizico-chimică și biologică, reacții chimice 

exoterme, explozii şi materiale incendiare; 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

95 
 

 95 

− surse de aprindere indirecte (radiația unui focar de incendiu). 

Standardul SR EN 1127-1 Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozii. Partea 1: 

Concepte fundamentale și metodologie evidențiază 13 tipuri de surse de aprindere: 

− suprafețe calde; 

− flăcări și gaze fierbinți; 

− scântei generate mecanic; 

− aparatură electrică; 

− curenți vagabonzi, protecție catodică la coroziune; 

− electricitate statică; 

− fulgere; 

− unde electromagnetice de frecvență radio de la 104 Hz la 3x1011 Hz; 

− unde electromagnetice de la 3x1011 Hz până la 3x1015 Hz; 

− radiații ionizante; 

− ultrasunete 

− comprimare adiabatică și unde de șoc; 

− reacții exoterme, inclusiv autoaprinderea prafurilor. 

Deși explozia poate fi văzută ca eveniment singular datorită derulării sale deosebit de rapide, 

fenomenul poate fi divizat în mai multe acțiuni care au loc de fiecare dată și care au propriile 

reguli. Reacțiile înlănțuite ce caracterizează un fenomen de tip explozie pot fi definite prin trei 

etape: 

− Inițierea, în timpul căreia se formează atomi sau radicali liberi prin acțiunea unor 

inițiatori, a luminii sau temperaturii. 

− Propagarea, etapă în care se formează produșii, precum și noi atomi sau radicali 

liberi ce pot da naștere la alte reacții de propagare. 

− Întreruperea, definită prin reacții în care atomii sau radicalii liberi dispar, după 

consumarea reactanților. 

Etapele de inițiere și întrerupere au loc doar o singură dată sau de puține ori în timpul procesului, 

în timp ce reacțiile de propagare au loc în mod repetat, până la consumarea elementelor 

reactante. 

Inițierea amestecurilor explozive poate fi de două tipuri: 

− Inițierea termică – Urmare a implicării unei surse externe de energie (scântei, 

suprafețe fierbinți etc) temperatura amestecului crește continuu și accelerat, până 

la atingerea unui punct de unde reacția devine vizibilă și măsurabilă, acesta 

reprezentând punctul de inițiere a amestecului combustibil; 

− Inițierea chimică – implică existența purtătorilor de reacții intermediare în lanț. Dacă 

viteza de producere a purtătorilor de reacții în lanț este mai mare decât cea a 

reducerii acestora, reacția devine accelerată și, subsecvent, conduce la inițiere. 

De asemenea, există două moduri de inițiere a amestecurilor combustibile: 

− Inițierea spontană  - apare ca rezultat al creșterii temperaturii unui volum 

considerabil de amestec combustibil prin contact cu limite fierbinți sau fiind 

subiectul compresiei adiabatice. 
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− Inițierea forțată - apare ca rezultat al apariției unui surplus local de energie 

generată de o sursă externă (arc electric, particulă incandescentă, flacără deschisă 

etc.). 

 

Faza 2: Cercetarea și elaborarea soluțiilor de înregistrare a inițierii atmosferelor explozive prin 

tehnicile Schlieren/Shadowgraph. 

 

Bazele fizice ale imagisticii Schlieren reies din legea Snell, care afirmă că viteza luminii este 

diminuată prin interacțiunea cu materia. Într-un mediu omogen, viteza luminii este constantă. Însă 

la trecerea într-un mediu neomogen, precum un fluid în mișcare, razele de lumină se refractă și 

deviază de la traiectorie, rezultând ”dungi” (germ. schliere) de intensități luminoase diferite.  

1. Tehnici imagistice Schlieren 

1.1. Sistemul clasic Schlieren 

Cel mai rudimentar sistem Schlieren este prezentat în figura 1.  

 
 

Fig. 1. Aranjament tipic Schlieren, pe bază de lentile 

 

 

Metodele Schlieren reprezintă prima derivată a densității gazului, în cazul în care curgerea fluidului 

este bidimensională și pereții (limitele) secțiunii de test sunt paraleli. 

 
Pentru diametre cuprinse între 100 mm și 1 m, la construirea instrumentelor Schlieren sunt utilizate 

mai mult oglinzile parabolice sau sferice în locul lentilelor, datorită existenței unei singure 

suprafețe ce necesită o precizie ridicată, față de lentile cu un înalt grad al calității optice și cu un 

preț de fabricare pe măsură. 

1.2. Sistemul BOS 

Sistemul BOS (Background Oriented Schlieren) este una din tehnicile Schlieren relativ recent 

apărute, beneficiind de avantajele unui fenomen simplu: efectul de miraj. Principiul BOS se 

bazează pe existența unui fundal cu obiecte cât mai mici, punctiforme, care este văzut prin zona 

de interes (zona de mișcare a fluidului). Variațiile indexului de refracție din volumul fluidului va 

conduce la mișcarea punctelor din fundal. Deplasarea d a fiecărui punct corespunde unui unghi ε de 

deviere a razei de lumină în două direcții spațiale. Unghiul de deviere e dat de relația: 
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O configurare standard ce implică metoda BOS este redată în figura 2. 

 

 
 

 

Fig. 2. Configurare standard în utilizarea metodei BOS 

 

 

 
 

Fig. 3. Configurare standard în utilizarea metodei BOS 

 

3. Soluții de înregistrare a inițierii atmosferelor explozive prin tehnicile Schlieren/Shadowgraph 

În decursul cercetărilor și experimentelor fizice realizate au fost utilizate două standuri (camere de 

ardere) transparente, unul fiind deja în dotarea laboratorului (Stand nr. 1 – Fig. 4 a). Iar al doilea 

stand (Stand nr. 2 – Fig. 4 b) a fost construit în scopul inițierii amestecului exploziv pentru cazurile 

aparte, cum ar fi inițierea amestecurilor explozive prin reacții chimice exoterme. 

 

  

a)                b) 

Fig. 4. Standuri utilizate în experimentele fizice 

 

Inițierea amestecurilor a vizat tipuri diferite de surse iar înregistrările au fost realizate prin tehnici 

diferite. Astfel, au fost înregistrare inițieri ale amestecurilor explozive de la 7 surse de tipuri 
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diferite: scântei electrice, scântei mecanice, efect Corona, flacără deschisă, suprafețe fierbinti, 

arc electric, reacții exoterme. 

 

3.1. Scântei electrice 

Experimentele privind acest tip de sursă au fost realizate pe Standul nr. 1, iar ca gaz combustibil a 

fost utilizat metanul. Sistemul Schlieren a constat din două oglinzi parabolice și un obturator (knife 

edge), dispuse în configurația din figura 5. 

 

 
 

Fig. 5. Configurare Schlieren utilizată la înregistrarea experimentelor fizice 

 

Rezultatele înregistrărilor sunt redate în seria de imagini de mai jos (figura 6). 

 

 
a) Momentul scânteii 

 
b) Aprinderea amestecului aer - 

metan 

 
c) Dezvoltarea volumului de gaze arse 

 
d) Propagarea flăcării în volumul 

amestecului exploziv 

 

Fig. 6. Inițierea amestecului aer – metan prin scânteie electrică 

 

3.2. Scântei mecanice 

Experimentele fizice privind această sursă au fost realizate pe Standul nr. 1, gazul combustibil ce a 

venit în amestec cu aerul fiind hidrogenul (figura 7). 
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3.3. Efect Corona 

Datorită modului de obținere a acestui efect, experimentele au fost efectuate sub o cupolă 

transparentă. Înregistrările au fost efectuate cu camera de mare viteză Phantom V1212 și 

intensificatorul de imagine Lambert, prin filmare directă (figura 8). 

 

 
a) Formarea arcului electric, pe două 

ramuri 

 
b) Aprinderea amestecului aer – metan 

pe una din ramuri. A doua ramură 

dispare 

 
c) Dezvoltarea volumului de gaze 

arse 

 
d) Propagarea flăcării în volumul 

amestecului exploziv 

Fig. 8. Inițierea amestecului aer – metan prin efect Corona 

 
 

 
a) Momentul scânteii 

 
b) Aprinderea amestecului aer - metan 

 
c) Dezvoltarea volumului de gaze arse 

 
d) Propagarea flăcării în volumul 

amestecului exploziv 
Fig. 7. Inițierea amestecului aer – hidrogen prin scânteie mecanică 
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3.4. Flacără deschisă 

Experimentul pentru aprinderea amestecului aer – metan a fost realizat pe Standul nr. 2, prin 

poziționarea fitilului aprins pe suportul din interiorul standului și introducerea unei cantități de 

metan. Înregistrările au fost efectuate într-o configurare Schlieren (figura 9). 

 

 
a) Fitil aprins, în interiorul standului 

 
b) Aprinderea amestecului aer – metan 

deasupra flăcării deschise 

 

 
c) Dezvoltarea volumului de gaze arse 

 
d) Propagarea flăcării în volumul 

amestecului exploziv 

Fig. 9. Inițierea amestecului aer – metan prin flacără deschisă 

 

Un alt experiment, realizat pe Standul nr. 1, a constat din dispunerea, în interiorul standului, a 

unor materiale combustibile (chibrituri), introducerea gazului metan la o concentrație explozivă și 

aprinderea materialului din interior cu ajutorul unui fascicol LASER (figura 10). 

 

 

 

 
a) Aprinderea chibritului prin fascicol 

LASER 
 

c) Dezvoltarea volumului de gaze arse 
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b) Aprinderea amestecului aer – metan 

 
d) Propagarea flăcării în volumul 

amestecului exploziv 

 

Fig. 10. Inițierea amestecului aer – metan prin flacără deschisă - chibrit 

 

 

3.5. Suprafețe fierbinți 

Experimentele privind acest tip de sursă au fost efectuate pe Standul nr. 2, prin care a fost trecut 

un fir de nichelină supus unui curent electric. În interiorul standului a fost introdus hidrogen, ca gaz 

combustibil, iar înregistrările au fost realizate prin tehnica Schlieren (figura 11). 

 
a) Suprafața fierbinte, constând din 

suprafața firului de nichelină 

 
b) Aprinderea amestecului aer – 

hidrogen 

 
c) Dezvoltarea volumului de gaze arse 

 
d) Propagarea flăcării în volumul 

amestecului exploziv 

Fig. 11. Inițierea amestecului aer – hidrogen prin suprafețe fierbinți 

 

3.6. Arc electric 

Experimentele privind sursa de aprindere arc electric au fost realizate pe Standul Nr. 2, având ca 

gaz combustibil hidrogenul. A fost utilizată tehnica Shadowgraph, sursa de lumină constând din 

fascicol LASER. Imaginile sunt redate în figura 12. 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

102 
 

 102 

 
a) Formarea arcului electric 

 
c) Dezvoltarea volumului de gaze arse 

 

 
b) Aprinderea amestecului aer – 

hidrogen 

 

 
d) Propagarea flăcării în volumul 

amestecului exploziv 

     Fig. 12. Inițierea amestecului aer – hidrogen prin arc electric – tehnica Shadowgraph 

 

 

3.7. Reacții chimice exoterme 

Experimentul privind sursa de aprindere reacțiile chimice exoterme a utilizat, ca gaz combustibil, 

metanul, iar reacția chimică a avut loc între permanganatul de potasiu și glicerină. Experimentul au 

fost realizate pe Standul nr. 2, construit în special pentru acest caz, tehnica utilizată fiind 

Schlieren. Rezultatele sunt prezentate în seria de imagini din figura 13. 

 

 
a) Reacția exotermică  

 
b) Aprinderea amestecului aer – metan 

 
c) Dezvoltaea frontului de flacără 

 
d) Extinderea flăcării în volumul 

standului 

          Fig. 13. Inițierea amestecului aer – metan prin reacția chimică permanganat de 

potasiu- glicerină 
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PN 19 21 01 06 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. 

 

Faza 1: Creșterea securității la exploatarea resurselor minerale,  prin dezvoltarea  unei metode 

care să aibă la bază  proiectarea  și monitorizarea  computerizată a parametrilor lucrărilor de 

forare - împușcare. 

Scopul principal al proiectului constă în  dezvoltarea  infrastructurii tehnice și metodologice 

precum și creșterea expertizei personalului  privind optimizarea tehnologiilor de împușcare în 

condiții de securitate pe baza proiectării și modelării computerizate, respectiv monitorizării  

parametrilor de împușcare la exploatarea la suprafață a zăcămintelor de substanță minerală utilă.  

  Aceasta va conduce la îmbunătățirea condițiilor de lucru și a perspectivelor  în ceea ce 

privește utilizarea sigură și sustenabilă a materiilor explozive, aplicarea tehnologiilor de împușcare 

în condiții de securitate precum și asigurarea unui nivel ridicat de cunoștințe tehnice și de pregătire 

adecvată  personalului cu activitate în domeniu și nu în ultimul rând utilizarea de echipamente și 

softuri specializate de ultimă generație. 

 

În cadrul primei faze din anul 2019 s-a realizat modernizarea infrastructurii tehnice și informatice 

în domeniul evaluării și proiectării parametrilor de împușcare specifici lucrărilor de  exploatare la 

suprafață  prin achiziția următoarelor echipamente și softuri specializate : 

- echipament specializat pentru scanarea laser 3D a taluzurilor treptelor din cariere, 

pentru măsurarea deviației găurilor de sondă, inclusiv soft specializat pentru  

prelucrarea datelor măsurătorilor și proiectarea parametrilor de împușcare;  

- echipament integrat pentru evaluarea fotometrică a stării fronturilor, inclusiv aerian 

și soft specializat de prelucrare a datelor. 

În acest sens, s-a realizat documentarea de specialitate în domeniul realizării lucrărilor de 

împușcare în exploatările miniere la zi, atât din perspectiva analizării principalilor parametrii care 

stau la baza proiectării unei lucrări de împușcare cât și a identificării principalelor elemente ce pot 

afecta rezultatele lucrării de forare – împușcare din punct de vedere calitativ și al securității. 

Toate aceste aspecte au fost evaluate în vederea elaborării caietelor de sarcini și achiziționării, 

atât a unor echipamente performante de ultimă generație care să permită verificarea stării 

fronturilor  înainte de proiectarea parametrilor de împușcare, cât și a unor softuri specializate 

pentru simularea acestor parametrii în strânsă corelație cu situația reală din teren. 

1.Considerații generale privind realizarea lucrărilor de împușcare  

  Realizarea lucrărilor de împușcare implică o serie de operații care generează riscuri în 

sănătatea și securitatea muncii pentru angajații firmei care realizează lucrarea, cât și pentru 

persoanele și obiectivele aflate în imediata vecinătate. 

Riscurile, generate de pericolele existente la executarea lucrărilor de împușcare , se pot grupa ca și 

sursă de producere a acestora în două categorii: 

- Riscuri generate de utilizarea propiriu zisp a explozivilor de uz civil; 

- Riscuri generate de lucrările premergătoare, cele de pregătire a lucrării de forare 

– împușcare în baza datelor de proiectare. 
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         La realizarea unor lucrări de împușcare la suprafață, de către firme specializate și autorizate 

în acest scop, se combină riscurile care se pot identifica în oricare exploatare minieră la zi cu cele 

specifice lucrului cu materii explozive. De asemenea, în multe situații în aceeași exploatare minieră 

la zi sunt implicate în activitățile de exploatare  două sau chiar mai multe firme, cum ar fi de 

exemplu un antreprenor general, un subcontractor pentru exploatarea utilajelor care se folosesc în 

carieră și firma autorizată pentru lucrul cu materii explozive, care va executa lucrarea de 

împușcare. 

Fiecare firmă are obligația să-și organizeze activitatea proprie de prevenire și protecție, însă va 

trebui să existe și un plan de colaborare între acești agenți economici cu scopul de a se conștientiza 

riscurile tehnologice si de mediu care pot fi generate de activitatea celuilalt și în special cele 

datorită lucrărilor de împușcare. 

În acest scop trebuie să existe specialişti care să fie în măsură să realizeze lucrări de împușcare la 

suprafață în condiţii de siguranţă și eficiență chiar și în situaţii extrem de restrictive, astfel încât să 

nu fie afectată  integritatea persoanelor și echipamentelor din zonă. 

Realizarea adecvată a lucrărilor de împușcare depinde în mare măsură de posibilitățile de evaluare 

și monitorizare a stării fronturilor, fapt care să permită luarea celor mai adecvate soluții tehnice 

privind modul de realizare a acestor lucrări. În cadrul lucrărilor de împușcare la suprafață 

executate în statele puternic industrializate sunt utilizate tehnici care impresionează prin soluțiile 

adoptate atât pentru exploatarea resurselor, cât și pentru protecția mediului înconjurător. 

     În țările cu o industrie extractivă dezvoltată, unde se utilizează pe scară largă derocarea cu 

ajutorul energiei explozivilor civili, este foarte bine reglementat acest proces de evaluare pre și 

post împușcare în scopul prevenirii unor  efecte nedorite ale lucrărilor de împușcare. 

     În țări ca Germania, Franța, Anglia, Belgia, Elveția proiectarea parametrilor lucrărilor de 

forare - împușcare și evaluarea rezultatelor post împușcare, se face prin monitorizarea situației 

fronturilor de lucru cu echipamente specializate și prin  modelare computerizată a datelor,  aceste 

cerințe fiind reglementate prin norme naționale. De asemenea, există standarde care precizează 

metodele de evaluare și criteriile care stau la baza identificării situațiilor cu pericol major. 

 

2.Evaluarea parametrilor lucrărilor de împușcare  

Cercetarea folosirii energiei exploziei la lucrări de împușcare la suprafață implică cunoaşterea mai 

multor domenii, cum ar fi: fizica exploziei, comportarea materialelor la solicitări prin unde de şoc, 

dinamica structurilor şi inginerie seismică.  

Cercetarea efectelor exploziilor de împușcare la suprafață asupra mediului trebuie să se facă pe 

baza unor fundamente teoretice dificil de validat şi care pot fi confirmate numai în urma analizei 

măsurătorilor și evaluării efectelor generate de împușcarea la suprafată, respectiv - măsurători și 

evaluări pre și post eveniment. 

Când se proiectează o împuşcare, este foarte important să existe o evaluare eficientă a 

parametriilor de împușcare ce trebuie făcută pe baza geometriei și condițiilor geologice reale, 

existente în frontul de împușcare, aceasta putând diferi de geometria proiectată inițial și evaluată 

teoretic.  

Parametrii ce trebuie monitorizați sunt: înălțimea frontului, poziția găurilor de împușcare în trei 

dimensiuni, lungimea găurii și înclinarea acesteia, tipul schemei de împușcare, anticipanta, 

distanța între găuri și rândurile de găuri, gradul de pericol care poate apare din cauza efectului 

seismic asupra mediului. 
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      În țara noastră, sunt aplicate cu succes tehnici și tehnologii de împușcare, însă sunt destul 

de dese situațiile când această activitate se bazează foarte mult pe metode empirice de evaluare - 

proiectare sau doar numai pe experiența operatorilor. Chiar dacă, în ultimii ani au existat cercetări 

teoretice și experimentele referitoare la folosirea energiei exploziei, în special pentru lucrările de 

împușcare la suprafață, încă se caută soluții de îmbunătățire a parametrilor de împușcare legate de 

aspectele principale care intervin în cadrul unei lucrări unde se folosesc explozivi de uz civil : 

anticipanta, rata de modificare a anticipantei, diametrul găurilor, tipul explozivului utilizat, 

schema de ampasare a  găurilor, secvența de inițiere, factorul de eficiență a explozivului utilizat, 

considerații speciale cu referire la efectele secundare privind acțiunea seismică, unda de șoc 

aeriană, aruncarea la distanță de bucăți de rocă, calitatea materialului derocat și a frontului dupa 

împușcare, prezența pintenilor și nu în ultimul rând efectul asupra mediului înconjurător.  

     Exploatarea sigură și eficientă are ca obiect înțelegerea și proiectarea documentată a 

parametrilor lucrărilor de împușcare. Fiecare decizie de proiectare  trebuie să se bazeze pe 

obiective ale împușcării bine definite și pe constrângerile împușcării bine înțelese. Nu sunt utilizate 

la scară largă mijloace moderne de monitorizare a parametrilor lucrărilor de forare – împușcare și 

nici softuri specializate pentru astfel de aplicații. 

3.Dezvoltarea infrastructurii tehnice și metodologice pentru evaluare stării reale a fronturilor 

și proiectarea parametrilor de împușcare 

La efectuarea lucrărilor de împușcare în cariere cu trepte de exploatare conturate apar două tipuri 

de mișcări de roci. În primul rând, avem mișcarea înainte a întregii mase de rocă care este în 

principal pe orizontală, iar în al doilea rând, piatra aruncată din front, care se împrăștie de pe 

suprafața rocilor și din fața exploziei, pe traiectorii aleatorii.Bucățile de rocă aruncate sunt adesea 

cauzate de roca inconsistentă, unde gazele pot rupe ușor datorită rezistenței mai reduse decât în 

părțile mai compacte ale rocii.  

Trebuie acordată o atenție deosebită în timpul încărcării, în special,  în vederea împușcării  

primului rând de găuri. Zonele inconsistente pot fi în stare naturală, dar și cauzate de explozia 

efectuată anterior, în special în partea inferioară a găurii, acolo unde de obicei se încărcă cu 

explozivi mai brizanți. În aceste condiţii, este obligatoriu să se estimeze valoarea maximă a 

parametrului sursei de vibraţii (cantitatea maximă de exploziv iniţiată instantaneu sau pe treaptă 

de întârziere), timpul de întârziere între găuri, volumul de exploziv încărcat pe gaură, tipul și 

dimesiunea materialului pentru buraj, valoarea reală a anticipantei la talpă și a a celei la taluz.  

Acest lucru este posibil prin utilizarea unor echipamente care după o scanare laser sau 

fotografierea prealabilă a frontului de lucru permit evaluarea tridimensională a condițiilor reale de 

execuție a lucrării de împușcare și în baza unei modelări computerizate permit alegerea celor mai 

adecvate soluții privind parametrii de forare – împușcare. 

3.1. - Scanarea laser 3D a taluzurilor treptelor din cariere și măsurarea deviației găurilor de sondă  

 În cadrul studiului se prezintă echipamentul de scanare/profilare laser și modul de operare a 

acestuia în vederea profilării  și reproducerii 3D pe calculator a geometriei  taluzurilor treptelor din 

cariere. Utilizarea echipamentului are drept scop reproducere grafică a condițiilor reale de 

prezentare a geometriei și geotectonicii taluzului treptelor dintr-o carieră. 

De asemenea, este descris și echipamentul de măsurare a deviației găurilor de sondă în urma 

operației de forare,  precum și modul de operare a acestuia.  

Utilizarea echipamentului are drept scop determinarea traiectoriei fiecărei găuri și poziția finală a 

fundurilor de gaură. 
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3.2. - Evaluarea fotometrică a stării fronturilor 

În cadrul studiului se prezintă echipamentul de evaluare a stării fronturilor prin metoda fotometrică 

și modul de operare acestuia. Acest echipament este destinat utilizării în zonele în care condițiile 

din teren îngreunează accesul cu echipamente voluminoase de monitorizare în imediata apropiere a 

punctelor de interes. Nu necesită un grad ridicat de specializare din partea operatorilor. 

Utilizarea echipamentului are drept scop reproducerea grafică a condițiilor reale de prezentare a 

geometriei, geologiei și tectonicii treptelor dintr-o carieră pe baza prelucării imaginilor foto luate 

terestru sau aerian. 

4.Aplicarea tehnologiilor de împușcare în cariere utilizând modelarea și proiectarea 

computerizată parametrilor de împușcare  

În scopul deteminării parametrilor lucrărilor de forare – împușcare precum și pentru alegerea 

soluțiilor adecvate de realizare a lucrărilor de împușcare în condiții de securitate și eficiență, 

fiecare echipament de evaluare a stării fronturilor - profilare laser, evaluare fotometrică, 

determinare deviație găuri de sondă, dispun de softuri specializate pentru prelucrarea și 

interpretarea datelor măsurătorilor. 

  În cadrul studiului este descris modul de utilizare a softurilor corelat cu datele de achiziție 

din teren și cu cerințele de proiectare a parametrilor lucrărilor de împușcare specifice fiecărei 

cariere sau zone din carieră. 

Echipamentul pentru evaluarea fotometrică a fronturilor dispune de următoarele module de  softuri 

pentru prelucrare 2D/3D a datelor fotometrice și proiectare a parametrilor de împușcare: 

- generarea pe calculator a  imaginilor fotometrice 3D preluate terestru sau aerial; 

- generarea scalată (metrică) a imaginilor fotometrice 3D; 

- integrarea până la 12 imagini într-un sistem de cordonate; 

- proiectarea parametrilor de împușcare corelat cu imaginile fotometrice 3D 

prelucrate a fronturilor de lucru; 

- determinarea parametrilor geotechnici pe baza analizei imaginilor scalate 3D; 

- prelucrare imagini 3D preluate aerial în scopul stabilirii unui sistem de referință a 

unui site; 

- ajustarea imaginilor 3D terestre în imagini aeriale 3D în situația în care imaginile 

terestre sunt luate din unghiuri prea închise; 

- determinarea volumelor dintre două suprafețe 3D ( două imagini 3D) sau între o 

suprafață 3D și un plan de referință. 

Echipamentul pentru profilarea laser a fronturilor dispune de un soft de achiziție și prelucrare date 

și de un soft pentru proiectare parametrilor de împușcare și simularea modului de execuție a 

lucrărilor de împușcare.  

Echipamentul pentru măsurarea deviației găurilor de sondă dispune de un soft de achiziție și 

prelucrare date măsurători în vederea poziționării reale în teren a traiectoriei găurilor de sondă 

precum și de un soft de proiectare a parametrilor de împușcare în varianta utilizării inițierii cu 

capse electrice, nonelectrice sau electronice. 

 

 

 

PN 19 21 02 01 Tehnici și soluții pentru dezvoltarea competențelor științifice și tehnice de 

prevenire și protecție la explozie. 
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Faza 1: Analiza documentaristică privind prevenirea exploziilor şi protecţia la explozie in medii 

periculoase. 

Prevenirea exploziilor şi protecţia împotriva exploziilor prezintă o importanţă majoră pentru 

securitatea şi sănătatea lucrătorilor, deoarece exploziile pun în primejdie viaţa şi sănătatea 

oamenilor ca un rezultat al efectelor necontrolate ale flăcărilor şi presiunii (radiaţii fierbinţi, 

flăcări, unde de presiune, particule proiectate – sfărâmături zburate), prezenţei produselor  de 

reacţie toxice și consumului de oxigen din aerul pe care trebuie să-l inspire aceştia. În plus, 

daunele materiale în cazul unei explozii pot fi deosebit de mari. 

Riscurile de explozie pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile. 

Acestea pot include multe din materiile prime, produse intermediare, produse finale și deșeuri din 

procesul obișnuit de producție. Practic toate ramurile sunt afectate, pentru că pericolele de la 

atmosferele explozive apar într-o gamă largă de procese și operații. 

Întrucât exploziile pot provoca pierderi umane şi daune materiale incomensurabile evaluarea 

riscului de explozii și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestuia la nivele acceptabile 

conform normelor și standardelor în vigoare capătă o importanţă deosebită pentru securitatea și 

sănătatea oamenilor și bunurilor. 

În întreprinderile în care se procesează substanţe /preparate inflamabile, riscul de explozie este un 

element important, de care trebuie să ţină cont politica de securitate şi sănătate în muncă. 

Legislaţia europeană, precum şi legislaţia naţională în domeniu, precizează cerinţele minime pentru 

îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi riscului de explozie 

datorat atmosferelor explozive. 

Din punct de vedere al nivelului de protecție la explozie, echipamentele tehnice utilizate în ariile 

cu pericol de explozie trebuie să fie alese, instalate și operate corect, în vederea creșterii  gradului 

de securitate și sănătate în muncă, prin reducerea accidentelor de muncă și a pierderilor 

economice neplanificate generate de evenimente de tip explozie.  

Cercetările efectuate în cadrul proiectului conduc la evidențierea caracteristicilor privind 

identificarea și evaluarea riscului de explozie, a caracteristicilor privind parametrii care intervin în 

producerea unei explozii și a celor de securitate la explozie pentru echipamentele şi instalaţiile 

tehnice utilizate în atmosfere explozive. 

 

 Aspecte cu privire la legislația națională și europeană referitoare la echipamentele tehnice 

destinate utilizării în atmosfere explozive 

  

 În calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, România a preluat în legislația națională o 

mare parte dintre Directivele Europene, în special cele care fac referire la conformitatea 

produselor și la securitatea și sănătatea în muncă. 

Cerințele de prevenire şi protecție la explozie sunt reglementate în norme şi standarde specifice, 

iar o bună parte a evaluării riscului de explozii se referă la evaluarea conformității echipamentelor 

/ instalațiilor cu cerințele prevăzute în aceste norme şi standarde specifice. 

Încercarea și certificarea echipamentelor tehnice în construcție antiexplozivă, necesare în cadrul 

procesului de evaluare a conformității sunt extrem de importante, având în vedere pericolul de 

explozie intempestivă care există datorită atmosferelor potențial explozive generate de amestecuri 
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aer-gaz/praf, risc ce trebuie minimizat în scopul asigurării securității vieții și sănătății oamenilor, 

pentru prevenirea pierderilor materiale și a reducerii poluării mediului. 

În domeniul protecției la explozie, în legislația națională au fost transpuse cele două Directive 

Europene (Directive ATEx) care reglementează punerea pe piaţa europeană a produselor destinate 

utilizării în atmosfere potenţial explozive, respectiv utilizarea lor în condiţii de siguranţă: 

• Directiva 2014/34/UE transpusă prin HG 245 / 2016 privind stabilirea 

condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi 

sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive 

reglementează obligaţiile producătorilor de echipamente şi sisteme 

protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 

• Directiva 1999/92/EC, transpusă în legislația românească prin HG 1058 /2006 

privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii și protecţia 

sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat 

atmosferelor explozive. 

Scopul fundamental al Directivei 2014/34/UE este de a realiza o piață unică pentru echipamentele 

folosite în atmosfere explozive în întreg spațiul economic european. Acest scop se realizează prin 

alinierea legislației Statelor Membre astfel încât produsele care satisfac cerințele agreate să fie 

acceptate în fiecare țară, fără să mai fie necesară o nouă certificare. Pentru ca autoritățile 

Statelor Membre să aibă încredere în produsele care se pun pe piața comunitară, sunt necesare 

garanții privind conformitatea produselor într-un sistem de recunoaștere reciprocă a referințelor 

normative. Nivelul ridicat de securitate în zonele cu pericol de explozie poate fi garantat numai 

printr-o relație eficientă și apropiată de cooperare între toate părțile implicate: producători, 

organisme de certificare, autorități competente în domeniul reglementat, utilizatori de 

echipamente, precum și persoane care instalează echipamente în cadrul instalațiilor. 

 

 Concepte fundamentele pentru prevenirea și protecția la explozie 

Pentru ca o atmosferă explozivă să existe, substanța inflamabilă trebuie să fie prezenta în anumite 

concentrații. Dacă concentrația este prea mică (amestec sărac) sau prea mare (amestec bogat) nu 

apare nici o explozie; de fapt poate apărea o reacție de combustie slabă, dar nu o reacție în tot 

amestecul. Astfel, explozia poate să apară numai în prezența unei surse de aprindere și când 

concentrația este în domeniul de explozivitate al substanței, respectiv între limita inferioară de 

explozivitate (LEL – lower explosive limit)  și limita superioară de explozivitate (UEL - upper 

explosive limit). Limitele de explozivitate depind de presiune și de procentul de oxigen din aer.  

 Mecanismul producerii exploziilor de gaze, vapori sau cețuri inflamabile / aer poate fi 

exprimat prin binecunoscutul triunghi al exploziei prezentat în Figura 1. a.din care se observă că 

explozia poate surveni ori de câte ori sunt îndeplinite simultan trei condiţii: 

• prezenţa carburantului (gaze, vapori, prafuri /pulberi, ceţuri combustibile); 

• prezenţa comburantului (oxigen, substanţe oxidante); 

• sursa de iniţiere eficientă pentru asigurarea activării moleculelor în vederea 

iniţierii și propagării reacţiei de ardere rapidă. 
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Fig. 1. a.                                 Fig. 1. b. 

 

Explozia de praf are caracteristici diferite fata de explozia de gaz și poate fi, în anumite cazuri, 

mult mai devastatoare. Dacă, de exemplu, un curent de aer învolburează un strat de praf , într-un 

spaţiu mic, praful împreună cu oxigenul formează un amestec combustibil praf / aer. Dacă acest 

amestec este iniţiat de către o  sursă de iniţiere se declanşează o explozie. Forţa exploziei  

învolburează mai mult praf în aer care este la rândul său inițiat ș.a.m.d.  

Noile concepte de prevenire și protecţie la explozie dezvoltă noi strategii de  prevenire a propagării 

exploziilor sau limitare a efectelor exploziilor, ceea ce impune luarea în considerare a aspectelor 

legate de închiderea  (limitarea, restrângerea, delimitarea, capsularea) amestecului exploziv.  

De asemenea, trebuie luate în considerare și aspectele legate de faptul că pentru a putea considera 

un praf ca fiind combustibil, el trebuie să fie explozibil – să fie în suspensie în aer, să aibă o 

distribuţie a mărimii particulelor capabilă să propage arderea şi o concentraţie în limitele de 

explozivitate. Astfel se poate defini pentagonul exploziei, redat în Figura 1.b, prin adiţionarea la 

triunghiul exploziei a aspectelor legate de amestecul sau dispersia substanţelor combustibile și 

oxidantului, precum și cele referitoare la închiderea amestecului. 

Această reprezentare dă o imagine clară a condiţiilor de explozie și permite identificarea unor 

măsuri inginereşti de securitate pentru proiectarea, fabricarea, montarea și întreținerea  

instalațiilor în scopul prevenirii formării atmosferei explozive, prevenirii surselor de aprindere  sau 

pentru reducerea efectelor eventualelor explozii  cu ajutorul sistemelor protectoare. 

Necesitatea coincidenţei unei atmosfere explozive și sursei de aprindere eficiente și efectele 

anticipate ale unei explozii duc imediat la principiile de bază ale prevenirii exploziei și protecţiei 

contra exploziei.       

a) Prevenirea: 

• evitarea atmosferelor explozive. Acest obiectiv poate fi atins în principal 

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 (LOC); 

• evitarea tuturor surselor de aprindere efective eventuale; 

b) Protecţia: 

• oprirea exploziei și/sau limitarea domeniului de explozie la o extindere 

acceptabilă, prin măsuri de protecție, de exemplu prin izolare, suprimare și 

limitare constructivă. Spre deosebire de cele două măsuri descrise mai sus, 

aici se ia în considerare producerea unei explozii. 
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Reducerea riscului poate fi realizată prin aplicarea numai unuia din principiile de prevenire și de 

protecţie de mai sus sau se poate aplica o combinaţie între aceste principii. Întotdeauna prima 

opţiune ar fi evitarea unei atmosfere explozive.  

În practică, în majoritatea cazurilor în care se utilizează materiale inflamabile, este dificil să se 

garanteze că nu va apărea niciodată o atmosferă explozivă gazoasă. De asemenea, poate fi dificil să 

se garanteze că echipamentul nu va genera niciodată o sursă de aprindere. De aceea, când 

prezenţa unei atmosfere explozive gazoase este foarte probabilă, se va recurge la utilizarea unor 

echipamente cu o probabilitate scăzută de a genera o sursă de aprindere. Dimpotrivă, dacă 

probabilitatea prezenţei unei atmosfere gazoase este scăzută, se vor putea utiliza echipamente  

construite după standarde mai puţin riguroase. 

Așadar, cerința de prevenire a exploziilor poate fi exprimată astfel:  probabilitatea ca o sursă de 

aprindere să apară în același timp cu o atmosferă explozivă să fie minimă. Rezultă că se stabilesc 

cerințe specifice pentru echipamente și sisteme protectoare pentru domenii de utilizare specifice.  

Prevenirea atmosferelor explozive periculoase care se poate face prin: 

• Utilizarea de înlocuitori ai substanţelor inflamabile; 

• Limitarea concentraţiilor; 

• Inertizare; 

• Prevenirea sau limitarea formării de atmosfere explozive în vecinătatea 

instalaţiei: 

• Reducerea degajărilor de substanțe inflamabile; 

• Diluția prin ventilație. 

Concentraţiile din vecinătatea instalaţiilor pot fi monitorizate de exemplu cu ajutorul unei alarme 

de gaze. Alarmele de gaze pentru utilizare în arii periculoase trebuie aprobate și marcate 

corespunzător ca echipament electric de securitate,  urmând prevederile Directivei 2014/34/UE. 

Dacă nu este posibil să se prevină formarea de atmosfere explozive periculoase, trebuie să se evite 

aprinderea. Acest lucru poate fi obţinut prin măsuri de protecţie care evită sau reduc 

probabilitatea surselor de aprindere.  

În continuare sunt prezentate tipurile de surse de aprindere, iar câteva dintre acestea sunt 

ilustrate grafic în Figura 2. 

• suprafeţe fierbinţi 

• flăcări și gaze fierbinţi 

• scântei generate mecanic 

• cureţi electrici vagabonzi, protecţie catodică la coroziune 

• electricitate statică 

• trăsnete 

• câmpuri electromagnetice în domeniul frecvenţelor între 9 kHz şi 300 GHz 

• radiaţie electromagnetică în domeniul frecvenţelor între 300 GHz şi 3x106 

GHz sau lungimi de undă de la 1000 µm până la 0,1 µm (spectrul optic) 

• radiaţie de ionizare 

• ultrasunete 

• compresiune adiabatică, unde de şoc, curgeri de gaze 

• reacţii chimice 
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Fig. 2. 

 

Dacă măsurile de evitare sau reducere a cantităţii de atmosferă explozivă și  de evitare a surselor 

de aprindere eficiente nu pot fi implementate sau nu sunt pertinente, echipamentele, sistemele de 

protecţie şi componentele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să se limiteze efectele 

exploziei la un nivel sigur. Asemenea măsuri sunt: 

• echipamente rezistente la explozie; 

• eliberarea presiunii exploziei (descărcarea exploziei); 

• suprimarea exploziei; 

• prevenirea propagării flăcării și exploziei (izolarea exploziei). 

 

Faza 2: Studiul metodelor de evaluare a riscului de aprindere a amestecurilor explozive. 

Obiectivul Fazei II a proiectului este reprezentat de realizarea unei analize tehnico-ştiinţifice 

privind factorii care intervin în producerea exploziilor și metodele de evaluare a riscului de 

aprindere a amestecurilor explozive. 

1. Evaluarea riscului de explozie 

 Conceptul de risc de explozie constă în două elemente: în primul rând, probabilitatea 

apariției unei explozii (sensibilitatea la explozie); și în al doilea rând, efectele adverse care rezultă 

din apariția unei explozii (severitatea exploziei). 

• Sensibilitatea la explozie: Având în vedere prezența unui amestec combustibil sau exploziv 

într-un anumit spațiu, probabilitatea se referă la ușurința aprinderii. 

• Severitatea exploziei: Efectele adverse ale exploziilor se referă la cantitatea de energie 

eliberată și la timpul necesar pentru eliberarea acestei cantități de energie (putere), precum și la 

densitatea de volum (energie / volum) și la temperatura maximă de explozie atinsă. 

 Primul pas în luarea măsurilor necesare  este prevenirea unei explozii. Acest lucru se poate 

face prin excluderea cel puțin a unuia dintre cele trei elemente ale "triunghiului aprinderii" - 

substanța inflamabilă, oxidantul (de obicei oxigen) și sursa de aprindere. Acest lucru se poate 

întâmpla în mai multe moduri, de ex. prin înlocuirea substanțelor inflamabile cu cele 

neinflamabile, prin introducerea cu azot sau prin îndepărtarea surselor de aprindere. 

Protecția la explozie  

 Dacă au fost luate toate măsurile de precauție pentru a preveni apariția unei explozii și 

există încă un risc rezidual de explozie, s-ar putea lua măsuri în domeniul protecției împotriva 

exploziilor, folosind echipamente rezistente la  explozie, supape de evacuare a  exploziilor și 

panouri de protecție împotriva exploziilor. Metodele adecvate pentru evaluarea riscurilor de 
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explozie asociate cu procesele de lucru sau cu instalațiile sunt acelea care permit abordarea 

sistematică a verificării siguranței instalațiilor și a proceselor, cum ar fi analiza FMEA sau arborele 

de eroare. În acest context, "sistematic" înseamnă că munca se desfășoară într-o manieră 

structurată, pe o bază obiectivă și logică. 

 În practică, de obicei este suficientă determinarea și evaluarea riscului de explozie, lucrând 

sistematic printr-un set de întrebări concrete. O procedură simplă este descrisă în secțiunea 2.2 din 

Ghidul de bune practici neobligatorii pentru punerea în aplicare a Directivei 1999/92 / CE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime pentru îmbunătățirea siguranței și 

a protecției sănătății lucrătorilor potențial expuși riscurilor din mediul exploziv , utilizând criterii 

tipice. La stabilirea metodei de evaluare a riscului de explozii se recomandă să se ia în considerare  

metodologia de evaluare a riscului din proiectul EU SMT4--CT97-2169,  metodologia de evaluare a 

riscului pentru echipamente şi componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial 

explozive din SR EN 15198 și conceptele și metodele de prevenire a exploziilor şi protecţia contra 

exploziilor date in SR EN 1127-1.   

 Evaluarea riscului de explozie se realizează pe baza probabilității producerii de explozii și a 

consecințelor potențiale atât pentru angajați, cât și pentru instalațiile industriale. Se efectuează o 

evaluare a riscului de explozie pe baza cunoștințelor detaliate privind instalațiile industriale reale, 

procesele care se desfășoară în aceste instalații și proprietățile legate de explozii ale produselor 

tratate. Probabilitatea exploziilor este evaluată pe baza unei experiențe foarte lungi și a datelor 

statistice disponibile. Dacă nivelurile de risc se dovedesc a fi inacceptabil de mari, se sugerează 

măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a reduce riscul la un nivel acceptabil. 

Cunoștințele despre pericolele exploziilor scad riscurile de siguranță pentru mediul înconjurător, 

lucrători și companii. Protecția la explozie este determinată de competența tuturor persoanelor 

implicate în fabricarea și utilizarea echipamentului Ex, de la proiectanți, producători, instalatori, 

echipe de întreținere, până la organisme terțe pentru evaluarea conformității sau supravegherea 

pieței. Acesta este motivul pentru care legislația în vigoare stabilește cerințe privind dovedirea 

competenței pentru fiecare dintre ele. 

Competența personalului 

 Pentru fiecare loc de muncă, ar trebui să existe un număr suficient de lucrători cu 

experiența și pregătirea necesară pentru a îndeplini sarcinile de protecție împotriva exploziilor care 

le sunt atribuite. Angajatorii trebuie să furnizeze lucrătorilor o instruire prin care să-i informeze 

despre pericolele la explozie la locul de muncă și despre măsurile de protecție luate. Această 

instruire trebuie să explice modul în care apare pericolul de explozie și în ce părți ale locului de 

muncă este prezent. Măsurile de protecție luate ar trebui enumerate și ar trebui explicată 

funcționarea acestora. Trebuie explicat modul corect de lucru cu echipamentul disponibil. 

Lucrătorii trebuie instruiți în condiții de siguranță în locuri periculoase sau în apropierea acestora. 

Aceasta implică, de asemenea, explicarea sensului oricărui marcaj al locurilor periculoase și 

specificarea echipamentelor mobile de lucru ce pot fi utilizate acolo. Lucrătorii trebuie să fie 

instruiți privind echipamentul individual de protecție pe care trebuie să-l poarte la locul de muncă. 

Instrucțiunile de utilizare disponibile trebuie să fie acoperite în timpul instruirii. 

 Evaluatorii de risc ar trebui să-și dovedească competența atât în domeniul protecției 

împotriva exploziilor, cât și în calitate de evaluator de risc. În acest scop, pentru analiza 

pericolelor de aprindere, ar trebui utilizate toate sursele de informare utilizabile (discuții cu 

experți din laboratoare de testare, universități, utilizatori, alți producători etc.) și ar trebui 
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examinate toate exemplele accesibile. Pentru personalul implicat în activități de instalare și 

întreținere ar trebui luate în considerare cerințele privind competențele din SR EN 60079-14 și SR 

EN 60079-17. 

2. Măsurile de protecţie la explozie adoptate 

 În ceea ce privește măsurile de protecţie de protecție la explozie, este util să se facă 

distincţia între măsurile tehnice şi cele organizatorice: 

Măsuri tehnice 

• Prevenire: Când strategia de protecţie la explozie a instalaţiei se bazează, în 

întregime sau parţial, pe măsuri preventive - evitarea atmosferelor explozive 

sau a surselor de aprindere - modul în care aceste măsuri sunt implementate 

trebuie descris detaliat.  

• Reducere: Când instalaţia va fi protejată prin măsuri de reducere, natura lor, 

modul de operare şi locul de aplicare trebuie descrise. 

• Măsuri PCE (process control engineering): Dacă măsurile PCE fac parte din 

strategia de protecţie la explozie, natura lor, modul de funcţionare şi locul 

de aplicare trebuie descrise.  

Măsuri organizatorice 

Documentul de protecţie la explozie (DPEx) trebuie să demonstreze: 

• ce instrucţiuni de funcţionare au fost elaborate pentru un loc de muncă sau 

pentru o anumită activitate; 

• ce etape sunt prevăzute pentru a asigura competenţa persoanelor angajate; 

• conţinutul şi frecvenţa instruirilor (şi participanţii); 

• toate regulile de utilizare a echipamentului mobil de lucru din ariile 

periculoase; 

• ce etape sunt prevăzute pentru a se asigura că lucrătorii poartă numai 

îmbrăcăminte de protecţie adecvată; 

• dacă sistemul de permis-de-lucru este în funcţie sau nu, iar dacă este, 

trebuie descris modul în care acesta organizat; 

• cum sunt organizate inspecţia, întreţinerea şi verificarea; 

• cum sunt marcate ariile periculoase. 

 

3. Implementarea măsurilor de protecţie împotriva exploziilor (tratarea riscurilor, 

implementarea în sistemul de management al riscurilor din organizație) 

 Documentul de protecţie la explozie (DPEx) trebuie să stipuleze cine este responsabil cu 

îndeplinirea anumitor măsuri sau cine a fost sau va fi numit (de exemplu pentru a emite sau 

actualiza chiar documentul de protecţie la explozie). El trebuie de asemenea să stipuleze când 

trebuie luate anumite măsuri şi cum trebuie verificată eficienţa lor. DPEx trebuie să cuprindă un 

plan de tratare a riscului în care se documentează modul în care vor fi implementate opțiunile 

alese pentru tratare. Planul ar trebui să includă:  

• motivele alegerii opțiunilor de tratare, inclusiv beneficiile așteptate; 

• persoanele responsabile cu aprobarea planului și cele responsabile cu 

implementarea lui; 

• acțiunile propuse ; 

• cerințe privind resursele ; 
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• cerințele privind raportarea și monitorizarea ; 

• calendarul și graficul de timp. 

 Conform Art. 7 din Legea 319/2006 angajatorul are obligaţia ca, ulterior evaluării riscurilor 

pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi 

metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului 

securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor 

întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice. De asemenea, angajatorul 

trebuie să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în 

muncă, atunci când îi încredinţează sarcini. Evaluarea riscului de explozie (HG 1058/2006) ca parte 

a evaluării riscului de securitate și sănătate în muncă nu este o activitate de sine stătătoare, 

necesitând a fi integrată pe deplin în procesul de management al riscului conform SR EN 31010:2016  

 
Fig. 1. Evaluarea riscului și luarea deciziilor 

 

 Evaluarea riscului este parte din Managementul riscului care identifica modul în care pot fi 

afectate obiectivele și analizează riscul în termeni de consecințe și probabilitatea lor pentru ca 

apoi să decidă dacă este necesar un tratament viitor (măsuri). 

4. Tehnici de evaluarea riscului   

 Se consideră că riscul, în termeni de securitate împotriva exploziilor, este constituit din 

două elemente: severitatea unor posibile evenimente negative şi frecvenţa de apariţie a acestor 

evenimente. În multe situaţii nu este posibil să se determine exact toţi factorii care influenţează 

riscul, mai ales aceia care contribuie la probabilitatea ca un anumit eveniment să se întâmple. 

Astfel, riscul este deseori exprimat într-o manieră mai degrabă calitativă decât cantitativă. 

Severitatea poate fi exprimată ca nivel predefinit, unul sau mai multe nivele care pot rezulta din 

fiecare eveniment periculos. Astfel, în termeni de vătămări de persoane sau pagube materiale, 

severitatea poate fi exprimată după cum urmează:  

• catastrofală (Moarte sau distrugerea sistemului); 

• majoră (Rănire severă, boală profesională severă sau deteriorare majoră a 

sistemului); 

• minoră (Rănire minoră, boală profesională minoră sau deteriorare minoră a 

sistemului); 

• neglijabilă (Mai puţin decât rănire minoră, boală profesională sau deteriorare 

a sistemului). 

 Pentru a estima frecvenţa fiecărui nivel de severitate, se poate aplica mai întâi tehnica de 

ecranare pentru a determina probabilitatea fiecărui eveniment periculos în parte. Frecvenţa de 

apariţie poate fi exprimată cantitativ ca: 
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• frecvent 

• probabil 

• ocazional 

• puţin probabil 

• improbabil 

 Definiţiile diferitelor nivele de severitate şi frecvenţele sunt date mai jos: 

 

 

 nivel de risc A:  Nivel ridicat de risc 

 nivel de risc B: 

 nivel de risc C: 

 nivel de risc D:  Nivel scăzut de risc 

 

      Tabelul 1. Matricea Frecvenţă - Severitate a nivelelor de risc 

FRECVENȚA DE APARIȚIE SEVERITATE 

Catastrofală Majoră Minoră Neglijabilă 

FRECVENT A A A C 

PROBABIL A A B C 

OCAZIONAL A B B D 

PUȚIN PROBABIL A B C D 

IMPROBABIL B C C D 

 

 

După estimarea riscului trebuie efectuată evaluarea de risc pentru a determina dacă este necesară 

reducerea riscului sau dacă s-a atins nivelul de securitate prevăzut. 

 Este evident că dacă din estimarea riscului se obţine un nivel de risc A, atunci riscul este 

atât de ridicat încât este intolerabil şi sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a riscurilor. 

În mod similar, nivelul de risc D poate fi considerat acceptabil şi nu sunt necesare măsuri 

suplimentare de reducere a riscului. 

 Astfel, riscul poate fi descris ca: 

 Intolerabil: Dacă riscul intră în această categorie, atunci trebuie luate măsuri 

corespunzătoare de securitate pentru a reduce riscul. 

sau ca: 

 Acceptabil: Dacă riscul intră în această categorie atunci nu este necesară reducerea riscului, 

iar Evaluarea de Risc este completă. Nivelele de risc B şi C sunt intermediare şi în mod normal vor 

necesita măsuri de reducere a riscului pentru a face ca nivelul de risc să devină unul acceptabil. 

Totuşi, amploarea acestor măsuri va fi mai mică în cazul nivelului de risc C, de obicei măsurile 

organizatorice de reducere a riscului vor fi suficiente. 

 Aplicarea metodei prin comparare nu exclude necesitatea de efectuare a unei Evaluări de 

 Risc pentru condiţiile specifice de utilizare. 

 

A Risc ridicat 

(intolerabil) 

Acţiuni adecvate, organizatorice si/sau tehnice –prioritare 
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B Risc mediu Acțiuni adecvate, organizatorice și/sau tehnice pe termen scurt și mediu 

C Risc mic Menține starea actuală de siguranță  

D Risc nul 

(acceptabil) 

Nicio acțiune 

 

 

5. Analiza opţiunilor de reducere a riscurilor 

După ce riscul a fost estimat şi evaluat, analiza opţiunilor de reducere a riscurilor va 

conduce la decizia finală dacă soluţia găsită reduce sau nu riscul la un nivel acceptabil. Este 

necesar să se trateze riscurile reziduale care rămân după ce toate măsurile au fost luate pentru a 

reduce probabilitatea şi consecinţele unui eveniment periculos specific. Riscurile reziduale sunt 

acelea împotriva cărora măsurile de reducere a riscului prin concepţie şi tehnici de securitate nu 

sunt sau nu sunt în întregime eficiente. Riscurile reziduale trebuie documentate şi incluse în 

instrucţiunile de utilizare a instalațiilor. Dacă toate riscurile sunt clasificate ca acceptabile, atunci 

nu este necesară reducerea riscului iar evaluarea de risc este completă. 

 

După ce riscul a fost estimat şi evaluat, etapa de analiză a opţiunilor de reducere a riscurilor 

trebuie să conducă la decizia finală dacă soluţia găsită reduce riscul la un nivel acceptabil sau nu.  

Dacă decizia este că riscul nu a fost redus la un nivel acceptabil, atunci procesul repetitiv trebuie 

efectuat din nou, după îmbunătăţirea conceptului de securitate. Riscurile pot rareori să fie reduse 

la zero în practică, cu excepţia cazului când se elimină activităţile. Totuşi, deseori riscurile pot fi 

mult reduse în practică. Există mulţi factori care trebuie luaţi în considerare atunci când se 

analizează opţiunile de reducere a riscului. Cel mai important dintre ei este dacă reducerea riscului 

este suficient de mare pentru a scădea riscul la nivele tolerabile. 

 

6. Repetarea procedurii de evaluare a riscului 

 Dacă analiza opţiunilor de reducere a riscului arată că rămân riscuri inacceptabile, atunci 

evaluarea riscului trebuie repetată. Aceasta trebuie efectuată într-o manieră repetitivă după 

corectarea conceptului de securitate sau a definiţiei utilizării destinate, până când toate riscurile 

au fost reduse la un nivel acceptabil. 

 Încă de la început trebuie conștientizat că evaluarea riscului poate de multe ori să fie un 

proces complex care necesită expertiză specifică şi este improbabil ca cineva fără experienţă 

dobândită anterior să poată efectua o evaluare de risc corectă. De asemenea, domeniul protecției 

la explozie este foarte vast și este necesară colaborarea între persoane specializate în subiectele 

implicate.  

 

PN 19 21 02 02 Dezvoltarea infrastructurii tehnice și metodologice de testare și evaluare a 

parametrilor de securitate specifici explozivilor de uz civil  și articolelor pirotehnice. 

 

Faza 1: Dezvoltarea infrastructurii tehnice și informatice pentru evaluarea parametrilor balistici 

și de securitate a explozivilor de uz civil. Achiziția de echipamente performante pentru verificarea 

parametrilor de securitate privind sensibilitatea la frecare și impact, precum și a unui software 

specializat pentru prognoza parametrilor care definesc explozivii pe baza elementelor din 

compoziția chimică a acestora. 
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Dezideratul principal al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii tehnice și metodologice de 

încercare a parametrilor de securitate specifici  materiilor explozive și articolelor pirotehnice, în 

vederea creșterii gradului de siguranță în desfășurarea operațiunilor specifice cu aceste tipuri de 

produse. 

În cadrul primei faze din anul 2019 s-a realizat modernizarea infrastructurii tehnice și informatice 

în domeniul încercărilor de explozivi prin achiziția unui software specializat de predicție 

termochimică a comportamentului detonant al substanțelor explozive, precum și a unor de 

echipamente performante de încercare adecvate. În acest sens, s-a realizat documentarea de 

specialitate în domeniul explozivilor de uz civil, atât din perspectiva analizării caracteristicilor 

termodinamice, fizico-chimice, balistice și de siguranță ale acestora, cât și a evaluării 

infrastructurii tehnice și metodologice existente la nivelul Poligonului de testare explozivi INSEMEX, 

destinată pentru determinarea parametrilor balistici și de siguranță, în vederea elaborării caietelor 

de sarcini și achiziționării, atât a unui software specializat pentru prognoza parametrilor care 

definesc explozivii pe baza elementelor din compoziția chimică a acestora, cât și a unor 

echipamente performante de ultimă generație  pentru realizarea acestor încercări în condiții de 

înaltă acuratețe. De asemenea, s-a urmărit și dezvoltarea bazei de date computerizate prin 

realizarea de simulări numerice, atât ale parametrului balistic privind capacitatea de lucru a 

explozivilor, cât și a parametrului de siguranță privind sensibilitatea la impact, utilizând platforma 

informatică ANSYS Workbench și a solverului AUTODYN din dotarea laboratorului de specialitate. 

Lucrarea cuprinde o introducere cu tematică specifică, patru capitole de conținut și un capitol final 

de concluzii și propuneri, la care se alătură o anexă în care sunt redate, atât copia xerox a 

caietelor de sarcini și documentelor justificative de achiziționare a echipamentelor care fac 

obiectul acestora, cât și exemple de utilizare a softului EXPLO5. 

1.-Considerații de ordin general privind caracteristicile explozivilor de uz civil 

 Explozivii sunt compuși chimici – substanțe sau amestecuri de substanțe care dispun de o 

mare cantitate de energie și care sub influența unor acțiuni exterioare se descompun brusc, violent 

cu degajare de căldură și formare de gaze capabile să efectueze un lucru mecanic. 

          Descompunerea explozivilor este  influențată de o serie de factori, respectiv: natura și 

intensitatea impulsului de inițiere; spațiul în care are loc descompunerea, confinat/neconfinat;  

cantitatea de substanță explozivă supusă descompunerii;  căldura, temperatura și presiunea 

produșilor rezultați; viteza de descompunere etc.  În funcție de viteza de descompunere care poate 

varia între câțiva milimetri pe secundă până la mii de metri/secundă deosebim în principal 

următoarele reacții de descompunere a explozivilor:  detonația și deflagrarea (arderea). 

          Detonația - este o reacție chimică care se propagă cu viteze foarte mari (mii de metri pe 

secundă) și se caracterizează prin viteză constantă și stabilă respectiv prin formarea unei unde de 

șoc care traversează explozivul și care descompune instantaneu fiecare moleculă a acestuia. 

Detonația este procesul normal de transformare chimică a explozivilor.   

          Deflagrarea (arderea) - este transformarea chimică a unei substanțe explozive, care se 

propagă cu o viteză redusă (milimetri pe secundă / metri pe secundă) în funcție de factorii 

exteriori cum ar fi presiunea. 

          Procesul exploziei este fundamentat pe reacții chimice de oxidare a elementelor carburante  

conținute de substanțele chimice, cum sunt:  elemente principale (C,H) și  elemente secundare (N, 

S, Al, Mg, Na, K, Cl).   
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          Pentru aprecierea capacității de dislocare și sfărâmare a mediului în care se utilizează, 

respectiv de stabilire a măsurilor de securitate la desfășurarea activităților cu explozivi, este 

necesară cunoașterea caracteristicilor termodinamice (bilanțul de oxigen, căldura de explozie, 

temperatura de explozie, volumul gazelor de explozie, presiunea gazelor de explozie, forța 

explozivului sau energia specifică), fizico-chimice (densitatea de încartușare, umiditatea, 

stabilitatea chimică), balistice (viteza de detonație, sensibilitatea la transmiterea detonației, 

capacitatea de lucru sau potențialul explozivului, brizanța, puterea în echivalent trotil)  și de 

siguranță (sensibilitatea la impact și frecare, sensibilitatea la temperaturi extreme sau 

termorezistența) ale acestora. 

         Evaluarea/verificarea parametrilor balistici/termodinamici/fizico-chimici se poate realiza 

atât prin testarea în laboratoare de specialitate a explozivilor, cât și prin intermediul aplicațiilor 

informatice. Aceste softuri specializate prezintă o amplă bază de date și oferă posibilitatea de a 

anticipa performanța explozivilor brizanți (ideali și non-ideali), a propulsorilor și a amestecurilor 

pirotehnice pe baza formulei chimice, a căldurii de formare și a densității, acestea fiind 

instrumente utile în sinteza, formularea și modelarea numerică a materialelor energetice. 

Aplicațiile pot calcula compoziția chimică de echilibru și parametri termodinamici ai produselor la o 

anumită stare V, p, T aplicând tehnicile de minimizare a energiei libere. Aceste date, împreună cu 

teoria detonării Chapman-Jouguet, permit calculul parametrilor de detonare, cum ar fi viteza de 

detonație, presiunea de explozie, energia de explozie etc. Din compoziția de echilibru și parametri 

termodinamici ai stării de-a lungul expansiunii izentropice, programele pot calcula coeficienții în 

ecuația de stare Jones-Wilkins-Lee (JWL) printr-o subrutină de instalare JWL construită și energia 

disponibilă pentru efectuarea lucrului mecanic.  

 

2.-Prezentarea infrastructurii tehnice pentru determinarea parametrilor balistici și de securitate a 

explozivilor de uz civil, existentă la nivelul Poligonului de testare explozivi INSEMEX. 

2.1.-Standuri pentru determinarea parametrilor balistici (viteza de detonație, sensibilitatea la 

transmiterea detonației, capacitatea de lucru, brizanța și puterea în echivalent trotil)  și de 

securitate (sensibilitatea la frecare și impact, sensibilitatea la temperaturi extreme).   

La nivelul Poligonului de testare explozivi INSEMEX determinarea parametrilor balistici se realizează 

prin intermediul montajelor specifice sau în cadrul  următoarelor standuri de încercare: 

- Montaj specific pentru determinarea vitezei de detonație; 

- Montaj specific pentru determinarea sensibilității la transmiterea detonației; 

- Montaj specific pentru determinarea capacității de lucru a explozivilor prin metoda Trauzl; 

- Montaj specific pentru determinarea brizanței explozivilor prin metoda Hess; 

- Stand pentru determinarea capacității relative a explozivilor prin metoda pendulului 

balistic; 

- Stand pentru verificarea sensibilității la frecare a explozivilor brizanți și a miezului fitilelor 

detonante; 

- Stand pentru determinarea sensibilității la impact a explozivilor și fitilelor detonante; 

- Stand pentru determinarea securității și fiabilității la temperaturi extreme 

(termorezistența). 

2.2.-Metodologii procedurale pentru determinarea parametrilor balistici (viteza de detonație, 

sensibilitatea la transmiterea detonației, capacitatea de lucru, brizanța și puterea în echivalent 

trotil)  și de securitate (sensibilitatea la frecare și impact, sensibilitatea la temperaturi extreme) 
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Sistemul de calitate specific Laboratorului de Încercare Materii Explozive și Articole Pirotehnice 

(LMEAP), din cadrul Grupului de Laboratoare de Încercări (GLI) cuprinde proceduri de încercare 

acreditate RENAR, atât pentru determinarea parametrilor balistici: viteza de detonație (PI-73), 

sensibilitatea la transmiterea detonației (PI-71), capacitatea de lucru (PI-78), brizanța (PI-80) și 

puterea în echivalent trotil (PI-79), cât și pentru verificarea parametrilor de siguranță:  

sensibilitatea la frecare (PI-83) și impact (PI-84), rezistența și fiabilitatea la temperaturi extreme 

sau termorezistența (PI-74).   

2.3.-Exemple de rezultate experimentale ale parametrilor balistici și de securitate specifici 

explozivilor de uz civil care au fost obținute în urma testelor efectuate în ultimii 5 ani în cadrul 

Poligonului de testare explozivi INSEMEX 

Pe parcursul desfășurării activităților de cercetare și a serviciilor tehnico-științifice (încercări 

curente/teste experimentale de materii explozive în regim acreditat/neacreditat) la nivelul 

Poligonului de testare explozivi INSEMEX, au fost obținute o serie de rezultate ale parametrilor 

balistici și de siguranță specifici explozivilor de uz civil/explozivilor cu dublă utilizare (civilă și 

militară). Pentru exemplificarea indicatorilor de rezultat aferenți acestor parametri, în cadrul 

studiului se prezintă tabelar o sinteză a acestora care totalizează un număr de 17 tipuri de 

explozivi. 

 

3.-Dezvoltarea infrastructurii informatice pentru evaluarea parametrilor balistici și de securitate 

specifici explozivilor de uz civil 

Cercetările în domeniul utilizării explozivilor de uz civil în diverse aplicații industriale și civile 

necesită o cunoaștere aprofundată a domeniilor precum fenomenologia exploziei, comportarea 

materialelor la solicitări prin unde de șoc, dinamica structurilor, inginerie seismică etc. Astfel, 

proiectarea acestor tipuri de procese impune considerarea, cu o aproximare relativă, a gradului de 

pericol datorat proiectării de fragmente rezultate în urma detonării, vibrațiilor, presiunilor și 

tensiunilor create în spațiul afectat de explozie, precum și generării gazelor de explozie etc.  

Metodele utilizate pentru determinarea parametrilor balistici și de securitate, analizate prin 

mijloace clasice și informatice sunt relevante pentru interpretarea naturii materiilor explozive în 

ceea ce privește încadrarea acestora din punct de vedere al efectului pe care-l pot avea asupra 

mediului de utilizare în caz de explozie conform legislației în vigoare - un indicator important 

referitor la clasificare, manipulare, depozitare și transport în evaluarea și gestionarea riscurilor 

legate de aceste operațiuni specifice.   

3.1.-Modelarea computerizată a parametrului balistic privind capacitatea de lucru a explozivilor de 

uz civil 

În cadrul studiului se prezintă rezultatele simulării computerizate ale parametrului balistic privind 

capacitatea de lucru a explozivilor de uz civil. 

3.2.-Modelarea computerizată a parametrului de securitate privind sensibilitatea la impact a 

explozivilor de uz civil 

În cadrul studiului se prezintă rezultatele simulărilor computerizate ale parametrului de securitate 

privind sensibilitatea la impact. 

 

4.-Achiziția unui software specializat de predicție termochimică a comportamentului detonant al 

substanțelor explozive, precum și a unor echipamente performante destinate pentru verificarea 

parametrilor de securitate a explozivilor de uz civil privind sensibilitatea la frecare și impact 
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În scopul dezvoltării infrastructurii tehnice și informatice pentru determinarea parametrilor de 

securitate specifici explozivilor de uz civil, precum și pentru estimarea pe baza elementelor de 

compoziție chimică a proprietăților care definesc substanțele de natură explozivă, la nivelul 

Departamentului Securitatea Explozivilor și Articolelor Pirotehnice,  s-au achiziționat un software 

specializat tip EXPLO5 pentru predicția termochimică a comportamentului detonant al substanțelor 

explozive și un echipament performant și accesorii specifice tip BAM Fall Hammer, BFH-12A pentru 

determinarea sensibilității la impact a explozivilor, folosind energii de impact de la 0,25 J la 100 J 

(ambele din surse de la bugetul proiectului), iar până la finele anului 2019 urmează a se achiziționa 

și un echipament performant și accesorii specifice pentru determinarea sensibilității la frecare, 

asigurând solicitări de la 0,1 N la 360 N (din surse proprii ale INCD INSEMEX Petroșani). Aceste 

echipamente sunt necesare dezvoltării infrastructurii tehnice și metodologice pentru evaluarea 

parametrilor balistici și de securitate  ai explozivilor de uz civil, în vederea creșterii gradului de 

securitate la manipularea și utilizarea acestora. Investițiile realizate sunt configurate din punct de 

vedere tehnico-economic pe baza unor criterii de eficiență economică, în condițiile respectării 

standardelor aplicabile și a procedurilor în domeniul încercării și certificării explozivilor de uz civil, 

reprezentând o soluție viabilă de rezolvare a problematicii privind creșterea gradului de securitate 

la manipularea și utilizarea produselor de natură explozivă. Pentru desfășurarea în bune condiții, 

atât a activității de utilizare a softului specializat tip EXPLO5, cât și a echipamentului BAM Fall 

Hammer, BFH-12A, au fost elaborate și implementate în sistemul de calitate al Departamentului 

Securitatea Explozivilor și Articolelor Pirotehnice, procedurile de lucru PL-03 și PL-04. 

 

Faza 2: Dezvoltarea infrastructurii metodologice pentru determinarea și verificarea parametrilor 

de securitate a explozivilor, utilizând echipamente moderne de încercare. Realizarea de încercări 

experimentale și actualizarea procedurilor de încercare. Diseminarea rezultatelor cercetării. 

 

            Deoarece explozivii utilizați în industrie trebuie corelați cu natura mediilor în care aceștia 

vor detona, cunoașterea parametrilor care caracterizează explozivii este esențială, fie că ne 

referim la cei de siguranță pentru desfășurarea lucrărilor în condiții maxime de securitate, fie că ne 

raportăm la parametri termodinamici, fizico-chimici sau balistici pentru atingerea obiectivului 

propus.  

           Înainte de utilizare (punerea la dispoziție pe piață) explozivii sunt supuși diferitelor teste de 

laborator care urmăresc respectarea conformității acestora cu cerințele esențiale de securitate 

aplicabile fiecărui tip și încadrarea valorilor parametrilor balistici/fizico-chimici/termodinamici în    

intervalele precizate de producători, specifice explozivilor. Astfel, pentru evaluarea tuturor 

parametrilor care caracterizează explozivii, există diferite metode de verificare/determinare, 

majoritatea fiind standardizate la nivel european/național, dacă ne referim la contextul în care 

INCD INSEMEX Petroșani este integrat. 

           Metodele folosite în prezent pentru determinarea sensibilității la frecare, respectiv la 

impact sunt fundamentate pe cerințele metodologice ale standardelor europene armonizate SR EN 

13631-3:2005 (explozivi brizanți) și SR EN 13631-4:2003 (explozivi brizanți). Exprimarea rezultatelor 

implică o experiență deosebită a echipei de cercetare, concluzia testării fiind reacție/non reacție, 

la diferite forțe (N)/energii (J) aplicate asupra mostrelor de explozivi, pe baza efectelor observate 

cum ar fi fum, zgomot datorat exploziei, flacără/scânteie cu sau fără urme de ardere pe 

subansamblele ștandului. 
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           În etapa a 2-a din anul 2019 s-a realizat modernizarea infrastructurii metodologice pentru 

determinarea și verificarea parametrilor de securitate, utilizând echipamente moderne de 

încercare. De asemenea, au fost efectuate o serie de încercări experimentale și actualizate 

procedurile de încercare pentru verificarea/determinarea sensibilității la frecare și impact a 

explozivilor brizanți acreditate RENAR, respectiv PI-83 și PI-84.  

Rezultatele obținute în urma cercetărilor derulate au fost diseminate, atât prin participarea la 

simpozionul Internațional SESAM 2019, cât și în cadrul cursurilor de instruire/specializare de profil 

și a  unor vizite tematice ale reprezentanților autorităților și operatorilor cu activitate în domeniul 

explozivilor de uz civil. 

           Lucrarea cuprinde o introducere cu tematică specifică, patru capitole de conținut și un 

capitol final de concluzii și propuneri, la care se alătură o anexă în care sunt redate, atât 

procedurile de încercare actualizate pentru determinarea sensibilității la impact și frecare a 

explozivilor brizanți (PI-84 și PI-83) și rapoartele de încercare cu rezultatele testelor 

experimentale, cât și lucrările în extenso prezentate la Simpozionul Internațional SESAM 2019.  

1. Modernizarea infrastructurii tehnice destinată pentru determinarea parametrilor de 

securitate (sensibilitatea la impact și frecare) a explozivilor de uz civil, existentă la nivelul 

poligonului de testare explozivi INSEMEX 

           În prezent, la nivelul Poligonului de testare explozivi INSEMEX determinarea parametrilor de 

securitate la explozivii de uz civil se realizează prin intermediul standurilor de încercare 

modernizate pentru determinarea și verificarea sensibilității la impact (BAM Fall Hammer, MFH-

12A) și frecare (BAM Friction Apparatus, FSKM-10) a explozivilor brizanți și fitilelor detonante, 

prevăzute cu echipamente performante de ultimă generație, utilizând proceduri de încercare 

actualizate. 

           Având în vedere prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la domeniul explozivilor 

de uz civil în diverse activități specifice în care este necesară utilizarea lor, din perspectiva 

utilizării conceptului integrat de securitate totală la infrastructurile tehnice destinate depozitării 

explozivilor de uz civil, precum și în cadrul altor tipuri de operațiuni cu aceste produse (circulația 

acestor produse periculoase în condiții de siguranță și securitate pe piața europeană), aceste 

echipamente moderne se caracterizează printr-un grad ridicat de tehnologie, în vederea 

determinării sensibilității la impact/frecare a explozivilor (energii de impact de la 0,25 J la 100 

J)/(solicitări de la 0,1 N la 360 N),  fiind de ultimă generație și capabile să îndeplinească, la cel mai 

înalt nivel și în condiții de eficiență economică, cerințele tehnice impuse de reglementările 

internaționale/europene și naționale aplicabile. 

 

           2. Dezvoltarea infrastructurii metodologice pentru determinarea și verificarea 

parametrilor de securitate a explozivilor, utilizând echipamente moderne de încercare 

           Sistemul de calitate specific Laboratorului de Încercare Materii Explozive și Articole 

Pirotehnice (LMEAP), din cadrul Grupului de Laboratoare de Încercări (GLI) cuprinde și procedurile 

de încercare acreditate RENAR (PI-83 și PI-84) pentru verificarea parametrilor de siguranță  

(sensibilitatea la frecare și impact), care au fost actualizate în baza referențialelor aplicabile (SR 

EN 13631-3:2005 pentru verificarea sensibilității la frecare a explozivilor brizanți / SR EN 13630-

3:2003 pentru verificarea sensibilității la frecare a fitilelor detonante și SR EN 13631-4:2003 pentru 

determinarea sensibilității la impact a explozivilor brizanți / SR EN 13630-4:2003 pentru 

determinarea sensibilității la impact a fitilelor detonante). 
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           Procedura de încercare actualizată PI-84 descrie modul de efectuare a încercărilor pentru a 

determina sensibilitatea la impact a explozivilor și fitilelor detonante în scopul asigurării 

satisfacerii continue a cerințelor din Directiva 2014/28/UE Anexa II, Cap.I.1 și I.2, Cap.II 1 lit (c) (i), 

respectiv HG 197/2016 Anexa 2 Cap.I.1 și I 2, Cap.II.1 lit. (c) (i) și Normele Tehnice la Legea 

nr.126/1995 cu modificările și completările ulterioare precum și din Documentul normativ al 

produsului.  

Metoda constă în căderea unui ciocan de masă specificată (provenită, fie de la echipamentul BAM 

existent în dotarea laboratorului MEAP, fie de la echipamentul nou tip BAM Fall Hammer, MFH-12A 

achiziționat în etapa anterioară a proiectului), de la o înălțime stabilită, pe proba de exploziv 

supusă încercării și calcularea energiei minime de impact la care se obține cel puțin o reacție din 

șase încercări. 

           Procedura de încercare PI-83 descrie modul de efectuare a încercărilor pentru a determina 

sensibilitatea la frecare a explozivilor brizanți și miezului futilelor detonante în scopul asigurării 

satisfacerii continue a cerințelor din Directiva 2014/28/UE Anexa II, Cap.I, pct.1,2, Cap.II, pct.1 lit 

(c) (i) respectiv HG 197/2016 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de 

uz civil și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (care transpune în legislația românească 

Directiva 2014/28/UE) Anexa 2 Cap.I, pct.1,2 și Cap.II, Pct.1 lit (c) și (i), Legea 126/1995 cu 

modificările și completările ulterioare, Normele Tehnice la Legea nr.126/1995 aprobate prin HG 

536/2002 cu modificările și completările ulterioare și documentele normative ale produselor.  

Metoda constă în determinarea forţei de frecare minime pentru care se produce o reacţie la opt 

încercări efectuate asupra probei fixate pe o plăcuţă de porţelan care are o mişcare de translaţie 

orizontală. Forţa de frecare realizată cu un aparat special destinat acestui scop se transmite probei 

supuse încercării prin intermediul unui ştift de porţelan fixat în aparat deasupra probei de încercat.  

Pentru realizarea încercărilor se utilizează, echipamentul Iulius Mall existent în dotarea 

laboratorului MEAP, fie echipamentul nou tip BAM Friction Apparatu, FSKM-10 achiziționat din surse 

proprii, în această etapă a proiectului. 

 

3. Încercări experimentale pentru determinarea parametrilor de securitate a explozivilor 

de uz civil privind sensibilitatea la impact și frecare. actualizarea procedurilor de 

încercare. 

           Conform Convenției Interne INSEMEX-LMEAP Nr.059/21.10.2019, în perioada 21÷31.10.2019, 

au fost efectuate o serie de încercări privind determinarea sensibilității la impact a explozivilor, 

utilizând echipamentul BAM Fall Hammer, BFH-12A. Încercările privind determinarea sensibilității la 

impact au fost realizate în Poligonul de testare materii explozive INSEMEX, în conformitate cu 

procedura de încercare actualizată PI-84 și standardul de metodă SR EN 13631-4:2003. 

 Metoda de testare constă în căderea unui „ciocan” de masă specificată, de la o înălțime stabilită, 

pe proba supusă încercării și calcularea energiei minime de impact la care se obține o reacție. 

Pentru fiecare material încercat se determină energia de impact maximă pentru care nu s-a obținut 

nici o reacție din 6 încercări consecutive, iar sensibilitatea la impact este cea mai mică energie la 

care s-a obținut o reacție.  

Mostrele destinate pentru efectuarea testelor au fost prelevate din următoarele tipuri de materii 

explozive: ANFO-RIOXAM ST/Lot1923 din 08.08.2019; RIOPER G/Lot ES0102503 170709 din 

07.2019÷10.2019; SEMTEX 10; RIOMAX HE/RO0022004190401 din 04.2019; P.H.F. (Booster)/Lot 

01.2011; T.N.T; Pulbere NC-08 VUFL. 
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           Rezultatele încercărilor privind determinarea sensibilității la impact asupra mostrelor de 

explozivi prelevate din explozivii evidențiați anterior, sunt prezentate în rapoartele de încercare 

nr. 050/28.10.2019, 051/28.10.2019, 052/29.10.2019, 053/29.10.2019, 054/30.10.2019, 

055/30.10.2019, 056/30.10.2019, redate în anexă, iar situația centralizatoare se prezintă după cum 

urmează în tabelul 1:    

  

Tabel 1- Rezultatele determinării sensibilității la impact a explozivilor testați 

 

Nr. 

crt. 

Număr raport 

de încercare 

Tipul substanței 

explozive testate 
Identificare lot 

Valoarea 

sensibilității 

la impact, 

[J] 

1. 
050/28.10.2019 ANFO-RIOXAM ST Lot ES0102503 

170709/07.2019÷10.2019 

35,0 

2. 
051/28.10.2019 RIOPER G Lot ES0102503 

170709/07.2019÷10.2019 

17,5 

3. 052/29.10.2019 SEMTEX 10 - 15,0 

4. 053/29.10.2019 RIOMAX HE RO0022004190401/04.2019 42,5 

5. 054/30.10.2019 P.H.F. (Booster) Lot 01.2011 17,5 

6. 055/30.10.2019 T.N.T. - 37,5 

7. 056/30.10.2019 Pulbere NC-08 VUFL - 4,0 

 

4. Diseminarea rezultatelor cercetării 

           Rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate în scopul dezvoltării infrastructurii 

metodologice pentru determinarea și verificarea parametrilor de securitate a explozivilor utilizând 

echipamente moderne de încercare, au fost diseminate prin participarea la Simpozionul 

Internațional SESAM 2019, în vederea prezentării celor 3 articole științifice cu tematică specifică 

domeniului abordat în cadrul proiectului.  

 De asemenea, o parte din aceste rezultate au fost comunicate cu ocazia diverselor vizite de 

lucru întreprinse de către autoritățile competente sau de către reprezentanții agenților economici 

beneficiari. 

           Cu ocazia acestor vizite de lucru au fost prezentate, atât obiectivele tehnice și de cercetare 

existente pe  amplasamentul Poligonului de explozivi INSEMEX, cât și infrastructura metodologică și 

logistică în domeniul explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice. În acest sens, se pot 

menționa: standurile modernizate pentru determinarea/verificarea sensibilității la 

impact/frecare a explozivilor brizanți și fitilelor detonante,  depozitul de explozivi (autorizații, 

evaluarea riscului de securitate fizică), buncărul pentru realizarea unor explozii controlate în 

condiții de securitate totală, standurile de încercare și verificare a parametrilor balistici, de 

siguranță și funcționali ai explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice, precum și infrastructura 

IT cu softuri specializate (IMESAFR version 2.0 şi DIRE version 1.0) pentru evaluarea riscului global 

specific infrastructurilor destinate depozitării explozivilor de uz civil (risc de explozie/risc 

ocupațional/risc de atac terorist). 
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PN 19 21 02 03 Dezvoltarea infrastructurii de pregatire practică a personalului de intervenţie 

şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile prin realizarea unui poligon mobil de 

antrenament. 

 

Faza 1: Documentare privind echipamentele de intervenţie / salvare şi psihofiziologia 

salvatorilor. 

 

1. 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. 

2. Prin recipient butelie se înţelege 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).  

3. Recipientele butelii pentru gaze comprimate din material compozit vor fi supuse unor verificări 

tehnice, conform SR EN 11623:  

 - periodic (la scadenţa stabilită şi indicată pe recipient);  

 - după efectuarea unei reparaţii la recipient;  

 - ori de câte ori se constată un defect care poate periclita siguranţă în funcţionare a 

acestuia.  

4. Sistemul de verificare butelii compozite de aer comprimat este compus din:  

  - Dispozitiv prindere / fixare recipient  

  - Dispozitiv de curățare pentru 8 recipiente  

  - Instalație uscare interioară pentru 6 recipiente  

  - Dispozitiv reutilizare lichid folosit la probe  

  - Suport depozitare 6 recipiente  

5. Pompa de transvazare a oxigenului Drager Oxygen Booster 200 ECO este o pompă de umplere cu 

oxigen comprimat. În acest proces, oxigenul este furnizat dintr-o butelie încărcată la cel puţin 50 

bar și este comprimat în scurt timp la maximum 220 bar utilizând o pompă cu piston. Aici oxigenul 

este comprimat în mod direct în maxim 4 recipiente butelii cu oxigen comprimat.  

6. Utilizarea pompei de transvazare a oxigenului Drager Oxygen Booster 200 ECO conduce la o 

încărcare rapidă și eficientă a recipientelor butelii folosite la aparatele de protecție a respirației de 

către personalul salvator, atât în timpul antrenamentelor practice cât și în cadrul intervențiilor în 

medii toxice / explozive / inflamabile. 

7. 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. 
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8. Activitatea electrodermală (EDA) este o fenomenologie foarte mult utilizată pe sisteme de 

măsură a unor aspecte psihofiziologice. Utilizarea unor echipamente de tipul sistemului de evaluare 

MindMi duce la creșterea obiectivității procesului de evaluare, având în vedere faptul că nici un 

factor implicat nu poate influența rezultatul. 

9. Activitatea intensă desfășurată în cadrul intervențiilor tehnologice și de salvare a persoanelor 

conduce la creșterea frecvenței cardiace aproapiată de valorile maxime admise, la scăderea 

saturației oxigenului din sânge, precum și la creșterea stresului psihologic. Din acest motiv, 

salvatorii trebuie să posede caracteristici fiziologice care le permit să răspundă situațiilor de 

urgență. Aceste caracteristici pot fi îmbunătățite prin pregătirea continuă a salvatorilor în 

poligoane de antrenament specifice fixe sau mobile. 

 

Faza 2: Documentare privind realizarea unui poligon mobil de antrenament. 

 

Pregătirea salvatorilor în poligonul de antrenament în spații închise conduce la creşterea nivelului 

de securitate şi sănătate în muncă, prin sporirea capacităţii de intervenţie în condiţii de siguranţă 

ridicată, în caz de avarii, accidente, dezastre, etc. 

Lucrarea este structurată pe trei capitole, dintre care un capitol cuprinde „Concluzii și Propuneri”. 

În cadrul primului capitol intitulat “Descrierea poligonului de antrenament în spații închise” sunt 

prezentate instalațiile aflate în componenţa poligonului de antrenament în spații închise din cadrul 

INCD INSEMEX Petroşani. 

În cel de-al doilea capitol intitulat “Descrierea poligonului mobil de antrenament” sunt prezentate 

instalațiile și echipamentele ce vor exista în componenţa poligonului mobil de antrenament din 

dotarea INCD INSEMEX Petroşani. 

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. 

Activitatea de intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile  se poate desfăşura 

exclusiv de către personal instruit şi autorizat în acest sens, personal ce utilizează echipamente 

individuale de protecţie a respiraţiei.  

Factorul decisiv în asigurarea succesului unei operaţii de intervenţie şi salvare în medii agresive din 

punct de vedere toxic sau chimic rezidă în proiectarea optimă și eficientă a unui proces de 

antrenament al personalului de salvare ce cuprinde inclusiv intervenția în spații închise. 

INCD INSEMEX Petroşani dispune de un poligon fix de antrenament care are caracter de unicitate la 

nivel național, fiind similar cu cele existente în ţările cu tradiţie în domeniu şi care cuprinde spaţii 

de antrenament unde se desfăşoară exerciţiile practice ale salvatorilor, iar instalaţiile, aparatele şi 

operaţiile executate în timpul antrenamentelor sunt astfel concepute încât să fie apropiate de 

condiţiile reale întâlnite în situaţii de producere a diverselor genuri de avarii. 

Efectuarea pregătirii din punct de vedere practic în procesul de instruire / reinstruire a salvatorilor 

se realizează la sediul INCD INSEMEX Petroșani în poligonul de antrenament care face parte din 

Instalația de Interes Național, iar în locațiile agenților economici, se face la acest moment în 

instalațiile acestora în condiții normale de activitate, fără a putea simula condiții dificile de 

intervenție cum ar fi: vizibilitate scăzută, temperatură și umiditate ridicată, spații închise, condiții 

ce pot fi întâlnite întro situație reală de intervenție. 
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În documentarea privind realizarea unui poligon mobil de antrenament sa plecat de la structura și 

echiparea poligonului fix de antrenament în spații închise existent în cadrul Laboratorului Riscuri 

Salvare. 

Poligonul mobil de antrenament (Figura 1) va avea un caracter complex, această caracteristică fiind 

dată de faptul că în componența acestuia se vor regăsi echipamente fitness, spații închise cu 

tubulaturi, nișe, canal de gaze, etc.  

 

 
 

  

 

 

Figura 1 – Poligon mobil de antrenament 

 

De asemenea, pe unele porțiuni ale poligonului de antrenament mobil vor fi create zone cu 

temperatură și umiditate ridicată, vizibilitate scăzută, fapt ce va permite pregătirea formațiilor de 

intervenție și salvare în condiții dificile, cât mai apropiate de condițiile reale ale unei intervenții. 

 

Poligonul de antrenament mobil va fi compus din: 

 

 

a. scara infinitului cu interfață pentru calculator (Figura 2).   

Salvatorii vor exersa urcatul pe o scară fără sfârșit care oferă 

posibilitatea de a măsura electronic viteza de deplasare. Aceasta are 

sisteme de siguranță automate, senzori fotoelectrici, circuit de frânare 

special și pornire automată electronică. O roată liberă pe arborele 

transmisiei face ca lanțul fără sfârșit sa poate fi actionat numai de 

greutatea corpului celui care exersează. Dacă este atinsă valoarea 

nominală de catre persoana care exersează, aparatul se oprește 
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automat. Fără reajustarea contorului sau a vitezei de urcare, pot exersa succesiv mai multe 

persoane în exact aceleași condiții. Viteza de urcare poate fi reglată între 3 și 25 metri / minut  

conform numarului de metri de urcat.  

Figura 2 – Scara infinitului 

 

 

 

 

b. bicicletă - ergometru cu interfață pentru calculator (Figura 3). 

Programele de antrenament functionează după principiul rezistentei independent de turatie 

astfel incat frecventa de pedalare să poată fi aleasă in mod arbitrar, fără ca prin aceasta să fie 

influentată puterea. Dispozitivul are două programe de antrenament manuale și două programabile, 

precum și un program automat cu reglarea puterii prin impulsuri. Reglarea puterii prin impulsuri se 

ghidează după impulsurile prestabilite pentru timpul de antrenament.  

Programele de antrenament functionează după principiul rezistentei 

independent de turatie astfel incat frecventa de pedalare să poată fi aleasă in 

mod arbitrar, fără ca prin aceasta să fie influentată puterea.  

Cadrul de sustinere este o constructie sudata, robusta, care încorporează un 

sistem de acționare cu pedale, silentios, format din lanț și curea de distribuție. 

 

Figura 3 – Bicicletă ergometru 

 

 

 

c. bandă de alergare (Figura 4). 

Este un dispozitiv pentru testarea stării de solicitare, cu 

o viteză de deplasare reglabilă între 0,1 și 25  km / oră şi 

cu o înclinare variabilă între 0 și 30 %. Consumul de 

oxigen pe Kg corp, depinde în acest caz de viteza benzii 

şi de unghiul de înclinare al acesteia. Dispozitivul este 

folosit eficient pentru antrenarea circuitului sanguin, 

testarea funcţionării plămânilor, încercări la solicitare 

cât şi pentru testarea funcţionării ortopedice. 

  

   Figura 14 – Bandă de alergare 

 

d. dispozitiv de impact cu interfață pentru calculator (Figura 5). 

     

       Pe un cadru din oţel, glisează o greutate pe lagăre, având masa de 22 

kg. Căderea greutăţii este atenuată de un sistem montat în punctul terminal 

inferior. Cablul de tracţiune cu lungimea de 1 metru este dirijat peste o rolă. 

Ergometrul serveşte pentru antrenarea salvatorilor, volumul de muncă depus 

permiţând o analiză corectă a capacităţii fizice a persoanei care se 

antrenează.  Greutatea este scanată de întrerupătoare magnetice în partea de 
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sus și de jos. Acest lucru asigură ca numărătoarea să includă doar acele încercări în care greutatea 

atinge stop-ul. Semnalizare: Disponibilitatea operațională indicată prin lumina de control verde, 

ridicare complet efectuată semnalizată de lumina albă de control. 

 

 

Figura 5 – Dispozitiv de impact 

 

 

e. Stepper cu interfață pentru calculator (Figura 6). 

Niveluri de performanță: 0 - 600 wați, reglabil în pași de 1 watt 

Interval de viteză: 0 - 130 rpm  

Greutate utilizator: 200 kg 

Măsurarea pulsului: pulsul mâinii și curea wireless sub piept 

Computer: 10.1 afișare color programabilă cu ecran tactil 

                                                                                            

                                           Figura 6 – Stepper 

 

 

f. traseu spații închise (Figura 7) 

 Spaţiul de antrenament este construit din structură metalică, pe mai multe nivele sub forma 

unor celule interconectate astfel încât permit realizarea unui traseu de antrenament cu diferite 

grade de dificultate. 

Traseul  de spații închise din cadrul poligonului mobil de antrenament este prevăzut cu senzori 

de presiune în pardoseală, astfel încât este monitorizată prezența salvatorilor pe traseul  

Poligonului. 

 

.  

             

Figura 7 – Traseu spații închise 

 

Traseul de spații închise este format din zone de deplasare pe orizontală, verticală și înclinate 

cu lungimea de 800 mm, lățimea de 900 mm și înălțimea de 1000 mm. 
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Poligonul de antrenament în spații închise cuprinde 28 celule individuale interconectate între 

ele, acestea fiind supraetajate pe 2 nivele, nivelul inferior – nivelul zero, cuprinde 14 celule și 

nivelul superior – nivelul unu cuprinde 14 celule, rezultând o lungime a traseului de antrenament de 

22 metri (Figura 8). 

 
Figura 8 – Poligon mobil de antrenament – plan de bază 

 

Realizarea unui poligon mobil de antrenament va conduce la dezvoltarea infrastructurii de 

instruire practică a personalului de intervenție și salvare în medii toxice / explozive / inflamabile, 

fapt ce va permite efectuarea unor studii de cercetare având ca obiectiv final elaborarea și 

implementarea unor proceduri de selecție si antrenament în poligonul mobil pentru formațiile de 

intervenție și salvare pentru lucrul în spații închise atât în cadrul INCD INSEMEX Petroșani cat și la 

stațiile de salvare din cadrul agenților economici.  

În  cadrul poligonului mobil vor putea fi create diferite scenarii de antrenament cu diverse 

grade de dificultate, ce permit simularea unor activităţi de intervenţie în spaţii limitate, orizontal 

şi vertical, mediu cu vizibilitate redusă, temperatură şi umiditate ridicată, etc., având drept 

finalitate pregătirea formațiilor de intervenție și salvare pentru situații apropiate de cele reale. 

O abordare mai facilă a procesului de pregătire a personalului de intervenție și salvare, acesta 

putându-se desfășura la sediul beneficiarilor care în acest fel nu vor mai fi nevoiți să își 

indisponibilizeze personalul pe perioada pregătirii, cu toate beneficiile (logistică, financiare, etc) 

aferente. 

Posibilitatea monitorizării în permanență pe parcursul desfășurării antrenamentului, a 

parametrilor fiziologici ai salvatorilor (ritmul inimii, tensiunea arterială, cantitatea de oxigen din 

sânge, etc) cu ajutorul aparaturii din dotarea poligonului mobil. 

Beneficii realizate de către agenţii economici beneficiari ai activităţii de instruire – autorizare a 

personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile, care prin utilizarea 

poligonului mobil, îşi vor asigura o creştere a stării de securitate şi sănătate în muncă, a capacităţii 

de intervenţie în caz de accidente, precum şi o protejare mai eficientă a patrimoniului susceptibil a 

fi distrus sau imobilizat de avarii sau accidente. 
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PN 19 21 02 04 Dezvoltarea tehnicilor și metodelor de prevenire a formării atmosferelor 

explozive și/sau toxice specifice zonelor industriale. 

 

Faza 1: Studiul posibilităților de înbunătățire a activităților terotehnologice în domeniul 

ventilației industriale. 

 

1.1. Terotehnica și terotehnologia științe multidisciplinare cu domenii de activitate 

multiple.   

Terotehnica este o știință interdisciplinara ce concura la elaborarea de documentații tehnice și 

tehnologice pentru : montajul, punerea in funcțiune , întreținerea , repararea , modernizarea , 

realizarea pieselor de schimb noi , recondiționarea pieselor uzate , organizarea activităților 

specifice și a unui feedback eficient de informații asupra sistemelor industriale. Se poate atribui 

definiția de tehnica întreținerii. 

Principalele obiective ale terotehnicii sunt:  

Proiectarea tehnologiilor pentru montajul echipamentelor și instalațiilor de ventilație din; 

Proiectarea instrucțiunilor tehnice de punere in funcțiune;  

Elaborarea instrucțiunilor pentru pornire – reglaj a echipamentelor și instalațiilor de ventilație 

în parametrii normali de lucru;  

Elaborarea instrucțiunilor pentru realizarea rodajului;  

Elaborarea instrucțiunilor pentru exploatarea a echipamentelor și instalațiilor de ventilație; 

Proiectarea tehnologiilor  de întreținere și reparare a dotării tehnice. 

Terotehnologia s-a dezvoltat ca o știință ce se ocupă cu cercetarea aplicării variantelor de 

soluții pentru organizarea și realizarea întreținerii pe principii economice a sistemelor 

industriale.  

Cele mai importante obiective ale terotehnologiei sunt:  

Organizarea conlucrării cu institutele cu specific terotehnic și cercetare;  

Organizarea concretă pe baza științifice și economice a întreținerii, funcționării și reparării; 

Aplicarea în practică a tehnologiilor de vârf pentru realizarea întreținerii , funcționării și 

reparării în scurt timp și de calitate;  

 Aplicarea procedurilor de realizarea lucrărilor curente și de scoatere din uz a  mijloacelor fixe 

amortizate; 

Terotehnica și terotehnologia acționează prin discipline mai noi ca teoria fiabilității, 

mentenabilității , tribotehnicii și ecologia sistemică. 

Fiabilitatea este bine conturată și în general are la bază determinări, calcule, simulări care 

încep încă din faza de cercetare prin documentare tehnică și tehnologică care să se facă la cel 

mai înalt nivel.  
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O altă disciplină în care acționează terotehnica și terotehnologia este mentenabilitatea o 

proprietate pe care trebuie să o aibă un echipament sau o instalație de ventilație pe toată durata 

de viață, pentru menținerea în stare de funcționare prin întreținere, revizii și reparații simple și 

ușor de realizat.  

 
 

Tribologia (tribotehnica) este studiul problemelor de frecare și uzare a mecanismelor 

echipamentelor sau instalațiilor  de ventilație.  
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1.2.    Sisteme terotehnice și terotehnlologice. mod de organizare. 

Întreţinerea corectivă se defineşte ca fiind ansamblul de măsuri ce se iau de furnizorii şi 

beneficiarii de maşini, utilaje şi instalaţii de ventilație, care prin aplicare asigură: îmbunătăţirea 

constructivă, prin reproiectarea unor piese şi subansambluri ce nu corespund exigenţelor practice; 

îmbunătăţiri funcţionale, adică sistemul de ventilație proiectat din anumite considerente  

funcţionează sub parametrii proiectaţi; înlăturarea unor deficienţe ce ţin de fiabilitatea şi 

mentenanţa utilajului sau a instalaţiei. 

Întreţinerea funcţională curentă a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de ventilație la parametrii 

proiectaţi, tehnici şi tehnologici, reprezintă o componentă a funcţiei de producţie cu rol important 

în creşterea eficienţei economice şi o componentă a sistemului terotehnic de menţinere în stare de 

funcţionare a dotării, cu cheltuieli minime şi productivitate maximă. 

Sistemul întreţinerii funcţionale curente, se bazează pe operaţii specifice proprii cu precizarea: 

cine realizează fiecare operaţie; când se realizează; cu ce se realizează; ce remediază; cum 

remediază; ce asigură; ce garantează.  

Operaţiile specifice sunt: a) curăţarea, îndepărtarea impurităţilor şi a agenţilor poluanţi la 

sistemele industriale din dotare; b) lubrifierea sau ungerea sistemelor industriale existente; c) 

urmărirea zilnică a comportării în funcţionare a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de ventilație;  

 Sistemul de întreţinere funcţională periodică de tip preventiv – planificat 

Sistemul deplasează intervenţiile „înainte” de defectarea sistemelor industriale şi pune 

accentul pe „prevenirea” şi nu pe „înlăturarea” defecţiunilor. 

Operaţiile şi lucrările specifice sistemului sunt: - verificarea periodică, constă în a privi, a simţi, 

a asculta sau a măsura parametrii tehnici şi de funcţionare a dotării, detectând defectele cu 

anticipaţie; - revizia parţială, comportă o examinare a funcţionării, pieselor și înlocuirea sau 

repararea celor ce nu mai corespund, înlăturarea zgomotelor anormale, deficienţelor de orice 
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natură; - revizia generală, urmăreşte verificarea în detaliu a ansamblurilor funcţionale, siguranţa în 

exploatare şi precizia acestora.  

 
 

Sistemul de revizii tehnice şi reparaţii preventiv-planificate. Prin sistem de revizii tehnice şi 

reparaţii preventiv-planificate se înţelege totalitatea măsurilor tehnico-organizatorice folosite de 

întreprindere în vederea menţinerii capacităţii de lucru a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor în 

condiţi de siguranţă în funcţionare. Sistemul de revizii tehnice şi reparaţii preventiv-planificate are 

la bază următoarele lucrări şi operaţii specifice: reparaţii după necesitate; reparaţii pe bază de 

constatări;  reparaţiile cu planificare rigidă. 

Sistemul de întreţinere şi reparaţii de tip paliativ. Sistemul de întreţinere şi reparaţii de tip 

paliativ se aplică la utilajele şi maşinile amortizate care sunt menţinute încă în producţie, fie 

datorită unei bune funcţionări, fie din cauza imposibilităţii de aprovizionare a unui nou utilaj. 

Sisteme neplanificate de tip accidental. Accidentul scoate din funcţiune utilajul sau instalaţia 

prin deteriorarea unor piese, subansambluri sau ansambluri care provoacă o întrerupere a 

producţiei. Această deteriorare atrage după sine realizarea unei reparaţii fără respectarea 

periodicităţii reparaţiilor planificate. 

Controlul și verificarea dupa realizarea sistemelor. Orice utilaj, maşină sau instalaţie trebuie 

să fie controlat(ă) şi probat(ă) după reparaţie. Rezultatele verificării tehnice, calitatea preciziei 

pieselor realizate, montajul şi probele hidraulice, electronice etc., se trec în foaia de măsurători a 

maşinii sau utilajului respectiv înainte şi după intervenţii. 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

134 
 

 134 

Nominalizara lucrărilor terotehnice de revizii și reparații. Lista de lucrări ce se execută, de 

regulă, cu prilejul reviziilor tehnice la maşinile şi utilajele din dotare; Lista de lucrări ce se 

execută, de regulă, cu prilejul reparaţiilor curente de gradul I la maşinile şi utilajele din dotare; 

Lista de lucrări ce se execută, de regulă, cu prilejul reparaţiilor curente de gradul II la maşinile şi 

utilajele din dotare; Lista de lucrări ce se execută, de regulă, cu prilejul reparaţiilor capitale la 

maşinile si utilajele din dotare. 

1.3. Modernizarea sistemelor industriale din dotare, parte integrantă a terotehnicii 

Scopul modernizării este să actualizeze tehnica existentă aflată în funcțiune şi să elimine uzura 

morală prin modificări tehnice, tehnologice şi funcționale. 

Prin modernizare trebuie realizate obiectivele preconizate enumerate mai jos:  

A. Îmbunătățirea caracteristicilor tehnice şi constructive ale sistemelor  industriale;  

B. Îmbunătățirea posibilităților tehnologice ale sistemelor industriale;  

C. Amplasarea sistemelor industriale pentru a fi deservite simultan de aceeași persoană;  

D. Simplificarea comenzilor şi a mecanismelor de acționare, modul de realizare și îndeplinire; 

E. Mecanizarea şi automatizarea sistemelor industriale pentru creșterea productivității muncii; 

F. Creșterea siguranței în funcționare. 

Organizarea modernizării sistemelor industriale. Modernizarea trebuie organizată şi condusă 

pe principii economice pentru a contribui la ridicarea permanentă a nivelului tehnic al dotării, 

aceasta presupune:  

- stabilirea de colective;  

- stabilirea personalului cu atribuții în domeniul programării, lansării şi urmăririi execuției 

modernizărilor;  

- organizarea lucrărilor de montaj, probe, încercări. 

Program de măsuri-cadru pentru realizarea modernizării. Pentru realizarea modernizării se 

realizează următoarele măsuri:  

Nominalizarea tuturor sistemelor care prezintă uzură morală; 

Elaborarea de teme de modernizare a acestor echipamente;  

Studiul tehnico-economic privind eficienţa modernizării; 

Întocmirea proiectelor de modernizare;  

Stabilirea fondului pe care se execută  modernizarea; Realizarea fizică a modernizării;  

Montare, reglare, probe măsurători și omologare;  

Reevaluarea fondului fix modernizat;  

Urmărirea în exploatare a fiabilității şi mentenanței echipamentelor modernizate;  

Generalizarea modernizărilor făcute şi la alte tipuri similare de utilaje. 

 

1.4. Organizarea intervenţiilor terotehnologice la sistemele industriale 

În cazul intervențiilor terotehnologice la sistemele industriale se parcurg următoarele etape: 

Primirea în reparație;  

Demontarea dotării tehnice în vederea reparării;  

Spălarea şi curățarea pieselor demontate; Constatarea stării tehnice a pieselor demontate şi 

sortarea acestora;  

Transportul şi manipularea pieselor și subansamblurilor demontate în vederea reparării; 

Indicații de reparare şi montaj; 

Montarea mecanismelor de transmitere a mișcării de rotație;  
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Montarea mecanismelor cu mișcare de translație;  

Montarea pieselor cu suprafețe de ghidare;  

Montarea echipamentului electric;  

Controlul montării după reparare. 

Metode de organizare şi conducerea activităților terotehnice si terotehnologice pentru 

realizarea rapidă a intervențiilor: 

Pregătirea anticipata a intervențiilor;  

Utilizarea echipamentelor industriale de schimb pe perioada reparațiilor;  

Înlocuirea echipamentelor de reparat cu altele reparate;  

Metoda de reparații de tip service;  

Metoda de reparații de tip autoservice. 

 

 

1.5. Analiza instalațiilor de ventilare 

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. 

După direcția de curgere a aerului în ventilatoare, acestea se clasifică în ventilatoare  

centrifugale sau radiale și ventilatoare axiale. 

Ventilatoarele axiale au cunoscut o răspândire mai largă comparativ cu cele centrifugale.  

În funcție de principiul de funcționare, ventilatoarele pot fi: axiale; centrifugale; bifurcate; cu 

curgere combinată. 

Ventilatoarele axiale se folosesc la debite de aer mari , turații mare și presiuni în general 

reduse față de ventilatoarele centrifugale. 

 

 
 

Un ventilator centrifugal funcţionează pe un principiu total diferit faţă de cele axiale. Cuvântul 

centrifugal înseamnă curgere de la centru. 

 

Paletă

Rotor

Difuzor
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Ventilatoarele bifurcate sunt de obicei ventilatoare auxiliare care sunt astfel proiectate încât 

motoarelefuncţionează în aer proaspăt în timp ce rotorul vehiculează aer viciat.   

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.  

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 

(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.  

Ventilatoarele destinate aerajului local trebuie să asigure circulaţia aerului prin coloanele de 

aeraj la care sunt racordate, astfel încât în fronturile de lucru să se obţină debitele de aer 

planificate. 

Un ventilator de aeraj parţial trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: curba de 

performanţă presiune – debit cât mai înclinată; gabarit redus; siguranţă în funcţionare; randament 

ridicat etc. 

 

Există și alte tipuri de ventilatoare axiale și centrifugale uzuale care se pot utiliza și anume: 

 -Ventilatoare axiale  tip VE 30 kW, VE 700 11kW, VE 6,5 kW, VE 5,5 kW, VP 500, VP 400,  VE 17 

kW, VEP 500 11kW, VEP 2,2 kW, VE500 11kW, VE 900 11 kW și centrifugale tip VE 434 1/2/4, 

realizate de S.C. MECANO FUC S.A. Vaslui;  

-Ventilatoare axiale  tip VAS -500-2, VAS -630-4, VAS -800-4, VAS -800-6, VAS -1000-6, VAS -

1250-6, VAS -1250-8  și centrifugale de tip V-20, V40, V141, V32T, realizate de SAVEB București;  

-Ventilatoare axiale  tip dAL și ES, realizate de firma KORFMANN din Germania;  

-Ventilatoare axiale de tip HM – HMX – 63, HM – HMX – 71, HM – HMX – 80, HM – HMX – 90, HM – 

HMX – 100, HM – HMX – 125, realizate de firma CASALS din Spania. 

Ventilatoarele destinate ventilației industriale 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 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. 

Intrare

Palete

Sens de rotaţie

Motor

Evacuare
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În ventilația industrială se pot utiliza de exemplu  următoarele tipuri de ventilatoare: 

Ventilatoare axiale  tip VF-315-4, VF-355-4, VF-400-4, VF-450-4, VF-500-4, VF-560-4, VF-630-4, VF-

710-8, VF-710-6, VF-800-8, VF-800-6, VF-900-6, VF-900-8, VAA-280-2, VAA-280-4, VAA-280-2, VAA-

315-2, VAA-315-4, VAA-400-2, VAA-400-4, VAA-400-6, VAA-500-2, VAA-500-4, VAA-500-6, VAA-500-8, 

VAA-630-4, VAA-630-6, VAA-630-8, VAA-800-4, VAA-800-6, VAA-800-8, VAS-280-2, VAS-280-4, VAS-

315-2, VAS-315-4, VAS-400-2, VAS-400-4, VAS-400-6, VAS -500-2, VAS -500-4, VAS -500-6, VAS -500-

8, VAS -630-4, VAS -630-6, VAS -630-8,VAS -800-4, VAS -800-6, VAS -800-8, VAS -1000-6, VAS -1000-

8,VAS -1250-6, VAS -1250-8  și centrifugale de tip V-20, V40, V141, V32T, realizate in Romania; 

Ventilatoare axiale de tip HM-25-30, HM-35-40, HM-45-50,  HM – HMX – 63, HM – HMX – 71, HM – HMX 

– 80, HM – HMX – 90, HM – HMX – 100, HM – HMX – 125, realizate in Spania. 

 

Faza 2: Dezvoltarea capacității de experimentarea sistemelor de ventilație industrială. 

 

1. Sisteme de ventilație industrială - În ventilaţia industrială se tine seama de calitatea aerului 

din interiorul incintei IAQ (Indoor Air Quality) şi de gradul de expunere al lucrătorilor. În obiectivele 

industriale regimul de emisie al contaminanţilor poate fi de 10–100 ori mai ridicat decât la 

obiectivele nonindustriale, dar pentru foarte mulţi contaminanţi nivelele IAQ pot fi aceleaşi. 

Problema prioritară o constituie luarea în considerare a procesului, dar şi alte probleme importante 

pot fi luate de asemenea în considerare cum ar fi: lucrătorii, energia, mediul înconjurător 

respective o imagine de ansamblu. Începând cu anii 80' au fost introduse tehnologii de vârf bazate 

pe bune practici de mediu, şi eficienţă energetică. Provocarea o constituie implementarea celor 

mai bune tehnologii de ventilaţie industrială pentru toate locurile de muncă bazat pe principii 

globale. 

Obiectivele noilor inovaţii, proceduri, sisteme şi echipamente constau în satisfacerea nevoilor 

utilizatorilor finali care trebuie incluse ca parte a programelor de dezvoltare.  

Dacă comparăm tehnologia aerului industrial IAT (Industrial Air Technology) cu confortul 

ventilaţiei, se poate observa că din punct de vedere tehnologic sarcina este foarte provocatoare. 

Sisteme utilizate în tehnologia aerului 

Tehnologia aerului industrial include măsuri pentru mediul interior (general şi local), măsuri 

pentru prevenirea emisiilor periculoase rezultate din procesele industriale de la evacuarea în 

exterior a acestora,cum sunt tehnologiile de transport şi purificare, şi măsuri de prevenire sau 

minimizare a pagubelor produse de accidente, focuri sau explozii. 

Sistemele din tehnologia aerului industrial pot fi clasificate în două categorii: tehnologii de 

ventilaţie industrială şi tehnologii de procesare a aerului. 

Ventilaţie industrială. Sisteme de condiţionare a aerului. Sisteme de condiţionare a aerului, 

controlul calităţii aerului şi mediul termic sunt aplicabile atât pentru personalul implicat cât şi 

pentru procesele tehnologice. 
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Sistemele de condiţionare a aerului din încăperi se utilizează pentru controlul zonelor 

principale controlate. Sistemele pot fi împărţite în subsisteme, adică : sisteme de tratare a aerului, 

sisteme de distribuţie a aerului sisteme de distribuţie a aerului în încăperi, sisteme de ventilaţie, 

sisteme de încălzire şi răcire a încăperilor, sisteme generale de evacuare, sisteme de evacuare: 

coşuri, dispersia în atmosferă. 

Sisteme de aeraj general. În cadrul sistemelor de aeraj general anumiţi parametrii ai aerului 

din încăperi sunt controlaţi numai parţial. Nivelele ţintă sunt de obicei mai scăzute decât în cazul 

condiţionării aerului. 

Sisteme de ventilaţie locală. Sistemele de ventilaţie locală, figura 1.2, sunt utilizate numai 

pentru zone controlate local. Aceste sisteme se bazează pe captarea locală a contaminanţilor. 

 

 
 

Sisteme de ventilaţie de proces. În ventilaţia de proces scopul îl constituie menţinerea 

condiţiilor definite pentru a asigura randamentul procesului. 

Tehnologii de procesare a aerului. Sisteme de curăţire. Sistemele de curăţire se utilizează 

pentru înlăturarea contaminanţilor, purificarea curentului de fluid rezultat, şi colectarea 

materialelor înainte ca acestea să fie deversate în curentul general de evacuare. 

Sisteme de transport pneumatic. Sistemele de transport sunt utilizate pentru transportul 

poluanţilor reţinuţi în procesul tehnologic spre un punct de colectare. 

Sisteme de uscare. Sistemele de uscare se utilizează la îndepărtarea umidităţii, gazelor, şi 

vaporilor rezultaţi dintr-un proces. 

Sisteme privind tehnologia aerului de securitate. Sistemele de tehnologie a aerului pot fi 

proiectate pentru controlul fumului în timpul unui foc sau de reducere a riscului de explozie. 

 

2. Stabilirea locațiilor și a tipurilor de sisteme de experimentare.  

Stabilirea amplasamentului. Pentru acoperirea necesităților de experimentare a sistemelor de 

ventilație utilizabile în incinte industriale cu caracter închis sau semiînchis, INCD INSEMEX Petroșani 

a alocat un spațiu dedicat în acest sens. Spațiul este reprezentat de o clădire destinată 

experimentării sistemelor de ventilație industrială.  
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Sistem de experimentare complex cu structură variabilă pentru studiul capacității de 

aerisire a incintelor închise cu risc de formare a atmosferelor potențial 

explozive/toxice/asfixiante. Acest sistem de experimentare este destinat studiului capacității de 

aerisire a sistemelor de ventilație montate în incinte închise. 

 

 
 

Sistem de experimentare cu structură variabilă pentru studiul rețelelor complexe de 

ventilație industrială. Acest sistem de experimentare, este amplasat în locația 4 și este destinat 

studiului și experimentării sistemelor de ventilație complexe cu configurație variabilă, amplasate în 

spații închise. 
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Stand de experimentare a ventilatoarelor axiale de diametru mare. Acest sistem de 

experimentare, este amplasat în locația 5, la partea inferioară a acesteia și trebuie să cuprindă un 

agregat ventilator – motor și tubulatură cu profil circular pentru aspirare / refulare. 

 

 
 

Sistem de experimentare al ventilatoarelor montate în tandem. Acest sistem de 

experimentare, este amplasat în locația 5, la partea superioară a acesteia și trebuie să cuprindă 6 

agregate ventilator – motor și tubulatură cu profil circular pentru aspirare / refulare. 
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Sistem de experimentare pentru studiul instalațiilor de ventilare dotate cu agregate 

ventilator – motor de tip centrifugal. Acest sistem de experimentare, trebuie amplasat în locația 9 

și va cuprinde un agregat ventilator – motor și tubulatură circulară / rectangulară pentru aspirare / 

refulare. 

 
 

3. Posibilități de experimentare a sistemelor de ventilare industrială 

Sistemele de ventilație industrială sunt realizate într-o gamă variată și complexă. Pentru 

analiza modului de comportare a instalațiilor de ventilare în regim de funcționare normală sau în 

suprasarcină, precum și pentru identificarea modului de baleiere a parametrilor funcționali aferenți 

ventilatoarelor sunt necesare cercetări în laborator și pe teren în scopul prevenirii riscului de 

explozie. În acest context au fost analizate posibilitățile de dezvoltare a capacității de 

experimentare a sistemelor de ventilație industrială și au fost stabilite tipurile constructive 

respectiv părțile componente  ale acestora. 

Modalități de experimentare a sistemelor de ventilație industrială. În scopul creșterii 

capacității de experimentare a sistemelor de ventilație industrială au fost identificate mai multe 

tipuri de standuri după cum urmează: Stand de testare a ventilatoarelor tandem în incinte închise, 

Stand pentru studiul sistemelor de ventilație complexe, Stand pentru testarea ventilatoarelor 

centrifugale, Stand pentru testarea ventilatoarelor axiale, Stand pentru testarea eficienței de 

aerisire.  

4. Realizarea sistemului de experimentare 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

142 
 

 142 

Sistemele de experimentare au fost realizate în clădirea laboratorului de experimentare 

destinată în acest sens. 

Sistem de experimentare cu structură variabilă pentru studiul rețelelor complexe de 

ventilație industrială. Acest sistem de experimentare este realizat în locația 4 și constă din un 

agregat ventilator – motor de tip centrifugal și o structură complexă de tubulatură rectangulară cu 

dimensiunile de 300/400 mm. Tubulatura este amplasată pe peretele sudic, vestic și nordic, 

intrarea aerului proaspăt, respectiv evacuarea aerului este realizată pe peretele estic. 

 

 
La nivelul structurii complexe de tubulatură sunt amplasate 18 variatoare de debit. 

 

Sistemul de automatizare al variatoarelor de debit este realizat cu ajutorul unor servomotoare 

iar comanda este realizată în mod centralizat cu ajutorul unui pupitru de comandă amplasat în 

locația 10, respectiv cu ajutorul unui program tip SCADA. 

 

 
 

Sistem de experimentare complex cu structură variabilă pentru studiul capacității de 

aerisire a incintelor închise cu risc de formare a atmosferelor potențial 

explozive/toxice/asfixiante 

Acest sistem de experimentare este realizat în locațiile 4, 5, 6 și 9 și este format dintr-un 

agregat ventilator – motor de tip centrifugal, care este amplasat în locația 6 și o rețea de 

tubulatură rectangulară cu dimensiunile de 300/400 mm care controlează atmosfera interioară din 

locațiile 4, 5, 6, 7, 8 și 9. 
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Sistemul de automatizare al variatoarelor de debit este realizat cu ajutorul unor servomotoare 

iar comanda este realizată în mod centralizat cu ajutorul unui pupitru de comandă amplasat în 

locația 10, respectiv cu ajutorul unui program tip SCADA. 

 

 
 

Sistem de experimentare pentru studiul instalațiilor de ventilare dotate cu agregate 

ventilator – motor de tip centrifugal. Acest sistem de experimentare este amplasat în locația 9 și 

este alcătuit dintr-un agregat ventilator – motor de tip centrifugal, o coloană de aspirare de tip 

circular cu diametrul de 315 mm și o coloană de evacuare de tip rectangular cu dimensiunile de 

300/400 mm. 

 
 

La nivelul sistemului de experimentare sunt amplasate 2 variatoare de debit, unul mecanic, cu 

profil circular, amplasat pe coloana aspirantă și unul cu servomotor, cu profil rectangular, amplasat 

pe coloana de refulare. 
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Stand pentru studiul atmosferelor explozive. Acest sistem de experimentare este amplasat în 

locația 4 și este compus dintr-un sistem de 6 scripeți pe care sunt atașate 6 aparate de detecție 

multigaz de tip ALTAIR, care pot detecta concentrații de O2, CO2, CO și CH4.. Sistemul de scripeți 

poate configura o dispunere spațială variabilă în scopul stabilirii vitezei de dispersie a gazelor 

precum și a dinamicii de formare a atmosferelor explozive. 

 

  
 

 

Sistem de experimentare al ventilatoarelor axiale. Acest sistem de experimentare este 

amplasat în locația 5, în partea mediană a acesteia și constă dintr-un ventilator axial și tubulatură 

de aspirare / refulare cu profil circular și cu diametrul de 500 mm. 

 

   
Sistem de experimentare al ventilatoarelor montate în tandem. Acest sistem de 

experimentare este amplasat la partea superioară a locației 5 și constă din 6 ventilatoare axiale, 

dintre care 3 funcționează în regim refulant și 3 în regim aspirant, respectiv tubulatură cu profil 

circular cu diametrul de 315 mm. 
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Sistemul de protecție. Sistemul de protecție este realizat cu ajutorul unei surse de alimentare 

neîntreruptibilă (UPS) industrială, care este amplasată în locația 2. 

 

 
 

Sistemul de automatizare a variatoarelor de debit. Sistemul de automatizare a variatoarelor 

de debit este amplasat în locația 10 și cuprinde un pupitru de comandă și un program de comandă 

și control tip SCADA, respectiv cablurile de legătură cu cele 37 de variatoare de debit la nivelul 

servomotoarelor aferente variatoarelor de debit. 
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  7.1.2. Competiții internaționale 

 

 

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 

2019              

 

* 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 2019, respectiv 2018, 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 

11 Normative 5  5 5 0 0 0 0 9 9 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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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 

 

AN 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 

securitate mărită alimentate prin 

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 
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N

r.
 c

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 

balasturi electronice. 

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 

ce caracterizează riscul de incendiu 

și simulări numerice pentru selecția 

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
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTAT

E 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

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 

0 0 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 

0 0 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 

0 0 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 

0 0 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 

0 0 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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2019 

N
r.

 c
rt

. 

DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTATE 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

1.  Studiu privind tehnicile și metodele 

de investigare pentru determinarea 

conținutului de TPH din soluri și 

ape. 

Studiu 1 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

2.  Achiziționarea laboratorului mobil 

de mediu echipat cu aparatură 

performantă de monitorizare 

calitate aer. 

Produs 1 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

3.  Studiu documentar cu privire la 

natura fenomenelor de ardere, a 

principalelor surse de inițiere, a 

mecanismului de dezvoltare, a 

principalelor metode și procedee 

utilizate în cercetarea 

multidisciplinară a incendiilor. 

Studiu 1 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

4.  Achiziționarea sistemului de calcul 

de tip HPC (High Performance 

Computing), multi-server, care va 

contribui la dezvoltarea 

infrastructurii de calcul necesare 

modelării scenariilor de incendiu și 

de evacuare a persoanelor, precum 

și asigurarea mediului de stocare 

necesar arhivării rezultatelor cu 

utilizare în cadrul expertizelor 

Echipament 1 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTATE 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

tehnico-științifice elaborate în 

cadrul institutului. 

5.  Studiu privind metodele de analiză 

adecvate utilizate pentru 

caracterizarea probelor prelevate de 

la locul producerii evenimentelor de 

tip incendiu /explozie în vederea 

identificărilor substanțelor 

periculoase. 

Studiu 1 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

6.  Studiu privind caracterizarea 

substanțelor periculoase din punct 

de vedere al conținutului de metale 

și de oxizi și evaluarea comportării 

la autoaprindere a acumulărilor de 

praf combustibil prin teste / 

determinari de laborator. 

Studiu 1 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

7.  Studiul cerințelor pentru încercarea 

la aprindere prin impuls de tensiune 

şi încercarea la aprindere prin 

supratensiune, aplicabilă mașinilor 

electrice rotative cu tip de protecție 

securitate mărită. 

Studiu 0 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

8.  Studiu: Documentarea privind 

tipurile de surse de inițiere a 

amestecurilor gazoase explozive. 

Studiu 0 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

9.  Soluții de înregistrare a procesului 

de inițiere a amestecurilor gazoase 

Soluții 

Metoda 

5 

0 

Servicii 

științifice și 

Direct: 

INCD INSEMEX 
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTATE 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

explozive prin tehnicile 

Schlieren/Schadowgraph. 

Metode și stand de înregistrare, la 

mare viteză, a inițierii atmosferelor 

explosive. 

 

Stand tehnologice Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

10.  Studiu de fază. 

Achiziție: 

- echipament de scanare 3D a 

taluzurilor carierelor și software 

specializat pentru prelucrarea și 

proiectarea computerizată a 

parametrilor de împușcare la 

executarea lucrărilor miniere la 

suprafață și a celor din sectorul 

construcțiilor de drumuri; 

- echipament de măsurare a 

deviației găurilor de sondă la 

executarea lucrărilor de forare – 

împușcare în cariere și software 

specializat pentru prelucrarea 

computerizată a datelor 

măsurătorilor; 

- echipament destinat evaluării 

fotometrice a stării fronturilor de 

lucru, inclusiv aerian – Blast Matrix, 

precum și  soft  specializat de 

prelucrare a datelor. 

Studiu 

Echipamente 

0  Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

11.  Analiză documentaristică privind 

stadiul cunoașterii în domeniul 

 1 0 Servicii 

științifice și 

Direct: 

INCD INSEMEX 
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTATE 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

prevenirii şi protecţiei la explozie în 

medii periculoase, concepte 

generale de prevenire şi protecţie la 

explozie, legislaţie naţională şi 

europeană privind echipamentele 

tehnice destinate utilizării în 

atmosfere potențial explozive. 

tehnologice Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

12.  Studiul metodelor de evaluare a 

riscului de aprindere a amestecurilor 

explozive. 

Studiu 1 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

13.  Studiu de fază. 

Achiziții: Software EXPLO5 și 

Echipament pentru determinarea 

sensibilității la impact a explozivilor 

și accesorii specifice.  

PL-03 ″Procedură de lucru privind 

utilizarea softului specializat tip 

EXPLO5 de predicție termochimică a 

comportamentului detonant al 

substanțelor explozive.″  

PL-04 ″Procedură de lucru privind 

instalarea, utilizarea și întreținerea 

echipamentului tip BFH-12A, 

destinat pentru evaluarea 

sensibilității substanțelor testate la 

stimuli de impact″. 

Studiu 

Echipament 

Proceduri 

0 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

14.  Studiu de fază. Studiu 3 0 Servicii Direct:   
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTATE 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

Procedură de încercare acreditată 

actualizată PI-83. 

Procedură de încercare acreditată 

actualizată PI-84. 

Proceduri științifice și 

tehnologice 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

15.  Studiu privind echipamentele de 

intervenție și salvare, a instalațiilor 

de verificare și încărcare recipiente 

butelii, precum și studierea 

comportamentului psihofiziologic al 

salvatorilor în cadrul intervențiilor 

de salvare / pregătirii practice în 

poligonul de antrenament. 

Studiu 0 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

16.  Studiu privind echipamentele 

necesare dotării poligonului mobil 

de antrenament. 

Studiu 1 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

17.  Studiul posibilităților de 

înbunătățire a activităților 

terotehnologice în domeniul 

ventilației industriale. 

Studiu 1 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

18.  Studiu privind: 

- Dimensionarea și realizarea unui 

sistem de experimentare cu 

structură variabilă pentru studiul 

rețelelor complexe de ventilație 

Studiu 

Standuri 

1 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 
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DENUMIRE REZULTAT CDI 

VALORIFICAT 

TIP 

REZULTAT 

GRAD 

NOUTATE 

GRAD 

COMERCI

ALIZARE 

MODALITATE 

VALORIFICARE 
BENEFICIAR 

VENIT  

OBȚINUT 

DESCRIERE  

REZULTAT CDI 

industrială. 

-Dimensionarea și realizarea unui 

sistem de experimentare complex 

cu structură variabilă pentru studiul 

capacității de aerisire a incintelor 

închise cu risc de formare a 

atmosferelor potențial explozive/ 

toxice/ asfixiante. 

 

Realizare standuri de 

experimentare privind dinamica 

gazelor. 

toxice 

19.  PNCDI III Ctr. Nr. 7 /2017 - CBRNE 

Studiu privind deformările și 

modificările structurale ale 

metalelor supuse acțiunii directe a 

efectului detonant al încărcăturilor 

explozive. 

 

Studiu 0 0 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

20.  PNCDI III Ctr. 15 / 2018 TESTES 

Realizarea de teste pilot în 

facilitățile INSEMEX dezvoltate în 

proiectele cd: P1, P2 și P3. 

Raport 

experimental 

1 

REVISTA 

OBIECTIV 

1 Servicii 

științifice și 

tehnologice 

Direct: 

INCD INSEMEX 

Indirect: Factori 

interesați privind 

atmosferele explozive / 

toxice 

  

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 2019, 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.  
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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 2019 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 .......................... 
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8.1.6. Lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice invitate  

 

Nr. 

crt. 
Titlul lucrării ştiinţifice Autori Instituţie 

 

1. 
   

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

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 2019: 

✓ 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. 

8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare: 

8.4.a). Extrase din presa scrisă          

Nr. 
crt. 

Denumire articol Publicația 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    

47.    

48.    

49.    

50.    
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8.4.b). Participare la dezbateri radiodifuzate / televizate.   

 

Nr. 

crt. 
Subiectul dezbaterii Televiziunea 

1.   

2.   

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 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. 
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Indicativ Standard Denumire standard 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANELIS PLUS - Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi 

Bibliotecilor Centrale Universitare din România 

 CĂRŢI - au fost editate cărțile:   
 
 

 
Volume de lucrări publicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice la care au participat cercetători 

de la INCD INSEMEX Petroşani: 

  

 

 

Publicaţii seriale: 
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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 2019, menţionăm: 

- 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 11,59 %. 

- 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 2020 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;  
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- 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 

2019 
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Anexa 2. Raport privind activitatea Directorului General 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  

DIRECTORULUI GENERAL 

2019 
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Anexa 3. Lista contractelor / proiectelor 

 

Venituri totale:           lei, din care:                                                                                       

Venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri publice - 

surse naţionale:            lei. 

Nr. 

crt. 

Număr 

contract 

Denumire beneficiar /  

Obiectul contractului 

1. 6584/ 
03.01.19 

SIP PETROŞANI 
Evaluarea echipamentelor din cadrul ,,Rampei de descărcare 
produse petroliere,, ce aparţin MICHELIN ZALĂU în vederea 

reatestării conf. Cu NEX 01-06 şi emitere raport de protecţie la 
explozie. 

DR.ING. NICULINA VĂTAVU 

2. 6585/ 
04.01.19 

REMERO FIL BRAZI 
Atestat privind capacitatea realiyării de activităţii specifice montaj, 

inspecţie li întreţinere echipamente din medii posatestare. 
DR.ING. TIBERIU CSASZAR 

3. 6586/ 
04.01.19 

SOCIETATEA DRAG CONSULTING TRAINING BUCUREŞTI 
Evaluare în vederea reatestării şi eliberării raportului de protecţie 

la explozie pentru echipamente din staţia distribuţie carburanţi 
situată în loc. Scoarţa, sat. Lintea nr. 39 C, jud. Gorj. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

4. 6587/ 
04.01.19 

J.HELMKE / CO GERMANIA 
Examinare documentaţiei tehnice, evaluarea conformităţii, 

efectuare încercări de tip şi emitere Certificat de Examinare UR de 
TIP pentru motor electric tip CDEDKR 630-02-S 450 KM,5KV, 300rpm, 

IC 511, ip 55 în construcţie antiexplozivă II 2G Ex d eb II CT 4Gb. 
DR. ING. MIHAI MAGYARI 

5. 6619/ 
15.01.19 

TRANS OIL MOTORS BOHOTIN 
Evaluarea conformităţii instalaţiilor tehnice din SDC, în vederea 

reatestării conform Nex 01-06 şi emitere raport protecţie Ex. 
DR. ING. MIHAI MAGYARI 

6. 6620/ 
15.01.19 

DIAVID GRUP GHIMEŞ – FĂGET 
Evaluarea conformităţii instalaţiiloe tehnice din SDC, în vederea 

reatestării conform Nex 01-06 şi emitere Raport protecţie Ex. 
DR. ING. MIHAI MAGYARI 

7. 6621/ 
16.01.19 

CNE CERNAVODĂ 
Reatestare şi elaborare rapoarte de protecţie la explozie pentru 18 

instalaţii aparţinând CNE Cernavodă. 
DR. ING. COSMIN COLDA  

8. 
6628/ 

18.01.19 
 

BARBU NICUŞOR BUZĂU 
Curs pirotehnician. 

DRD. ING. LASZLO ROBERT 

9. 6629/ 
18.01.19 

CRISTACHE ALEXANDRU CONSTANŢA 
Curs pirotehnician. 

DRD. ING. LASZLO ROBERT 

10. 6651/ 
31.01.19 

MERIDIONAL MINCONSULT PETROŞANI 
Evaluare în vederea reatestării şi eliberării raportului de protecţie 
la explozie pentru obiectivele instalaţiile de uscare prin pulverizare 
a laptelui praf/ ALFA –LAVAL aparţinând FRIESLAND CÂMPINA, loc. 

Cluj , cal. Bacului 2-4. 
DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

11. 6652/ 
31.01.19 

KRONOŞPAN TRADING SEBEŞ 
Schimbare titular atestate şi rapoarte privind protecţia la explozie 
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din KRONOŞPAN ROMÂNIA in SC KRONOŞPAN TRADING SRL SEBEŞ 
pentru 42 locaţii conform Anexei 1. 

DR. ING. LUCIAN MOLDOVAN 

 

 

 

12. 

6671/ 
05.02.19 

CAN PACK ROMÂNIA BUCUREŞTI 
Încercări de laborator în vederea determinări 2 tipuri praf, Exployie 

pulberi.. 
DR. ING. JURCA ADRIAN, DR. ING. NĂLBOC IRINA 

13. 6672/ 
05.02.19 

TMK ARTROM SLATINA 
Lucări de prestări servicii solicitate de Beneficiar pe baza de 

comenzi, în termenele, calitatea, specificaţia şi caracteristicele 
prevăzute în contract. 
DR. ING. SORIN SIMION 

14. 6685/ 
07.02.19 

AZOMUREŞ TG. MUREŞ 
Instruirea-autorizarea ca salvator a 19 angajaţi din cadrul 

AZOMUREŞ la sediul beneficiarului. Reinstruirea-reautorizarea ca 
salvatori a 31 angajaţi din cadrul AZOMUREŞ  la sediul 

beneficiarului. Reinstruirea-reautorizarea ca mecanic staţie salvare 
a 1 angajat din cadrul AZOMUREŞ la sediul beneficiarului. 

DRD. ING. CRISTIAN NICOLESCU 

15. 6701/ 
08.02.19 

SUCURSALA TG. OCNA 
Acordarea de asistenţă tehnică la efectuarea lucrărilor de împuşcare 
cu utilizarea explzivului ordinar tip RIOMAX, în Mina Trotuş, sal. TG. 

OCNA . 
DRD. ING. LASZLO ROBERT, CHIUZAN EMERIC 

16. 6731/ 
14.02.19 

MINA URICANI 
Servicii de monitorizare pe perioada de închidere şi postînchidere a 
lucrărilor de închidere subterane. Servicii de detrminări a calităţii 
aerului  de mină din spatele digurilor DIZ 114,115,DRZf 45, DRZ 26, 
DIZ 28, DIC 82. Servicii de derminare a indicilor de foc din spatele 

digurilor, DRZF 46,DIF 81,DICF 74,DIG nr. 320. 
DR. ING. CRISTIAN TOMESCU 

17. 6733/ 
18.02.19 

PROTMED IMPEX DĂRMĂNEŞTI 
Evaluare în vederea elaborării atestatelor pentru obiectivele 

cuprinse in Anexa 1 la contract. 
DR. ING. COSMIN COLDA 

18. 6736/ 
18.02.19 

AS 24 TANK SERVICE BUCUREŞTI 
Evaluarea conformităţii instalaţiilor tehnice din 10 SDC, în vederea 
reatestării conformităţii Nex 01-06 şi emitere raport protecţie la 

explozie. 
DR. ING. MIHAI MAGYARI 

19. 6737/ 
19.02.19 

MIDIA MARINE TERMINAL NĂVODARI 
Reinstruirea-reautorizarea ca salvator a 5 angajaţi din cadrul MIDIA. 

DRD.ING. CRISTIAN NICOLESCU 

20. 6738/ 
19.02.19 

ROMINSERV BUCUREŞTI 
Instruirea-autorizarea ca salvator 2 angajaţi.Reinstruirea-

reautorizarwea ca salvator 9 angajaţi. 
DRD.ING. CRISTIAN NICOLESCU 

21. 6739/ 
19.02.19 

ROMPETROL DOWNSTREAM BUCUREŞTI 
Instruirea – autorizarea ca salvator 4 angajaţi. Instruirea –

autorizarea/reinstruirea – reautorizarea ca mecanic staţie salvare 5 
angajaţi. Reinstruirea  - reautorizarea ca salvator 42 angajaţi. 

DRD.ING. CRISTIAN NICOLESCU 

22. 6740/ 
19.02.19 

ROMPETROL RAFINARE NĂVODARI 
Instruirea- autorizarea ca salvator 3 angajaţi.Reinstruirea –
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reautorizarea ca salvare 51 angajaţi. 
DRD. ING. CRISTIAN NICOLESCU 

23. 6741/ 
19.02.19 

BUTAN GAS ROMÂNIA BUCUREŞTI 
Evaluare în vederea eliberări atestatelor Ganex şi  pentru 25 SDC + 

SKID şi un raport de protecţie la explozie conf. Anexei . 
DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

24. 6742/ 
19.02.19 

MINA PAROŞENI 
Determinarea indici de foc în spatele digurilor DRZF 274,75,5. 

Determinarea calităţii aerului de mină (gaz cromatograf) din spatele 
digurilor DRZF 274,75,5,DRZ 17,DICF 270,41,42. 

DRD. ING. ADRIAN MATEI, DRD. ING. RĂZVAN DRĂGOESCU 

25. 6753/ 
20.02.19 

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
Examinare documentaţie tehnică, evaluarea conformităţii cu 

cerinţele ATEX, încercări specifice de tip şi emitere Certificat de 
Examinare UE de TIP pentru motor electric tip MIB 450 110-4,II 2G Ex 

db II Bt4 Gb, 355 KW,1500 rot/min. 
DR. ING. MAGYARI MIHAI 

26. 6754/ 
20.02.19 

J. HELMKE & CO  GERMANIA  
Examinare documentaţie tehnică , evaluarea conformităţii, încercări 
de tip specifice şi emitere certificat de examinare UE de tip pentru 

motor electric. 
DR. ING. MAGYARI MIHAI 

 

27. 

 

6755/ 
20.02.19 

PETROTECH PROJECT BUCUREŞTI 
Verificarea documentaţiei şi examinare în situ a instalaţiilor din SDC 

GAZPROM   aparţinând nis petrol în vederea reatestării 
conformiotăţii cu cerinţele NEX 01-06 şi examinare documentaţie/ 

elaborare raport. 
DR.ING. MIHAELA PĂRĂIAN 

28. 6760/ 
21.02.19 

SUMIRIKO AVS ROMÂNIA SATU MARE 
Examinare 18 persdoane în afara sediului INSEMEX. 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

29. 6761/ 
22.02.19 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 
Evaluarea şi verificarea în vederea atestării instalaţiilor de ventilare 

care funcţioneză în medii cu pericol potenţial de formare a 
atmosferelor explozive şi / sau toxice din cadrul OMV PETROM 

PETROBRAZI. 
DRD. ING. ION GHEGHRE, DR. ING. FLORIN RĂDOI 

30. 6762/ 
25.02.19 

BRADICO BUCUREŞTI 
Evaluarea conformităţii echipamentelor/ instalaţiilor tehnice în 

vederea reatestării(conformităţii fără modificări cu cerinţele NEX 
01-06 pentru 15 obv  

DR. ING. MAGYARI MIHAI 

31. 6763/ 
25.02.19 

SIP PETRILA  
Examinare documentaţie şi evaluare în situ a echipamentelor din 

cadrul SDC aparţinînd DOKA TEHNICĂ în vederea atestării 
conformităţii cu cerinţele NEX 01-06 şi eliberare raport de protecţie 

la explozie. 
DR. ING. FLORIN PĂUN 

32. 6765/ 
25.02.19 

EXPERT PETROLEUM BUC 
Instruire – autorizare ca salvator a 20 angajaţi din cadrul PL Ţicleni 

Reinstruire – reautorizare 2 angajaţi. Supraveghere anuală. 
DRD. ING. CRISTIAN NICOLESCU 

33. 6777/ 
27.02.19 

DOMINIC OIL REMETEA 
Reatestare echipamente din cadrul SDC situată în Reghin , Topliţa, 
Remetea şi Săndominic şi elaborare raport de protecţie la explozie. 

DR. ING. LUCIAN MOLDOVAN 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

178 
 

 178 

34. 6778/ 
27.02.19 

CEH PETROŞANI 
Reactualizarea metodei cadru de exploatare cu banc subminat 

pentru strate groase şi înclinare mică din Valea Jiului. 
DRD. ING. ADRIAN MATEI 

35. 6800/ 
05.03.19 

KAROM SERVCII PROFESIONALE ÎN INDUSTRIE PLOIEŞTI 
Examinare personal cu responsabilităţi privind echipamentele 

tehnice şi instalaţii din spaţii industriale cu pericol de atmosfere 
explzive, organizată în afara sediului INSEMEX. 

ING. ADRIANA ANDRIŞ 

36. 6801/ 
05.03.19 

BRADICO BUCUREŞTI 
Evaluarea conformităţii echipamentelor / instalaţiilor tehnice în 

vederea reatestării conformităţii cu cerinţele NEX 01-06 şi emitere 
rapor privind protecţia la explozie pentru 31 obiective aparţinând 

OSCAR DOWSTREAM, Agigea, Afumaţi, Oradea Vama, Buzău, 
Câmpulung, Domneşti, Bolintin Deal, Turda, Măgurele, Craiova, 

popeşti Leordeni, Petea, Timişoara, Ploieşti, Oradea, RM. Vâlcea, 
Borş, Podu Iloaiei, Braşov, Constanţa, Pecica, Socodor, Bistriţa 

Năsăud, Bacău, Deva, Miercurea Ciuc, Sibiu, Lugoj, Depozit Sercaia, 
Zădăreni, Craiova. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

37. 6816/ 
11.03.19 

SALINA TG. OCNA 
Stabilirea cerinţelor de securitate la executarea lucrărilor de 

împuşcare la Sal. TG. Ocna, cu utilizarea explozivilor ordinari şi a 
celor permisibili. 

DRD. ING. ROBERT LASZLO 

38. 6817/ 
11.03.19 

E.M.LUPENI 
Determinarea indicilor de foc DRZF 10 galerie aeraj orizont. Analiza 

chimică DIZf 11,12. 
DR. ING. NICOLAE IANC 

39. 6857/ 
20.03.19 

INTERAGROALIMENT FILIPEŞTI 
Evaluare echipamente dincadrul silozului de cereale şi  staţia de 

distribuţie internă de motorină înOrbeni, Simila, Giurcani in  
vederea reatestării conformităţii cu cerinţele NEX 01-06 şi emitere 

raport de protecţie la explozie. 
DR. ING. NICULINA VĂTAVU 

40. 6858/ 
20.03.19 

FERMA AVICOLĂ ŞERBAN FILIPEŞTI 
Evaluarea echipamentelor tehnice din cadrul fabricii de nutrţuri 

combinate situată în sat. Simila, com. Zorleni, în vederea reatestarii 
conf. NEX 01-06 şi emitere Raport de protecţie la explozie. 

DR. ING. NICULINA VĂTAVU 

41. 6859/ 
20.03.19 

FABRICA DE PÂINE ŞERBAN FILIPEŞTI 
Evaluarea echipamentelor tehnice din cadrul morii de cereale şi 
silozuri de depozitare, staţie internă de distribuţie motorină , în 

vederea reatestarii conf. NEX 01-06 şi emitere Raport de protecţie 
la explozie. 

DR. ING. NICULINA VĂTAVU 

42. 6881/ 
26.03.19 

MAXAM ANADOLU TURCIA 
Evaluarea conformităţii cu tipul Modulului C2, a explzivului de uz 

civil KAR-ANFO, fabricat de MAXAM. 
ING. JITEA CIPRIAN 

43. 6900/ 
28.03.19 

GEO STING TÂRGOVIŞTE 
Instruire-autorizare ca salvator 27 pers. Reinstruirea – reautoriyarea 

ca salvator 45 pers. Instruire-autorizare mecanic staţie salvare 4 
pers. 

DRD. ING. CRISTIAN NICOLESCU 

44. 6904/ 
29.03.19 

SMART DIESEL CHIŞINEU CRIŞ 
Efectuare determinare de zgomot Haţeg. 
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DR.ING. SORIN SIMION 

45. 6910/ 
02.04.19 

ROM CONSULT LTD MEDIAŞ 
Încercări de laborator în vederea determinări următoarelor panou 
de explozivitate. Încercări estimative, explozia pulberi, presiunea 

maximă, temperatura minimă.... 
DR. ING. ADRIAN JURCA, DR. ING. CHIM. NĂLBOC IRINA 

46. 6921/ 
04.04.19 

ARCELOR MITTAL GALAŢI 
Instruire-autorizare ca salvator,  Reinstruirea – reautoriZarea ca 

salvator 110  pers. Supraveghere anuală staţie salvare 
DRD. ING. CRISTIAN NICOLESCU 

47. 6922/ 
04.04.19 

SNGN ROMGAZ TG.MUREŞ 
Evaluare în vederea elaborării atestatelor INSEMEX şi a raportului 
privind protecţia la explozie 23 obiective aparţinând ROMGAZ TG. 

MUREŞ conform anexei 1. 
DR. ING.LUCIAN MOLDOVAN 

48. 6923/ 
04.04.19 

ELECTROPUTERE DIVIZIA MER CRAIOVA 
Examinarea documentaţiei tehnice , evaluarea conformităţii cu 
cerinţele ATEX, încercări specifice de tip Examinare UE de tip 

pentru motor electric tip MIB800 160-12, ii2 GEX db II BT4 Gb, 925 
kw, 500 rot/min 10kv, IC 511 , IP 55, FT 27449. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

49. 6934/ 
10.04.19 

ALRO SLATINA 
Evaluarea şi verificarea în vederea atestării următoarelor instalaţii 

de ventilare, Cuptoare de tratamente termice, Instalaţii de 
exhaustare Omar de la maşina de periere table AL, Fierăstrău de 

plăci MOESSHER, Laminor benzi la rece , Staţie de Emulsie din cadrul 
ALRO nu NVIV 01-06 . 

DRD. ING. ION GHERGHE, DR, ING, FLORIN RĂDOI 

50. 6938/ 
11.04.19 

GEOCONSULTING DĂNEŞTI 
Proiect tehnic puţ de cercetare perimetrul Valea Sărată 1 – Turda. 

DRD. ING. ADRIAN MATEI 

51. 6939/ 
11.04.19 

SALINA TG. OGNA 
Verificarea clasificării Minei Trotuş din cadrul Salinei TG. Ocna din 
punct de vedere al emanaţiilor de gaze ( metan şi dioxid de carbon) 

DRD. ING. EMERIC CHIUZAN, DRD. ING. MATEI ADRIAN 
 

52. 
6959/ 

23.04.19 
 

PROTMED IMPEX DĂRMĂNEŞTI 
Ev. In vederea elab. Atest. Pentru obiectivele cuprinse in Anexa 1 la 

contract. 
DR.ING.COLDA COSMIN 

53. 6960/ 
23.04.19 

 HEIDELBERGCEMENT TAŞCA 
Examinare   personal cu responsabilităţi privind echipamentele 

tehnice şi instalaţii industriale cu pericol de atmosfere explozive, 
organizate în afara sediului INSEMEX Petroşani(88  persoane ) 

ING. ADRIANA ANDRIŞ 

 

54. 

6997/ 
08.05.19 

ISIS DEVELOPMENT BUCUREŞTI 
Determinarea temperaturii de autoaprindere pentru o probă de 

gudron în stare lichidă. 
DR.ING. ANDREI SZOLLOŞI 

55. 7015/ 
15.05.19 

HEIDELBERGCEMENT TAŞCA 
Evaluarea conformităţii echipamentelor/ instalaţiilor tehnice în 

vederea reatestării conformităţii cu cerinţele NEX 01-06 şi elaborare 
Raport de protecţie la explozie pentru 8 instalaţii tehnice Fabrica de 

ciment Taşca. 
DR.ING. MARCEL RAD 

56. 7018/ 
16.05.19 

U.A.T.DĂRMĂNEŞTI 
Evaluarea conformităţii instalaţiilor tehnice din cadrul SDC 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE  ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX 
PETROŞANI 

 

 

 

 

180 
 

 180 

motorină, în vederea reatestării conf. NEX 01-06 şi emitere Raport 
protecţie la explozie. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

57. 7019/ 
17.05.19 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 
Seminarizare şi examinare pers. 31 pers. 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

58. 7020/ 
20.05.19 

WAPO SERVICE BUCUREŞTI 
Evaluarea conf. Echipamentelor / instalaţiilor tehnice din staţia de 
incintă pentru distribuţie carburanţi( motorină)amplasată în loc. 
Cirău, jud. BV, în vederea atestării conf. NEX 01-06 şi emiterii 

Raportului de protecţie la explozie. 
DR. ING. MIHAI MAGYARI 

59. 7027/ 
21.05.19 

COMPLEX UNION FUEL ODORHEIU SECUIESC 
Atestat privind capacitatea realizării de activităţii specifice montaj, 

inspecţie li întreţinere echipamente din medii posatestare 
DR.ING. LUCIAN MOLDOVAN 

60. 7028/ 
21.05.19 

BRADICO BUCUREŞTI 
Evaluare conformităţii echipamentelor / instalaţiilor tehnice în 

vederea reatestării conformităţii (fără modificări) cu cerinţele NEX 
01-06 pentru Depozitul LUKOIL CLUJ. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

61. 7030/ 
21.05.19 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 
Evaluarea instalaţiilor tehnice din cadrul fabricilor de bere 

Constanţa şi Craiova aparţinând Heneken Bucureşti, în vederea 
elaborării atestatului şi raportului privind protecţia la explozie. 

DR.ING. COSMIN COLDA 

62. 7031/ 
21.05.19 

DARECO SERV PLOIEŞTI 
Evaluare în vederea eliberării atestatului şi a raportului privind 
protecţia la explozie conf. Anexei 1 la Formularul de cerere nr. 

1280/ 08.05.19. 
DR.ING. COSMIN COLDA 

63. 7036/ 
23.05.19 

MURI BENZ OIL TG. MUREŞ 
Evaluare în vederea atestării SDC amplasată în Cristeşti, str. 

Principală 801/ B, jud. Mureş, conf. Nex 01-06 /07 şi elaborareii 
raportului privind protecţia la explozie. 

DR. ING. LUCIAN MOLDOVAN 

64. 7041/ 
28.05.19 

CARMEUSE HOLDING BRAŞOV 
Evaluare instalaţii tehnice din cadrul staţiilor interne motorină din 
Pojoga, Valea Mare – Pravăţ, Fieni în vederea emiterii atestatului şi 

raportului de protecţie la explozie. 
DR. ING. FOTĂU DRAGOŞ 

65. 7042/ 
28.05.19 

PRO SAFETY CONSULTING BRAŞOV 
Evaluare în vederea reatestării şi eliberării raportului de protecţie 
la explozie pentru obiective aparţinând PrehBV, respectiv Farina 

Pan- Boldeşti – Scăieni. 
DR.ING. TIBERIU CSASZAR 

66. 7043/ 
28.05.19 

ULTRA GAS AUTO FOCŞANI 
Evaluarea conformităţii instalaţiilor tehnice din cadrul staţiei 

distribuţie carburanţi GPL auto TIP SKID, în vederea reatestării conf. 
NEX 01-06 şi emitere raport protecţie ex. 

DR. ING. MIHAI MAGYARI 

67. 7053/ 
29.05.19 

FĂURAR TÂRGOVIŞTE 
Evaluare în vederea eliberării atestatului şi a raportului privind 
protecţia la explozie conform Anexei 1 la Formularul de cerere 

2723/08.05.19  
DR. ING. COSMIN COLDA 

68. 7054/ SAN ELECTROTERM GRUP CONSTANŢA 
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30.05.19 Atestat privind capacitatea realizării de activităţii specifice NEX 01-
06 şi Normativul NVIV 01-06 / 2007 şi supraveghere postatestare. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

69. 7063/ 
30.05.19 

ANDREI ADRIAN VASILE TIMIŞOARA 
Curs pirotehnician. 

Drd.ing. ROBERT LASZLO 

70. 7064/ 
30.05.19 

MINA URICANI 
Servicii de monitorizare pe perioada de închidere şi postînchidere a 
lucrărilor de închidere subterane. Servicii de detrminări a calităţii 
aerului  de mină din spatele digurilor DIZ 114,115,DRZf 45, DRZ 26, 
DIZ 28, DIC 82. Servicii de derminare a indicilor de foc din spatele 

digurilor, DRZF 46,DIF 81,DICF 74,DIG nr. 320. 
DR. ING. CRISTIAN TOMESCU 

71. 7072/ 
06.06.19 

AUSTIN POWDER CLUJ 
Evaluarea riscului de explozie specific activităţii de preparare şi 

depozitare a amestecului exploziv simplu de tip austenite la nivelul 
amplasamentului industrial situat în loc. Bixad, jud. Covasna. 

Drd. Ing. JITEA CIPRIAN 

72. 7073/ 
06.06.19 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 
Evaluare şi verificarwea în vederea atestării instalaţiilor de 

ventilare care funcţioneză în medii cu pericol potenţial de formare a 
atmosferelor explozive şi / sau toxice din cadrul fabricii de bere 

aparţinând HAINEKEN PL. CONSTANŢA. 
DRD. ING. CORNELIU BOANTĂ , DR. ING. NICOLAE IANC 

73. 7076/ 
06.06.19 

ROMPETROL RAFINARE VEGA PLOIEŞTI 
Evaluare şi verificare instalaţii de ventilare care funcţionează în 

mediul exploziv. 
DRD. ING. CORNELIU BOANTĂ , DR. ING. NICOLAE IANC 

74. 7077/ 
07.06.19 

GENERAL CONF GRUP BUCUREŞTI 
Organizarea programelor de formare profesională pentru calificarea 

in meseria de artificieri lucrări de suprafaţă (seria I- a 28 pers. 
Respectiv seria seria II- a 28 pers. În loc. Drăgăşani). 

DR. ING. EDWUARD GHEORGHIOSU 

75. 7095/ 
11.06.19 

BAC TRADE BRAŞOV 
Evaluarea conformităţii instalaţiilor tehnice din staţia distribuţie 

carburanţi GPL auto tip SKID, în vederea reatestării conf. NEX 01-06 
şi emitere raport protecţie la explozie. 

DR.ING. MARCEL RAD 

76. 7096/ 
11.06.19 

ROJEVAS 2000 TG. BUJOR 
Evaluarea conformităţii instalaţiilor tehnice din5  staţiI  distribuţie 
carburanţi GPL auto tip SKID, în vederea reatestării conf. NEX 01-06 

şi emitere raport protecţie la explozie. 
DR. ING. MIHAI MAGYARI 

77. 7097/ 
11.06.19 

ASRO  BUCUREŞTI  
Verificare tehnice a standardelor cuprinse in Anexa 1 la contract. 

ING. ANDRIŞ ADRIANA 

78. 7098/ 
11.06.19 

MEXGAZ SERVICE SLĂTIOARA 
Evaluarea conformităţii echipamentelor / instalaţiilor tehnice din 
SDC GPL auto tip SKID, deşinător Rompetrol GAS amplasată în loc. 
Buzău, E 85, KIM 15+350, JUD.Buzău în incinta ROX GAZ în vederea 

reatestării şi emiterii raportului de protecţie la explozie. 
DR. ING. MIHAI MAGYARI 

79. 7100/ 
11.06.19 

VEM SACHSENWERK GERMANIA 
Rescrierea în limba engleză a certificatelor de Examinare UE de tip, 
emise pentru motoarele electrice tip MIB 400 90-4,MIB 450 110 -4, 
MIB 630 130 -8, MIB 800 160 -12, fabricate de firma Electroputere, 

pe numele companiei VEM. 
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DR. ING. MIHAI MAGYARI 

80. 7101/ 
12.06.19 

HASEL INVENT TG. MUREŞ 
Evaluare în vederea eliberării atestatelor( reatestare) şi rapoartelor 

privind protecţia la explozie pentruGrupurile de Sonde 12 şi 16 
Mureş aparţinând DEPOMUREŞ TG. MUREŞ. 

DR. ING. LUCIAN MOLDOVAN 

81. 7102/ 
12.06.19 

SIP PETROŞANI 
Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi raportului privind 

protecţia la explozie pentru obievtivele aparţinând Rompetrol Gas 
BUC. 

DR.ING. TIBERIU CSASZAR 

82. 7104/ 
12.06.19 

FONTEGAS ROCCADASPIDE ŞIMIAN 
Evaluare şi verificarea în vederea atestării instalaţiilor de 

ventilare(4) care funcţionează în medii cu pericol potenţial de 
formare a atmosferelor explozive şi / sau toxice din cadrul 

Fontegas. 
DRD. ING. ION GHERGHE, DR.ING. CRISTIAN TOMESCU 

83. 7105/ 
14.06.19 

PAXAM SSM PETROŞANI 
Evaluare instelaţii tehnice în vederea elaborării atestatelor şi 

rapoartelor privind protecţia la explozie pentru 8 obiective, conf. 
Anexei 1 la ctr. 

DR.ING. COSMIN COLDA 

84. 7106/ 
14.06.19 

GASPECO BUCUREŞTI 
Evaluare în vederea eliberării atestatului şi a raportului de 

protecţie la explozie pentru locaţiile din Anexa 1 dacă 
echipamentele / instalaţiile întrunesc condiţiile de securitate. 

DR.ING. TIBERIU CSASZAR 

85. 7115/ 
19.06.19 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 
Examinare   personal cu responsabilităţi privind echipamentele 

tehnice şi instalaţii industriale cu pericol de atmosfere explozive, 
organizate în afara sediului INSEMEX Petroşani(17  persoane ) 

ING. ADRIANA ANDRIŞ 

86. 7116/ 
19.06.19 

EXPLOMIN DEVA 
Evaluarea periodică post-certificare a produsului ANFODET 2,conf. 

Modulului C2-Conf. Cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei 
plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii. 

DR. ING. DANIELA CARMEN RUS 

87. 7117/ 
21.06.19 

ROMGAZ IERNUT 
Examinare   personal cu responsabilităţi privind echipamentele 

tehnice şi instalaţii industriale cu pericol de atmosfere explozive, 
organizate în afara sediului INSEMEX Petroşani( 43 persoane ) 

ING. ADRIANA ANDRIŞ 

88. 7120/ 
24.06.19 

HOLZINDUSTRIE SCHWIGHOFER BACO COMĂNEŞTI 
Evaluare şi verificare în vederea atestării instalaţiilor de ventilare 

care funcţionează în edii cu pericol potenţial de formare a 
atmosferelor explozive şi /sau toxice, din cadrul Holzindustrie în 

conformitate cu NVIV 01-06 /2007. 
DR.ING. RĂDOI FLORIN, DRD. ING. CORNELIU BOANTĂ 

89. 7121/  
24.06.19 

HOLZINDUSTRIE SCHWIGHOFER BACO COMĂNEŞTI 
Evaluare şi verificare în vederea atestării instalaţiilor de ventilare 

care funcţionează în edii cu pericol potenţial de formare a 
atmosferelor explozive şi /sau toxice, din cadrul Holzindustrie PL 

Sebeş(14 inst., Reci 10 inst., Siret 11inst şi Rădăuţi 17 inst  în 
conformitate cu NVIV 01-06 /2007. 

DR.ING. RĂDOI FLORIN, DRD. ING. CORNELIU BOANTĂ 

90. 7126/ 
25.06.19 

MW ROMÂNIA DRĂGĂŞANI 
Evaluare şi verificare în vederea atestării instalaţiilor de ventilare 
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care funcţionează în medii cu pericol potenţial de formare a 
atmosferelor explozie şi/ sau toxice din cadrul MW Drăgăşani, 

privind NVIV 01-06 . 
DRD. ING. ION GHERGHE, DR. ING. FLORIN RĂDOI 

91. 7127/ 
25.06.19 

BRADICO BUCUREŞTI 
Emitere amendament la Atestatul Ganex. Sp.2018.056-10.0328 x , 
Atestat ganex Sp. 2016.310.2366 X ( SDC Lukoil şi atest . Ganex Sp. 
2019.079-6.0370 X SDC Carei ca urmare a ampalasări în punctele a 

câte 2 staţii mobile de incintă cu capacitatea 5 mc fiecare. 
DR. ING. MIHAI MAGYARI 

92. 7137/ 
27.06.19 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 
Evaluare şi verificare in vederea atestării instalaţiilor de ventilare 

care funcţionează în medii cu pericol potenţial de formare a 
atmosferelor explozive şi /sau toxice din cadrul OMV PETROBRAZI  
instalatii tehnice DAV 2 si TH DEMI CPP, conf cu NVIV 01-06/2007. 

DRD. ING. ION GHERGHE, DRD. ING. EMERIC CHIUZAN 

93. 7138/ 
     28.06.19 

FOD ECONOMIE BRUSSEL  
Teste articole pirotehnice F1,F2 and P1. 

DRD. ING. LASZLO ROBERT  

94. 7139/ 
28.06.19 

MINA URICANI 
Servicii de monitorizare pe perioada de închidere şi postînchidere a 
lucrărilor de închidere subterane. Servicii de detrminări a calităţii 
aerului  de mină din spatele digurilor DIZ 114,115,DRZf 45, DRZ 26, 
DIZ 28, DIC 82. Servicii de derminare a indicilor de foc din spatele 

digurilor, DRZF 46,DIF 81,DICF 74,DIG nr. 320. 
DR. ING. CRISTIAN TOMESCU 

95. 7144/ 
01.07.19 

EKSPRO ELEKTRIK TURCIA 
Reevaluarea sit. De asigurare a calităţii în vederea reatestării 

sistemului de asigurare a calităţii produsului conf., Modulul D.. 
DR.ING. MIHAI MAGYARI 

96. 7148/ 
03.07.19 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 
Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi rapoartelor privind 
protecţia la explozie pentru echipamente / instalaţii tehnice din 
cadrul fabriciilor de bere Miercurea Ciuc şi Ungheni aparţinând 
HEINEKEN ROMÂNIA. Instalatia rampă de încărcare – descărcare 

păcură aparţinând Rompetrol Rafinare Petromidia, staţie internă de 
distribuţie motorină aparţinând Rompetrol Ploieşti. 

DR. ING. COLDA COSMIN 

97. 7149/ 
03.07.19 

ARDEALUL CAREI 
Evaluarea şi verificarea în vederea atestării instalaţiilor de ventilare 

care funcţionează în medii cu pericol potenţial de formare a 
atmosferelor explozive şi / sau toxice din cadrul secţii extracţie 

Desmet aferente ARDEALUL CAREI, în conf. Cu Normativul NVIV 01-
06/2007. 

DR.ING. FLORIN RĂDOI, DRD. ING. ADRIAN MATEI 

98. 7161/ 
04.07.19 

FLOREA OIL ALBA IULIA 
Evaluarea instalaţiilor tehnice din cadrul Florea Oil conform anexei 

în vederea emiterii atestatelor şi rapoartelor de protecţie la 
explozie. 

DR. ING. COLDA COSMIN 

99. 7164/ 
05.07.19 

MEDGAZ SAT  PEŞTEANA 
Evaluarea instalaţiilor tehnice din cadrul SDC – urilor GPL conform 

anexei în vederea emiterii atestatelor şi rapoartelor de protecţie la 
explozie. 

DR. ING. COLDA COSMIN 

100. 7194/ 
22.07.19 

TECHNOSAM SATU MARE 
Evaluare în vederea eliberării atestatelor şi rapoartelor privind 
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protecţia la explozie pentru 11Obiective, conform Anexei 1 la 
contract. 

DR. ING. COSMIN COLDA 

101. 7195/ 
22.07.19 

DARECO SERV PLOIEŞTI 
Evaluare în vederea eliberării atestatului şi a raportului privind 

protecţia la explozie pentru fabrica din Ploieşti, conform 
Formularului de cerere nr. 1295/12.06.19. 

DR. ING. NICULINA VĂTAVU 

102. 7197/ 
23.07.19 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 
Evaluarea şi verificarea în vederea atestării instalaţiilor de ventilare 

care funcţionează în medii cu pericol potenţial de formare a 
atmosferelor explozive şi / sau toxice din cadrul MAEQUARDT Sibiu, 

în conformitate cu NVIV 01-06 /2007. 
ING. GHERGHE ION, ING. CHIUZAN EMERIC 

103. 7198/ 
23.07.19 

TCE MOBILE DRYVERS ROZNOV 
Evaluarea conformităţii instalaţiilor tehnice din 2 silozuri cereale, 
în vederea reatestării conformităţii Nex 01-06 şi emitere Raport 

Protecţie Ex. 
DR. ING. MIHAI MAGYARI 

104. 7207/ 
26.07.19 

MINA URICANI 
Servicii de monitorizare pe perioada de închidere şi postînchidere a 
lucrărilor de închidere subterane. Servicii de detrminări a calităţii 
aerului  de mină din spatele digurilor DIZ 114,115,DRZf 45, DRZ 26, 
DIZ 28, DIC 82. Servicii de derminare a indicilor de foc din spatele 

digurilor, DRZF 46,DIF 81,DICF 74,DIG nr. 320. 
DR. ING. CRISTIAN TOMESCU 

105. 7246/ 
07.08.19 

EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS BUCUREŞTI 
Reinstruire – reautorizare ca salvator a 26 angajaţi din cadrul Expert 
Petroleum punct de lucru Calacea-Timiş la sediul beneficiarului în 

perioada 10.09-13.09.19. 
Supravegherea anuală a staţiei de intervenţie şi salvare din cadrul  

Expert Petroleum punct de lucru Calacea-Timiş. 
DR. ING. GIREADĂ ANDREI 

106. 7265/ 
09.08.19 

DARECO SERV PLOIEŞTI 
Evaluare în vederea eliberării atestatului şi a raportului privind 
protecţia la explozie, conform Anexei 1 la Formularul de cerere 

1309/17.07.19. 
DR. ING. COSMIN COLDA 

107. 7266/ 
09.08.19 

ECPMC PETROŞANI 
Evaluare în vederea atestatelor şi rapoartelor privind protecţia la 
explozie pentru 25 de instalaţii aparţinând Rompetrol Rafinare, 

conf. Anexei 1 la contract. 
DR. ING. COSMIN COLDA 

108. 7267/ 
12.08.19 

ROMCONVERT PLOIEŞTI 
Evaluarea si verificarea in vederea atestarii instalatiilor de ventilare 

care functioneaza in medii cu pericol potential de formare a 
atmosferelor explozive si / sau toxice, din cadrul Uzinei 

Termoelectrica Midia Navodari  , in conformitate cu NVIV 01-
06/2007. 

DR. ING. FLORIN RADOI, DRD. ING. ADRIAN MATEI 

109. 7280/ 
21.08.19 

KIRLIOGLU KIMYA SANAYI TURCIA 
Certificarea Sistemului de initiere electronic det. – Ex Electronic 

fabricat de Kirlioglu + conform Modulelor B+ D. 
DRD.ING. LASZLO ROBERT 

110. 7287/ 
26.08.19 

BUNGE ROMÂNIA BUZĂU 
Seminariare şi examinare personal cu responsabilităţi privind 

echipamente tehnice şi instalaţii din spaţii industriale cu pericol de 
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atmosfere explozive, organizate în afara sediului INSEMEX(15 
persoane şi 40 persoane examinare) 

ING.ANDRIŞ ADRIANA 

111. 7289/ 
27.08.19 

EGGER ROMÂNIA RĂDĂUŢI 
Evaluarea conformităţii echipamentelor / instalaţiilor tehnice din 
cadrul Fabricii de pal brut şi melaminat,  în vederea reatestaării 

conf. Nex 01-06 şi emitere Raport Protecţie la Ex. 
DR. ING. MIHAI MAGYARI 

112. 7300/ 
29.08.19 

MINA URICANI 
Servicii de monitorizare pe perioada de închidere şi postînchidere a 
lucrărilor de închidere subterane. Servicii de detrminări a calităţii 
aerului  de mină din spatele digurilor DIZ 114,115,DRZf 45, DRZ 26, 
DIZ 28, DIC 82. Servicii de derminare a indicilor de foc din spatele 

digurilor, DRZF 46,DIF 81,DICF 74,DIG nr. 320. 
DR. ING. CRISTIAN TOMESCU 

113. 7301/ 
30.08.19 

AUSTIN POWDER EXPLOZIV CLUJ 
Certificarea explozivului RO – AUSTINITE, conform Modulului B şi C2 

din HG 197/2016. 
DRD. ING. ILICI ŞTEFAN 

114. 7308/ 
30.08.19 

SALINA TG. OCNA 
Modelarea şi rezolvarea reţelei de aeraj a Minei Trotuş cu ajutorul 

programului 3D Canvent. 
DR. ING. RĂDOI FLORIN , ING. GHERGHE ION 

115. 7322/ 
04.09.19 

LAFARGE CIMENT MOLDOVA 
Efectuarea de măsurători individuale şi de zonă la uyina Lafarge 

conf. Corect... 
ING. SIMION ALEXANDRU 

116. 7329/ 
06.09.19 

ROMCONSULT MEDIAŞ 
Evaluare în vederea elaborării atestaului şi raportului privind 

protecţia la explozie pentru 65 staţii de reglare măsurare 
aparâinând DISTRIGAZ SUD REŢELE BUCUREŞTI. 

DR.ING. DĂNUŢ GRECEA 

117. 7341/ 
11.09.19 

TRANSGAZ MEDIAŞ 
Servicii atestare / reatestarea instalaţiilor tehnologice din zone 

clasificate cu pericol la explozie, care sunt montate in pct. De lucru 
aparţinând Transgaz. 

DR. ING. FOTĂU DRAGOŞ 

118. 7351/ 
13.09.19 

SALINA SLANIC PRAHOVA 
Stabilirea curbelor caracteristice si a parametrilor functionali 

aferenti ventilatoarelor de la statia principala de ventilatie din 
cadrul minei Cantacuzino – Salina Slanic Prahova. 

DRD. ING. ADRIAN MATEI, DRD. ING. RAZVAN DRAGOESCU 

119. 7352/ 
13.09.19 

SALINA SLANIC PRAHOVA 
Stabilirea regimului degajarilor de metan si dioxid de carbon in 
vederea clasificarii Minei Cantacuzino din cadrul Salinei Slanic 

Prahova. 
ING. EMERIC CHIUZAN 

120. 7375/ 
16.09.19 

PROTMED IMPEX DARMANESTI 
Evaluare in vederea elaborarii atestatelor pentru obiectivele 

cuprinse in anexa 1 la contract. 
DR. ING. COSMIN COLDA 

121. 7506/ 
30.10.19 

SIP PETROŞANI 
Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi rapoartelor privind 

protecţia la explozie pentru obiectivele aparţinând ROMPETROL GAS 
BUCUREŞTI, conform anexei 1. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

122. 7516/ SALINA TG. OCNA 
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30.10.19 Stabilirea curbelor caracteristice şi a parametrilor funcţionali 
aferenţi ventilatoarelor de aeraj general de la staţia de ventilaţie 

aferente Minei Trotuş din cadrul Salinei TG. Ocna. 
ING. CORNELIU BOANTĂ, DR. ING. IANC NICOLAE 

123. 7517/ 
30.10.19 

SALINA TG. OCNA 
Evaluare şi verificare instalaţii de ventilare din cadrul Salinei TG. 

Ocna, privind conformitatea cu NVIV 01-06. 
ING. CORNELIU BOANTĂ, DR. ING. IANC NICOLAE 

124. 7532/ 
01.11.19 

SIP PETROŞANI 
Evaluarea şi verificarea în vederea atestării instalaţiilor de ventilare 
(17 buc) care funcţionează în medii cu pericol potenţial de formare 
a atmosferelor explozive şi / sau toxice din cadrul MICHELIN pct. 

Lucru ANVELOPE Zalău , în conformitate cu NVIV 01-06/ 2007. 
ING. CORNELIU BOANTĂ, DR. ING. IANC NICOLAE 

125. 7533/ 
01.11.19 

ALEXANDRION GRUP PLEAŞA 
Evaluarea şi verificarea în vederea atestării instalaţiilor de ventilare 
(8 buc) care funcţionează în medii cu pericol potenţial de formare a 

atmosferelor explozive şi / sau toxice din cadrul Alexandrion 
respevctiv zonele Beneficiarului din Crama, Distilerie, Depozit 

Alocool,  , în conformitate cu NVIV 01-06/ 2007. 
ING. CORNELIU BOANTĂ, DR. ING. IANC NICOLAE 

126. 7534/ 
04.11.19 

LAJEDO BUCUREŞTI 
Eliberare atestate pentru obiectivele cuprinse în anexa 1 la 

prezentul contract. 
DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

127. 7535/ 
04.11.19 

FĂURAR TÂRGOVIŞTE 
Evaluare în vederea eliberării atestatului şi raportului privind 

protecţia la explozie conform Anexei 1 la Formularul de cerere cu 
nr. 3035/ 29.10.19. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

128. 7536/ 
05.11.19 

PRO SAFETY BRAŞOV 
Evaluare în vederea reatestării şi eliberării Rapoartelor de protecţie 
la explozie pentru obiectivele aparţinând MARUB, MAC FARMACONS, 

respectiv ETEX BUILDING PERFORMANCE cu 2 puncte de lucru 
Aghireşu şi Turceni. 

DR. ING. TIBERIU CSASZAR 

129. 7578/ 
21.11.19 

FĂURAR TÂRGOVIŞTE 
Evaluare în vederea eliberării atestatelor şi rapoartelor privind 

protecţia la explozie pentr obv. Cuprinse ăn Anexa 1 la contract. 
DR. ING. COSMIN COLDA 

130. 7646/ 
12.12.19 

E.M.RM. VÂLCEA 
Evaluarea conformităţii explozivului AZOBIC, conf. HG Modulul B. 

Evaluarea conf. Explozivului AZOBIC Modul C2. 
DRD. ING. ILICI ŞTEFAN 

131. 7647/ 
12.12.19 

EM RM VÂLCEA 
Certificarea instalaţiei mobile tip BLASTER MINIMIXER 300 pentru 

fabric. Explozivului AZOBIC, la locul de utilizare. 
DRD. ING. ILICI ŞTEFAN 

 

 

Venituri realizate din activităţi economice: 560.972 lei.  

Venituri din subvenţii pentru investiţii: 453.722  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 2019 

- 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  DA DA -       - State of the art  FI 

2  DA DA -       - State of the art  
 PN EXTOX 22N/2018 

PN 18.17.02.01 

3  DA DA -       - State of the art  Surse proprii 

TOTAL GENERAL         

 

            

 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.    -   

2.    -   

3.      

4.      

5.      
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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 computerizat pentru 

prepararea unui amestec de 

gaze inflamabile/ 

toxice/ asfixiante. 

 

Drd.ing. Șimon Marinică Adrian Bogdan 

Dr.ing.Găman George Artur 

Dr.ing.Ghicioi Emilian 

Dr.ing. Pupăzan Gheorghe Daniel 

Dr.ing. Călămar Angelica-Nicoleta 

Dr.ing. Păsculescu Vlad Mihai 

Dr.ing. Vlasin Nicolae-Ioan 

Drd. ing. Laszlo Robert 

Dr.ing. Burian Constantin Sorin 

Ing. Florea Gheorghe-Daniel 

Dr. ing. Prodan Maria  

Dr.ing. Cioclea Doru  

Dr.ing. Șuvar Marius Cornel 

Ing. Vass Zoltan 

Dr. ing. Moldovan Lucian 

Dr.ing.Simion Alexandru Florin 

a 2019 00807 

28.11.2019 
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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 

Dr . 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 

Dr.ing. Marius - Simion Morar 

126308/ 

28.12.2012 

9 
Aparat de şoc mecanic pentru 

condiţionarea articolelor pirotehnice. 

Dr. ing. Edward Gheorghiosu, 

Dr. ing. Attila Kovacs, 

Dr. 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. 

Dr.ing. Florin Păun Adrian, 

Dr. ing. Mihaela Părăian, 

Dr. ing. Emilian Ghicioi, 

ing. Sorin Sicoi 

127990/ 

30.05.2018 

11 
Instalaţie automată de realizare a 

ciclurilor termice pentru condiţionarea 

Dr. ing. Daniela Carmen Rus,  

Dr. ing. Attila Kovacs,  

127875/ 

28.06.2019 
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Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data 

îngrăşămintelor chimice cu conţinut 

ridicat de azot. 

 

Dr. ing. Edward Gheorghiosu,  

Drd. ing. Cristian Cioară, 

ing. Ilici Ştrefan 

 

 

1 Marcă înregistrată (figurativă). 

Certificat de înregistrare a 

mărcii nr. 

R044634/31.05.2000 

Reinnoită an 2010 
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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.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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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.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

NORMATIVE 

Nr. 

crt. 
Normativ Colectiv Tehnic Responsabil 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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PROCEDURI  

PROCEDURI NOI 

Nr. 

crt. 
Denumire procedură Contract / Proiect Responsabil 

1.    

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

PROCEDURI MODERNIZATE/REVIZUITE 

Nr. 

crt. 
Denumire procedură Contract / Proiect Responsabil 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

 

Anexa 10. Documente solicitate în format Excel – anul 2019 
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Anexa 11. Documente solicitate în format Excel – anul 2018s 


