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Avizat,
Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Director General,
dr. ing. George Artur Găman

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL
INCD INSEMEX
2015
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.
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Prin H.G. 648/12.07.2001 INSEMEX a fost declarată societate de interes strategic.
Pe parcursul celor 60 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

Organigrama INCD INSEMEX
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2.3. Domeniul de specialitate al INCD INSEMEX
a. conform clasificării CAEN:
7219 7430 7450 6312 7420 7487 8042 7240 2213 2211 4511 5118 911 -

Activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
Activităţi de testări şi analize tehnice;
Selecţia şi plasarea forţei de muncă;
Depozitări;
Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;
Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor;
Activităţi de formare şi de specializare profesională în domeniul propriu de activitate.
Alte forme de învăţământ;
Activităţi legate de bazele de date;
Editarea revistelor şi a periodicelor;
Editare cărţi;
Demolarea construcţiilor, terasamentelor şi organizare de şantier;
Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,
neclasificate în altă parte;
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
În anul 2015, prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5825 din data de 16
noiembrie 2015, a fost modificată structura organizatorică:
- s-a reorganizat Laboratorul Aplicaţii Informatice şi Cooperări Internaţionale prin înfiinţarea
Laboratorului Cooperări şi Proiecte Internaţionale şi a Laboratorului Tehnologia Informaţiei;
- s-a desfinţat SCELwa - unul dintre serviciile de certificare din cadrul INSEMEX OEC - Organismul
de Evaluare a Conformităţii Produselor.
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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 Administratie, pe parcursul anului 2015, a funcţionat după următoarea componenţă:
Preşedinte
George Artur GĂMAN

Director general INCD INSEMEX

Membri:
Constantin LUPU

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al INCD INSEMEX

Emilian GHICIOI

Specialist, Cercetător Ştiinţific gr. I, INCD INSEMEX

Octavian STROIE

Reprezentant Ministerul Educaţiei Naţionale
Până la 30.06.2015

Dănuț CHIRILĂ

Reprezentant Ministerul Educaţiei Naţionale
De la 01.07.3015 - prezent

Lăcrămioara ALEXANDRU

Reprezentant Ministerul Finanţelor Publice
Până la 06.05.2015

Camelia Constanța METERCA

Reprezentant Ministerul Finanţelor Publice
De la 07.07.3015 - prezent

Loredana HRISTODORESCU

Reprezentant Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice

Corneliu POPESCU

Specialist, Reprezentant Ministerul Economiei

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

3.2. Director general – dr. ing. George Artur GĂMAN
Raport privind activitatea Directorului General al INCD INSEMEX (anexă la Raportul de
activitate al Consiliului de Administrație)
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3.3.Consiliul Ştiinţific
Participă la îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale INCD INSEMEX. Este
constituit din preşedinte, vicepreşedinte şi 11 membri:
Preşedinte dr. ing. Constantin LUPU - Director Ştiinţific INCD INSEMEX
cercetător ştiinţific gradul I
Vicepreşedinte dr. ing. Emilian GHICIOI - Director Tehnic INCD INSEMEX
cercetător ştiinţific gradul I
Membri:
dr. ing. George Artur GĂMAN

Director General INCD INSEMEX
cercetător ştiinţific gradul I

dr. ing. Doru CIOCLEA

şef Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială
cercetător ştiinţific gradul II

drd. chim. Maria PRODAN

şef Laborator de Analize Fizico - Chimice
cercetător ştiinţific

dr. ing. Daniel PUPĂZAN

şef Departament Securitate Industrială
cercetător ştiinţific gr. III,

dr. ing. Angelica DRĂGHICI

şef Laborator Protecţia Mediului
cercetător ştiinţific gradul III

dr. ing. Sorin BURIAN

şef Departament Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor
Antiexplozie
cercetător ştiinţific gradul II

dr. ing. Martin FRIEDMANN

şef Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere
cercetător ştiinţific gradul I

dr. ing. Jeana IONESCU

şef Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi
cercetător ştiinţific gradul II

dr. ing. Mihaela PĂRĂIAN

şef Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice,
Materiale şi EIP - cercetător ştiinţific gradul I

dr. ing. Gabriel VASILESCU

şef Laborator Tehnici de Împuşcare
cercetător ştiinţific gradul III

dr. ing. Attila KOVACS

Laborator Materii Explozive şi Articole Pirotehnice
cercetător ştiinţific gradul III
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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. Constantin LUPU
- director tehnic dr. ing. Emilian GHICIOI
- şefi departamente INCD INSEMEX: Dr. ing. Sorin BURIAN, Dr. ing. Daniel PUPĂZAN, Dr.
ing. Attila Kovacs
- reprezentant sindical Drd. ing. Marius MORAR – președinte Sindicatul Liber INCD
INSEMEX.

4. Situaţia economico-financiară a INCD INSEMEX:
4.1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31
decembrie




AN 2014 – 20.770.028 lei, din care:



imobilizari corporale: 7.104.606 lei



imobilizari necorporale: 166.044 lei



active circulante: 13.499.378 lei

AN 2015 - 22.535911 lei, din care :



imobilizari corporale: 8.146.350 lei



imobilizari necorporale: 169.403 lei



active circulante: 14.220.158 lei

4.2. Venituri totale



AN 2014 – 12.862.381lei
AN 2015 - 14.274.036 lei, (Anexa nr. 2) din care:



venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate

din fonduri publice:
- surse naţionale

An 2014: 3.065.530 lei
An 2015: 4.531.749 lei

- surse internaţionale An 2014: 349.892 lei
An 2015:

0 lei
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venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate

din fonduri private:
- fonduri private străine

An 2014:

81.515 lei

An 2015: 113.155 lei
- fonduri private române

An 2014: 8.849.846 lei
An 2015: 9.049.758 lei



venituri realizate din activităţi economice: An 2014: 451.788 lei
An 2015: 533.213 lei



venituri din subvenţii pentru investiţii:

An 2014 – 63.810 lei
An 2015 – 46.161 lei

4.3. Cheltuieli totale
An 2014:10.556.226 lei
An 2015:11.766.152 lei

4.4. Profit brut
An 2014: 2.306.155 lei
An 2015: 2.507.884 lei

4.5. Pierderea brută
---

4.6. Situaţia arieratelor
INCD INSEMEX nu a avut în anul 2014 şi nu are nici în anul 2015 arierate faţă de bugetul
consolidat al statului. De asemenea, nu înregistrează plăţi restante faţă de furnizori:
An 2014: An 2015: -

4.7. Politici economice şi sociale implementate (costuri/efecte)
INCD INSEMEX susţine dezvoltarea carierei şi perfecționarea profesională a personalului de
cercetare – dezvoltare prin acordarea următoarelor sporuri:
-

-

spor doctorand –se acordă pe durata derulării stagiului de doctorand în procent de 5%
calculat la salariul de bază. În anul 2015 s-a acordat acest spor unui număr de 13 doctoranzi
în sumă de 16.156 lei;
spor doctorat – se acordă în procent de 15% calculat la salariul de bază. În anul 2015 s-a
acordat acest spor unui număr de 28 doctori în sumă de 143.223 lei.
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Pe plan social conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare au fost
acordate salariaţilor:
- tichete de vacantă în sumă de 162.600 lei;
- tichete de masă în sumă de 217.573 lei;
- decontarea transportului la / de la locul de muncă în sumă de 42.119 lei;
- tichete cadou acordate cu ocazia zilelor de naștere, 8 Martie, a Sărbătorilor Pascale,1 iunie
şi a Crăciunului în sumă de 89.489 lei;
- ajutor acordat cu ocazia naşterii unui copil, boli grave şi decese: 10.650 lei.
Sub aspectul politicii economice au fost luate următoarele măsuri:
- aplicarea procedurii de recuperare a creanţelor care prevede ca după expirarea termenului
de graţie, beneficiarii sunt notificaţi privind întârzierea la plată, iar în caz de neplată se
întocmeşte cererea de chemare în judecată. Astfel în cursul anului 2015 au fost transmise
către debitori un număr de 47 notificări în valoare totală de 264.423 lei şi au fost întocmite
un număr de 15 dosare de chemare în judecată în sumă de 107.253 lei. Efectul a fost
reducerea creanţelor de la 2.890 mii lei în anul 2014 la 2.202 mii lei în 2015;
- achitarea tuturor furnizorilor în interiorul termenului de scadenţă astfel încât institutul să
nu înregistreze plăţi restante;
- cazarea delegaţilor ce se deplasează în Bucureşti şi în zonele apropiate Bucureştiului se
face la apartamentul de serviciu, astfel în anul 2015 la un număr de 371 nopti cazare la
apartament s-a făcut o economie de 92.750 lei.
Toate aceste măsuri pe plan social şi economic au avut drept efect creşterea gradului de
satisfacţie morală şi materiale concretizându-se în final în creşterea productivităţii muncii de la
174 mii lei pe cercetător în anul 2014 la 188 mii lei pe cercetător în anul 2015 şi creşterea cifrei de
afaceri de la 12.494 mii lei în 2014 la 13.882 mii lei în anul 2015.

4.8. Evoluţia performanţei economice
- mii lei Nr.
crt.

Denumire indicatori

1.

Venituri din exploatare

2.

Venituri financiare

3.

Cheltuieli pt. exploatare,din care:
a. bunuri şi servicii
b. cheltuieli de personal

4.

Cheltuieli financiare

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rezultatul brut (profit)
Rezultatul net
Investiţii
Capitaluri proprii
Rentabilitatea
Productivitatea muncii (mii lei/cercetător)
Plăţi restante
Creanțe

Anul
2014

Anul
2015

%
(3/2-1)*100

12.624

14.047

11,27

239

227

-5,02

10.541
1.831
6.741

11.758
2.469
7.164

11,54
34,84
6,27

16

8

-50

2.306
2.159
996
20.515
21,85%
174
0
2.890

2.508
2.243
2.596
22.327
21,31%
188
0
2.202

8,75
3,89
160,64
8,83
-2,4
8,04
0
-23,80
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5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare
5.1. Total personal
118, din care:
-

personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare: 53
număr conducători de doctorat: număr de doctori: 28
ANUL 2014
până la 35 ani între 35 ÷ 50 ani între 50 ÷ 65 ani

TOTAL
PERSONAL
DE C – D:

din care:

din care
doctori

din care
doctori

peste 65 ani

din care
doctori

din care
doctori

C.S. I

–

–

–

–

2

2

–

–

C.S. II

–

–

4

4

4

4

–

–

C.S. III

3

2

17

10

3

2

–

–

C.S.

7

1

9

–

–

–

–

–

A.C.S.

3

–

2

–

–

–

–

–

ANUL 2015
până la 35 ani între 35 ÷ 50 ani între 50 ÷ 65 ani
TOTAL
PERSONAL
DE C–D:

din care:

din care
doctori

din care
doctori

peste 65 ani

din care
doctori

din care
doctori

C.S. I

–

–

1

1

3

3

–

–

C.S. II

–

–

3

3

2

2

–

–

C.S. III

5

3

20

14

4

2

–

–

C.S.

3

–

5

–

2

–

–

–

A.C.S.

3

–

1

–

1

–

–

–
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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, doctoranzi, masteranzi)
În cursul anului 2015, personalul INCD INSEMEX a urmat forme de pregătire profesională,
după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumirea formei de pregătire a
personalului
Organizator / Perioada
CURS POSTUNIVERSITAR
Program de pregătire psihopedagogică master.

1. Universitatea din Petroşani Departamentul de Pregătire a Personalului
Didactic şi Formare Continuă
Petroşani, octombrie 2014 ÷ iunie 2016

CURS DE PERFECŢIONARE
Manager.
2.
TOP QUALITY MANAGEMENT
Bucureşti, 26 ÷ 29.01.2015
CURS DE INSTRUIRE
Creşterea
competenţelor
standardizare
ale
experţilor
3. comitetele tehnice.
ASRO Bucureşti, 26.02.2015

de
din

Nr. persoane
participante /
compartimentul
1 pers.
D.S.I.E.A. /
L.E.E.Ex.C.S.

Acte eliberate

Adeverinţe

1 pers.
D.S.I.E.A. /
L.E.E.Ex.P.

1 pers.
Conducere

Certificat de absolvire +
supl. descriptiv,
eliberate de Min.
Muncii, Fam., Protecţiei
Sociale şi Pers. Vârstnice
şi Min. Educ. Naţ.

1 pers.
D.S.I.E.A. / L.E.E.Ex.P.
1 pers.
D.S.I. / L.R.S.
1 pers.
C.C.M. SSM

Certificate
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Nr.
crt.

4.

5.

6.

7.

8.

Denumirea formei de pregătire a
personalului
Organizator / Perioada

Nr. persoane
participante /
Acte eliberate
compartimentul
5 pers. DSRM / LSMVI
3 pers. DSRM / LAFC
CURS DE FORMARE
4 pers. DSI / LRS
PROFESIONALĂ
4 pers. DSI / LPM
S-a eliberat fiecărui
Evaluator al riscurilor pentru securitate şi 2 pers. DSIEA/LEEExCS
cursant adeverinţă /
sănătate în muncă.
3 pers. DSIEA / LEEExP
certificat de atestare a
4 pers. DSIEA / LENExEM
competenţelor
Universitatea din Petroşani – Petroşani, la
EIP
profesionale însoţit de
sediul INSEMEX
3 pers. DSEAP / LTI
supliment descriptiv.
ianuarie ÷ martie 2015
2 pers. DSEAP / LMEAP
3 pers. LAICI
1 pers. CCM SSM
CURS DE INSTRUIRE
Responsabil cu gestionarea deşeurilor
1 pers.
Certificat de absolvire.
C.L.P.I.
TOP QUALITY MANAGEMENT Bucureşti
Bucureşti, 26 ÷ 27.03.2015
CURS
Managementul cercetării
1 pers.
Diplomă de participare.
INCD Textile şi Pielărie
DSI / LRS
Petroşani, la sediul Universităţii, 21 ÷
25.09.2015
CURS
Certificat de absolvire +
Competenţe sociale şi civice
supl. descriptiv,
1 pers.
eliberate de Min.
INCD Textile şi Pielărie
DSIEA / LEEExCS
Muncii, Fam., Protecţiei
Petroşani, la sediul Universităţii,
Sociale şi Pers. Vârstnice
14 ÷ 17.09.2015
şi Min. Educ. şi Cerc. Şt.
Certificate de
participare şi
CURS DE PERFECŢIONARE
Certificate de absolvire
Expert Achiziţii Publice
2 pers.
+ supl. descriptiv,
comp. Achiziţii
eliberate de Min.
Smart Event Business Bucureşti
Muncii, Fam., Protecţiei
Bucureşti, 11 ÷ 14.11.2015
Sociale şi Pers. Vârstnice
şi Min. Educ. Naţ.
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Denumirea formei de pregătire a
personalului
Organizator / Perioada

Nr.
crt.

Nr. persoane
participante /
compartimentul

Acte eliberate

1 pers.
C.R.U.P.A.

Adeverinţă şi
Certificat de absolvire +
supl. descriptiv,
eliberate de Min.
Muncii, Fam., Protecţiei
Sociale şi Pers. Vârstnice
şi Min. Educ. Naţ.

CURS DE INIŢIERE
Inspector resurse umane
9.
PREMIUM TEACHING Bucureşti
Bucureşti, 18 ÷ 22.12.2015

b) Cursuri postuniversitare
– Doctoranzi: 14 persoane
– Masteranzi: 3 persoane

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 prin cu minim 2 persoane în raport cu obiectivele
strategice ale institutului.
Creşterea capacităţii de cercetare şi diversificarea domeniilor abordate, obţinerea
eficienţei economice prin creşterea cifrei de afaceri.
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.
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✓ 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 INSEMEX-ul.
✓ În cadrul institutului cercetători au libertatea deciziei profesionale dar şi responsabilitatea
acţiunilor lor sunt responsabili în activităţi de contractare şi negociere a contractelor cu
beneficiari, sprijiniţi de personalul administrativ în administrarea şi gestionarea resurselor
financiare şi materiale ale proiectelor de cercetare, fac parte din Consiliul Ştiinţific,
Comitetele tehnice pe domenii de cercetare, sunt consultaţi în vederea fundamentări
deciziilor importante şi fundamentări datelor privind bugetul institutului, le sunt
comunicate hotărârile şi deciziile manageriale, cooptaţi în grupuri de lucru şi comisii de
expertiză tehnică.
✓ Se aplică o politică de atragere şi menţinere a personalului de cercetare valoros prin
acordarea pe baza criteriilor transparente de evaluare şi recunoaştere a realizărilor
individuale şi de grup, recompense şi stimulente salariaţilor merituoşi.
✓ 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 MINERALE
- Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială;
- Laborator Analize Fizico-Chimice.
DEPARTAMENT SECURITATE INDUSTRIALĂ
- Laborator Riscuri - Salvare;
- Laborator Protecţia Mediului.
DEPARTAMENT SECURITATEA INSTALAŢIILOR ŞI ECHIPAMENTELOR
ANTIEXPLOZIE
- Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere;
- Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi;
- Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP.
DEPARTAMENT
SECURITATEA
EXPLOZIVILOR
ŞI
PIROTEHNICE
- Laborator Materiale Explozive şi Articole Pirotehnice;
- Laborator Tehnici de Împuşcare.

ARTICOLELOR

LABORATOR COOPERĂRI ŞI PROIECTE INTERNAŢIONALE
LABORATOR TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

6.2. Laboratoare de încercări şi organisme de certificare/acreditare:

L A B O R A T O R D E T O X I C O L O G I E (Grup de laboratoare pentru determinări noxe
profesionale) abilitat de către Autoritatea de sănătate publică cu certificatului de abilitate
nr. 149/2012.
G R U P L A B O R A T O A R E D E Î N C E R C Ă R I – INSEMEX-GLI acreditat de către RENAR
în anul 2013 cu numărul LI 374, are în componență următoarele laboratoare de încercări:

-

Laborator Securitate Minieră şi Ventilaţie Industrială;
Laborator Analize Fizico-Chimice;
Laborator Riscuri - Salvare;
Laborator Protecţia Mediului;
Laborator Echipamente Electrice Ex de Putere;
Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi;
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-

Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP;
Laborator Materiale Explozive şi Articole Pirotehnice;
Laborator Tehnici de Împuşcare.
ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR INSEMEXOEC
Activitățile sunt desfăşurate în cadrul a două servicii de certificare:



INSEMEX-SECEEX - Serviciul pentru certificare echipamente Ex;



INSEMEX-SECEMTI - Serviciul pentru certificare Explozivi, Mijloace Ajutătoare şi
Tehnici de Împuşcare;
ORGANISM DE INSPECŢIE COMPUŞI ORGANICI VOLATILI (INSEMEX C O V ) abilitat de către Ministerul Economiei pentru inspecții tehnice și avizarea tehnică a
proiectelor;
GRUPUL DE AVIZARE A DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE DE ÎNCHIDERE A
OBIECTIVELOR MINIERE (GADTIOM);
GRUP DE ATESTARE A INSTALAŢIILOR TEHNICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR
CONEXE CONFORM NORMATIVULUI NEX 01 -06 (GANEX) PENTRU
PREVENIREA EXPLOZIILOR;
GRUP DE AVIZARE SALVARE (GAS) ABILITAT PENTRU INTERVENȚII DE
SALVARE;
GRUP VERIFICARE A INSTALAŢIILOR DE VENTILARE (GVIV) ABILITAT
PENTRU VERIFICAREA VENTILATOARELOR UTILIZATE ÎN INSTALAȚII CU
AMESTEC POTENȚIAL EXPLOZIV.

6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional
Prin Hotărârea nr. 786/2014 privind aprobarea listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de
interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale a fost inclusă şi Instalaţia
de Interes Naţional a INCD INSEMEX: Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări materii
explozive, substanţe inflamabile / toxice, echipamente antiexplozive şi instruirea personalului de
intervenţie pentru medii toxice / explozive – PCDIEx.
Instalaţia de Interes Naţional - PCDIEx continuă, şi în acest an, să fie utilizată pentru
rezolvarea contractelor cu agenţii economici din:
- industria petrol – gaze şi alte industrii cu pericol de atmosfere potenţial explozive pentru
evaluarea nivelului de securitate la explozie şi măsuri de utilizare sigură a instalaţiilor tehnice;
- industria minieră – studii privind starea de securitate a unităţilor miniere din punct de
vedere al aerajului minier, degajărilor de metan, fenomene de autoaprindere.
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Totodată, Instalaţia de Interes Naţional - PCDIEx a fost utilizată pentru realizarea
temelor/proiectelor de cercetare din cadrul programului finanţat prin Fondul de Cercetare pentru
Cărbune şi Oţel (FCCO), Programului Parteneriate în domeniile prioritare şi Programul Nucleu.

Proiectul RFCR-CT-2012-00004 „Advanced Tools for Ventilation and Methane
Emissions Control – AVENTO” (Instrumente Moderne pentru Controlul Ventilaţiei şi
Emisiilor de Metan).
INCD INSEMEX este angrenat la nivel internaţional într-un proiect de cercetare referitor la
controlul ventilaţiei şi managementul emisiilor de gaze in minele de cărbune, proiect finanţat prin
Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel (FCCO), aceasta fiind prima participare a unei instituţii
din România în acest program al Comisiei Europene.

PN II nr. PCCA 55/2012 Concepţia structurala si proiectarea pe baza
controlului mecanismului de cedare a structurilor multietajate supuse la acţiuni
accidentale (CODEC).
Acest proiect este finanţat de la bugetul de stat în cadrul „Programului Parteneriate” şi
implică participarea în comun a unor unităţi de cercetare dezvoltare (Universităţi şi Institute de
cercetare) şi agenţi economici cu un potenţial adecvat pentru susţinerea experimentărilor şi
implementarea rezultatelor în economie.
În cadrul Programului Nucleu „Dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare, prevenire şi
limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale desfăşurate în medii cu pericol de explozie
şi /sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, protecţiei mediului, resurselor
minerale şi materialelor / RISC MAJOR”, pe parcursul anului 2015 s-au derulat un nr. de 33
proiecte de cercetare, şi anume:
➢ Dezvoltarea laboratorului de protecţia mediului prin achiziţionarea unui echipament
performant de măsurare şi analiză a SO2.
➢ Metodă de evaluare a echipamentelor presurizate utilizând gaz trasor.
➢ Extinderea domeniului de evaluare a laboratorului prin trasarea hărţilor de dispersie a
poluanţilor atmosferici.
➢ Stabilirea influenţei tirajului natural asupra repartiţiei debitelor de aer în reţeaua de aeraj.
➢ Implementarea unor tehnologii armonizate cu metodele de referinţă în vederea
determinării imisiilor de gaze din zonele adiacente protejate.
➢ Dezvoltarea tehnologiei de evaluare a efectelor seismice, în vederea creşterii nivelului de
seismoprotecţie a obiectivelor civile şi industriale.
➢ Studiul statistic al rezultatelor fals negative la încercarea cu eclatorul.
➢ Tehnologie inovativă de determinare a debitelor gazelor vehiculate prin conducte.
➢ Cercetări în vederea armonizării procedurilor şi regulamentelor de acordare prim ajutor
pentru intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile cu cele existente pe
plan european.
➢ Metodologie de stabilire a abaterii standard la nivelul unei reţele complexe de aeraj.
➢ Tehnologie inovativă de testare a parametrilor de autoaprindere ai cărbunelui.
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➢ Modernizarea standului de încercări din cadrul labo-ratorului în vederea efec-tuării testelor
în ameste-curi explozive a maşinilor electrice rotative cu tip de protecţie capsulare
antideflagrantă în timpul funcţionării acestora.
➢ Cercetări privind sensibili-tatea amestecurilor explozive, a capselor detonante electrice şi a
articolelor pirotehnice pentru vehicole la descărcări electrostatice. Determinarea energiei
minime de aprindere a amestecurilor explozive sau de iniţiere a dispozitivelor pirotehnice.
➢ Dezvoltarea infrastructurii de instruire practică a personalului de intervenţie şi salvare în
medii toxice / explozive / inflamabile prin realizarea unui poligon de antrenament in spatii
inchise.
➢ Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei de testare la torsiune şi îndoire
simultană pentru cablurile electrice miniere flexibile.
➢ Cercetări privind utilizarea unor materiale naturale cu preţ de cost scăzut (zeoliţi proveniţi
din tufurile vulcanice), cu aplicare în reducerea gradului de poluare al apelor de mină
încărcate cu poluanţi metalici toxici.
➢ Cercetări privind determinarea parametrilor electrici de iniţiere pe cale sigură şi fiabilă a
capselor detonante electrice.
➢ Optimizarea metodelor de evaluare a echipamentelor mecanice privind riscul de aprindere
a atmosferelor explozive prin suprafeţe fierbinţi.
➢ Reducerea poluării solurilor contaminate cu metale grele de activităţile industriale prin
bioremediere.
➢ Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi informatice pentru organizarea
cursurilor de calificare în meseriile de artificieri de mină şi artificieri la lucrări de suprafaţă.
➢ Modernizarea infrastructurii Poligonului de antrenament a salvatorilor în vederea testării
personalului de intervenţie şi salvare la temperatură şi umiditate ridicată.
➢ Sistem software integrat de administrare a resurselor de evaluare şi testare.
➢ Sistem expert de selecţie a echipamentelor electrice destinate utilizării în atmosfere
explozive gazoase.
➢ Dezvoltarea capacităţii Laboratorului de Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi prin
studierea şi implementarea încercărilor la presiune pentru echipamentele electrice cu tip
de protecţie încapsulare şi securitate intrinsecă.
➢ Cercetări privind îmbunătăţirea metodologiei de evaluare psihologică a personalului de
intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive / inflamabile.
➢ Cercetări privind elaborarea şi implementarea unor instrumente IT pentru prelevarea din
loturi de fabricaţie a eşantioanelor reprezentative de explozivi de uz civil / articole
pirotehnice.
➢ Cercetări privind comportamentul frontului de flacără şi al undei de presiune la exploziile
de aer gaz în tubul de şoc.
➢ Cercetări privind temperatura minimă de aprindere a norilor de praf combustibil în
vederea creşterii nivelului de protecţie la explozie în aplicaţiile industriale.
➢ Programarea şi utilizarea subrutinelor pentru mişcarea reţelelor de discretizare în
rezolvarea problemelor de mecanica fluidelor computerizată.
➢ Cercetări privind implementarea unui sistem electronic de monitorizare armonizat pentru
identificarea unică şi trasabilitatea explozivilor de uz civil.
➢ Modelarea computerizată a incendiilor utilizând geometrii la scară redusă, în vederea
stabilirii influenţei asupra parametrilor de ieşire.
➢ Cercetări privind influenţa concentraţiei de amestec exploziv aer-metan / aer-metan-praf
de cărbune asupra asigurării securităţii în exploatarea explozivilor antigrizutoşi în standul
de încercări din Poligonul de explozivi.
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➢ Cercetări pentru stabilirea echivalenţei explozivilor de uz civil din punct de vedere al
capacităţii relative de lucru prin utilizarea de ‘ANFO’ etalon.

Autorizări deținute de INCD INSEMEX, utilizând facilitățile din IIN-PCDIEx:
LABORATOR DE TOXICOLOGIE (GRUP DE LABORATOARE PENTRU
D E T E R M I N Ă R I N O X E P R O F E S I O N A L E ) se ocupă cu: determinări noxe profesionale la
locurile de muncă în vederea evaluării expunerii profesionale a lucrătorilor la agenţi fizici, noxe
chimice şi zgomot, a fost a abilitat de către Ministerul Sănătății – Autoritatea de sănătate publică,
în baza certificatului de abilitate nr. 149/2012.
G R U P L A B O R A T O A R E D E Î N C E R C Ă R I – I N S E M E X G L I a fost acreditat de către
RENAR în anul 2013 cu numărul LI 374, se ocupă cu efectuarea de încercări în regim acreditat,
dintre care amintim:
Încercări pentru echipamente şi materiale utilizate în atmosfere potenţial explozive şi în
industria extractivă.
Produse încercate:

-

Echipamente, sisteme protectoare şi componente destinate utilizării în atmosfere
potenţial explozive;
Echipamente utilizate în industria minieră din subteran şi de la suprafaţă;
Explozoare;
Echipamente individuale de protecţie utilizate de lucrători în medii potenţial explozive;
Cabluri electrice.

Încercări de laborator şi de poligon pentru materii explozive.
Produse încercate:

-

Explozivi de uz civil;
Fitile detonante;
Fitile detonante antigrizutoase;
Fitile de amorsare;
Capse detonante electrice de joasă, medie şi înaltă intensitate;
Capse detonante pirotehnice;
Sisteme de iniţiere a explozivilor, neelectrice;
Articole pirotehnice.

Determinarea indicatorilor de calitate a factorilor de mediu (aer, apă, sol, deşeuri,
zgomot).
ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR INSEMEX O E C activitățile de evaluare a conformității produselor sunt desfăşurate în cadrul a două
servicii de certificare:
▪

INSEMEX-SECEEX - Serviciul pentru certificare echipamente Ex;
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▪

INSEMEX-SECEMTI - Serviciul pentru certificare Explozivi, Mijloace
Ajutătoare şi Tehnici de Împuşcare.

Activităţile specifice ale INSEMEX-OEC sunt:
a. Certificarea conformităţii
securitate, prevăzute în:

produselor

pentru

cerinţele

de

Directiva 94/9/EC „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial
explozive – ATEX”, (transpusă prin HG nr. 752/14.05.2004);
Produse certificate:
- Echipamente grupa II, categoria 3;
- Dispozitive de securitate, dispozitive de control şi dispozitivele de reglare;
- Sisteme protectoare autonome;
- Echipamente grupa I, categoria M1 şi M2;
- Echipamente grupa II, categoria 1 şi 2;
- Componente destinate ca părţi ale echipamentelor din grupa I categoria M1 şi M2;
- Componente destinate ca părţi ale echipamentelor din grupa II categoria 1 şi 2.
b. Certificarea conformităţii
securitate, prevăzute în:

produselor

pentru

cerinţele

de

Directiva EIP 89/686/EEC „Echipamente individuale de protecţie” (transpusă prin HG nr.
115/05.02.2004).
Produse certificate:
- Echipament individual de protecţie a capului împotriva: riscurilor mecanice,
temperaturii, riscurilor electrice;
- Echipament individual de protecţie a mâinii şi a braţului împotriva: riscurilor mecanice,
temperaturii, riscurilor electrice, agenţilor chimici;
- Echipament individual de protecţie a membrelor inferioare împotriva: agenţilor
chimici, temperaturii, riscurilor electrice, riscurilor mecanice;
- Echipament individual de protecţie generală a corpului (îmbrăcăminte) împotriva:
agenţilor chimici, temperaturii, riscurilor electrice, riscurilor mecanice;
- Echipament individual de protecţie respiratorie;
- Domenii specializate de competenţă:
• îmbrăcăminte de mare vizibilitate;
• îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri;
- alte domenii specializate: echipamente individuale de protecţie pentru industria
minieră, atmosfere toxice sau potenţial explozive.
c. Certificarea conformităţii
securitate, prevăzute în:

produselor

pentru

cerinţele

Directiva 93/15/2003/CEE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă prin HG nr. 207/2005)

de
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Produse certificate:
- Fitile detonante şi fitile de siguranţă;
- Detonatori şi relee;
- Explozivi brizanţi.
d. Certificarea conformităţii
securitate, prevăzute în:

produselor

pentru

cerinţele

de

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)
Produse certificate:
- Articole pirotehnice de divertisment categoria 1, 2 și 3;
- Articole pirotehnice de divertisment categoria 4;
- 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
îngrăşămintelor pe bază de azotat de amoniu – conform Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al
Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene și Ministerul Agriculturii.
ORGANISM DE INSPECŢIE COMPUŞI ORGANICI VOLATILI (INSEMEXCOV)
INSEMEX-COV este abilitat pentru:
-

Inspecţie tehnică în exploatare, abilitare nr. 7 din 19 noiembrie 2009, eliberat de
Ministerul Economiei – Direcţia generală de politică industrială şi competitivitate;
- Avizare tehnică a proiectelor, abilitate nr. 10 din 19 noiembrie 2009, eliberat de
Ministerul Economiei – Direcţia generală de politică industrială şi competitivitate.
În anul 2014 a fost depusă noua documentație pentru obținerea abilității necesare
pentru activitatea desfășurată.
Alte activităţi din cadrul INCD INSEMEX obţinute la nivel naţional:
GRUPUL DE AVIZARE A DOCUMENTAŢIILOR TEHNICE
OBIECTIVELOR MINIERE (GADTIOM)

DE

ÎNCHIDERE

A

Activitatea GADTIOM se desfășoară în baza Ordinului nr. 517 din 6 decembrie 2005, emis
de Ministerul Economiei și Comerțului pentru - Avizarea documentaţiilor tehnice de execuţie
privind conservarea şi 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 INSTALAŢIILOR TEHNICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR CONEXE
CONFORM NORMATIVULUI NEX 01-06 (GANEX)

INCD INSEMEX | 29

Activitatea GANEX se desfășoară în baza Ordinului nr. 1636 din 2007 emise de Ministerul
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ordinului nr. 392 din 2007 emis de Ministerul Economiei
şi Finanţelor, pentru - Prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune,
utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial
explozive (NEx 01-06 / 2.05.2007).
G R U P D E A V I Z A R E S A L V A R E ( G A S ) , conform normativului privind organizarea activităţii
de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau
explozive / 02.05.2007
Grup de avizare salvare are ca activitate organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la
unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive, în baza Ordinului
nr. 391 din 2007 emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ordinului nr. 1637
din 2007 emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
G R U P V E R I F I C A R E A I N S T A L A Ţ I I L O R D E V E N T I L A R E ( G V I V ) , conform Normativului
NVIV 01-06
Grup verificare a instalaţiilor de ventilare are ca activitate organizarea activităţii de
verificare a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de
formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice (NVIV 01-06 / 2.05.2007), în baza Ordinului nr. 393
din 2007 emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ordinului nr. 1638 din 2007
emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

A ct i v i t ă ţ i
tehnologic

d e ru l a t e

în

v e d e re a

re a l i z ă r i i

t ra n s f e ru l u i

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;
- menţinerea acreditării sistemului de asigurare a calităţii;
- participarea la licitațiile interne pentru livrarea de servicii specifice institutului,
atât singur cat si in parteneriate cu alte unități.

Transferul tehnologic s-a realizat prin:
- servicii științifice si tehnologice prestate către terți prin implementarea în sistemul de calitate al
GLI din cadrul INCD-INSEMEX 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 prestate către terți, prin intermediul INSEMEX – GAS – GRUPUL
DE AUTORIZARE SALVARE
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- servicii științifice si tehnologice prestate către terți, prin intermediul INSEMEX – GANEX
- servicii științifice si tehnologice prestate către terți prin intermediul INSEMEX – GVIV –GRUP
VERIFICARE INSTALATII DE VENTILATIE
- servicii științifice si tehnologice pentru elaborarea expertizelor tehnice a evenimentelor
generate de explozii/incendii.
I N S T A L A Ţ I A D E I N T E R E S N A Ţ I O N A L Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări
materii explozive, substanţe inflamabile / toxice, echipamente antiexplozive şi instruirea
personalului de intervenţie pentru medii toxice / explozive – PCDIEx are un impact major atât pe
plan naţional, cât şi pe plan internaţional, concretizat prin:
- transfer tehnologic către industria minieră şi industria cu pericol de atmosfere potenţial
explozive;
- transfer de cunoştinţe către mediul ştiinţific naţional şi internaţional prin participări la
colaborări, schimburi bilaterale, conferinţe, articole.
- realizări de expertize tehnice.
INCD INSEMEX Petroşani elaborează expertizele tehnice ale tuturor accidentelor provocate
de fenomenele explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi prafuri combustibile sau de către
materiile explozive propriu-zise (cu caracter exploziv intrinsec), în vederea elucidării cauzelor care
au condus la producerea evenimentelor respective şi, ulterior, pentru fundamentarea ştiinţifică a
unor soluţii tehnice şi reglementări specifice care să preîntâmpine apariţia unor accidente similare.
Pentru a putea răspunde competent solicitărilor de această natură, institutul realizează
lucrări tehnico-ştiinţifice, bazate pe cercetări de laborator, modelări, simulări, teste de laborator
complexe şi analize fizico-chimice, institutul având o bază materială adecvată.
Deoarece utilizarea echipamentelor impune o pregătire tehnică adecvată şi cerinţe de
securitate deosebite, aceasta 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 activităţi de cercetare desfăşurate în comun cu cadre
didactice din universităţi şi alte entităţi de cercetare ce nu au scop comercial ci doar finalităţi
ştiinţifice (lucrări prezentate la simpozioane, conferinţe, congrese relevante);
c) nu se percep costuri de acces pentru încercări comune comparative interlaboratoare similare;
d) se percep costuri de acces pentru entităţi comerciale care solicită încercări de cercetaredezvoltare şi / 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 şi
materiale.
Solicitantul de acces are următoarele drepturi şi obligaţii:

-

să i se acorde sprijin tehnic pentru îndeplinirea obiectivelor pentru care a solicitat accesul
la toate facilităţile Instalaţiei de Interes Naţional din cadrul INSEMEX;
să fie instruit în conformitate cu procedurile de securitate şi sănătate în muncă;
să respecte procedurile SCIM:
să respecte condiţiile impuse de INSEMEX Petroşani la acordarea accesului;
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-

să respecte regulamentul de ordine interioară al INSEMEX Petroşani.
Accesul la instalaţia PCDIEx se face conform procedurii de acces, publicată pe site-ul
INSEMEX, la adresa: www.insemex.ro/pcdiex.html
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6.4. Laboratoare de cercetare-dezvoltare abilitate
Nr.
crt.

1.

2.

Denumirea
laboratorului
Laborator
Echipamente
Electrice Ex de
Putere
Laborator
Echipamente
Electrice Ex de
Curenţi Slabi

Domeniul în care este abilitat
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

4.

Laborator
Echipamente
Neelectrice Ex,
Electrostatice,
Materiale şi EIP

•
•

Laborator Materii •
•
Explozive şi Arti•
cole Pirotehnice
•

Echipamente şi sisteme protectoare cu tip de protecţie capsulare
antideflagrantă şi securitate mărită;
Protecţia şi siguranţa în funcţionare a aparaturii cu tip de protecţie
capsulare antideflagrantă şi securitate mărită;
Protecţia la explozie
Echipamente şi sisteme protectoare cu tip de protecţie securitate intrinsecă
"i", sisteme electrice cu securitate intrinsecă, reţele de teren cu securitate
intrinsecă (FISCO);
Aparatură cu tip de protecţie capsulare presurizată, camere presurizate "p";
Echipamente şi sisteme protectoare cu tip de protecţie încapsulare "m";
Aparatură pentru monitorizarea anumitor parametri din spaţiile clasificate
ca având pericol de atmosferă potenţial explozivă.
Riscul de aprindere a atmosferelor explozive prin scântei mecanice,
electricitate statică, suprafeţe supraîncălzite, flăcări şi gaze sau particule
încinse, radiaţii ionizante, descărcări atmosferice, sisteme de protecţie
catodică.
Protecţia şi siguranţa în funcţionare a echipamentelor neelectrice utilizate
în atmosfere potenţial explozive.
Cerinţe de securitate pentru materiale (metalice şi nemetalice) şi produse
din componenţa instalaţiilor de stocare şi vehiculare a substanţelor
inflamabile, pentru prevenirea scurgerilor, în vederea reducerii riscului de
formare a atmosferelor explozive.
Elaborarea, testarea şi experimentarea de noi tipuri de materii explozive.
Perfecţionarea tehnicilor de împuşcare în aplicaţii industriale.
Evaluarea factorilor acţiunii seismice generale de lucrări de împuşcare.
Mecanizarea lucrărilor de împuşcare

Documentul de abilitare

Emitentul

- HG nr. 1461 din 18 octombrie Guvernul
2006
privind
înfiinţarea, României.
organizarea
şi
funcţionarea
INSEMEX Petroşani, Art. 5, alin (4)
„Institutul naţional preia toate
drepturile, inclusiv calitatea de
autoritate naţională în domeniile
de activitate specifice ...”
- Regulamentul de organizare şi
funcţionare al INSEMEX Petroşani
– Anexă la HG nr. 1461/2006, Cap.
II, Art. 3, VI F, Alin (4)
„Institutul naţional reprezintă
autoritate
naţională
pentru
domeniile de activitate privind
evitarea riscurilor din industria
extractivă
şi
alte
ramuri
industriale cu medii toxice şi/sau
potenţial explozive, echipamente
antiexplozive, explozivi de uz
civil, activităţi de salvare”.
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6.4. Laboratoare de cercetare abilitate (continuare)
Nr.
crt.

Denumirea
laboratorului

Domeniul în care este abilitat
•
•
•

Laborator
Securitate
5. Minieră şi Ventilaţie
•
Industrială
•
•
•
•
•
•
•
6.

Laborator
Mediului

Protecţia •
•

Documentul de abilitare

Emitentul

- HG nr. 1461 din 18 2006 privind Guvernul
înfiinţarea,
organizarea
şi României
funcţionarea a INSEMEX Petroşani,
Art. 5, alin (4)
„Institutul naţional preia toate
drepturile, inclusiv calitatea de
autoritate naţională în domeniile
de activitate specifice ...”
- Regulamentul de organizare şi
funcţionare al INSEMEX Petroşani
– Anexă la HG nr. 1461/2006, Cap.
II, Art. 3, VI F, Alin (4)
Poluarea mediului
„Institutul naţional reprezintă
Evaluarea activităţii antropice asupra calităţii factorilor de mediu;
autoritate
naţională
pentru
Surse de degajare, prevenire şi combatere a poluării cu pulberi şi
domeniile de activitate privind
substanţe toxice;
evitarea riscurilor din industria
Metode, tehnologii şi tehnici de predicţie, prevenire, remediere,
reabilitare şi reconstrucţie ecologică a zonelor afectate de factori
extractivă
şi
alte
ramuri
antropici;
industriale cu medii toxice şi/sau
Metode şi tehnici de evaluare a aptitudinilor psihoprofesionale a
potenţial explozive, echipamente
lucrătorilor care desfăşoară activităţi în medii potenţial explozive şi/sau
antiexplozive, explozivi de uz civil,
toxice.
activităţi de salvare”.
Securitatea zăcămintelor şi proceselor de extracţie;
Fundamentarea reglementărilor tehnice în domeniul securităţii
resurselor minerale;
Clasificarea minelor din România din punct de vedere al emanaţiilor de
gaze explozive şi/sau toxice, respectiv a stratelor de cărbune din punct
de vedere al tendinţei lor la autoaprindere;
Prevenirea si combaterea emisiilor şi/sau acumulărilor de gaze;
Detectarea, prevenirea şi combaterea focurilor endogene;
Securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă şi alte ramuri
industriale;
Aeraj minier;
Ventilaţie industrială.
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6.4. Laboratoare de cercetare abilitate (continuare)
Nr.
crt.

Denumirea
laboratorului

Domeniul în care este abilitat
•
•
•

7.

8.

Laborator Analize
Fizico-Chimice

Laborator Riscuri
Salvare

•
•
•
•
•

•

Securitate şi sănătate în muncă;
Medii (atmosfere) explozive;
Risc de explozie în instalaţii tehnologice cu pericol de formare a
atmosferelor potenţial explozive;
Zonarea spaţiilor industriale cu pericol de formare a atmosferelor
potenţial explozive;
Explozii de gaze / vapori / pulberi combustibile;
Substanţe şi preparate chimice periculoase;
Procese chimice care pot genera explozii în instalaţii tehnologice;
Metode de expertizare tehnică a evenimentelor (accidente din
domeniul industrial şi civil) cauzate de explozii şi/sau incendii.

Salvare în caz de avarii, specifice mediilor explozive şi/sau toxice
generate de activităţi desfăşurate în diverse ramuri industriale de la
suprafaţă şi în subteran.

Documentul de abilitare

Emitentul

- HG nr. 1461 din 18 octombrie Guvernul
2006
privind
înfiinţarea, României.
organizarea şi funcţionarea a
INSEMEX Petroşani, Art. 5, alin
(4) „Institutul naţional preia
toate
drepturile,
inclusiv
calitatea de autoritate naţională
în domeniile de activitate
specifice ...”
- Regulamentul de organizare şi
funcţionare al INSEMEX Petroşani
– Anexă la HG nr. 1461/2006,
Cap. II, Art. 3, VI F, Alin (4)
„Institutul naţional reprezintă
autoritate naţională pentru
domeniile de activitate privind
evitarea riscurilor din industria
extractivă
şi
alte
ramuri
industriale cu medii toxice şi/sau
potenţial
explozive,
echipamente
antiexplozive,
explozivi de uz civil, activităţi de
salvare”.
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6.4. Laboratoare de încercări acreditate/abilitate
Nr.
crt.

1.

2.

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

Domeniul în care este acreditat/abilitat

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

Încercări pentru echipamente şi materiale utilizate în atmosfere potenţial
explozive şi în industria extractivă.
Produse încercate:
- Echipamente, sisteme protectoare şi componente destinate utilizării în
atmosfere potenţial explozive;
- Maşini utilizate în industria minieră din subteran şi de la suprafaţă;
- Explozoare;
- Echipamente individuale de protecţie utilizate de lucrători în medii
potenţial explozive;
- Produse din textile, cauciuc, mase plastice, aluminiu şi aliaje din aluminiu,
Grup Laboratoare de
materiale uşoare, fire şi cabluri izolate.
Încercări
Încercări de laborator şi de poligon pentru materii explozive.
INSEMEX - GLI
Produse încercate:
- Explozivi de uz civil;
- Fitile detonante;
- Fitile detonante antigrizutoase;
- Fitile de amorsare;
- Capse detonante electrice de joasă, medie şi înaltă intensitate;
- Capse detonante pirotehnice;
- Sisteme de iniţiere a explozivilor, neelectrice
Determinarea indicatorilor de calitate a factorilor de mediu (aer, apă, sol, deşeuri,
zgomot).

Documentul de
acreditare/abilitare

Emitentul

Certificat de
Abilitare
Nr. 149/2012

Ministerul
Sănătăţii
- Autoritatea
de Sănătate
Publică

Certificat de
Acreditare
Nr. LI 374/2013

RENAR
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Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice
Nr.
crt.

Denumirea
organismului

Domeniul în care este acreditat/abilitat

Activităţile specifice ale INSEMEX-OEC sunt desfăşurate în cadrul a două servicii de
certificare:
- INSEMEX-SECEEX – Serviciul pentru certificare echipamente Ex;
- INSEMEX-SECEMTI - Serviciul pentru certificare Explozivi, Mijloace Ajutătoare şi
Tehnici de Împuşcare;

1.

Organism
de 1. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în:
certificare produse Directiva 94/9/EC „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial
explozive
–
ATEX”,
(transpusă
în
HG
nr.
752/14.05.2004);
(INSEMEX-OEC)
Produse certificate:
- Echipamente grupa II, categoria 3
- Dispozitive de securitate, dispozitive de control şi dispozitivele de reglare
- Sisteme protectoare autonome
- Echipamente grupa I, categoria M1 şi M2
- Echipamente grupa II, categoria 1 şi 2
- Componente detinate ca părţi ale echipamentelor din grupa I categoria M1 şi M2
- Componente detinate ca părţi ale echipamentelor din grupa II categoria 1 şi 2.

Documentul de
acreditare/
abilitare
Certificat de
Acreditare
Nr. ON 006/
17.06.2013
Nr. ON 35/2014

Emitent

Notified body
NB 1809
Bruxelles

Comisia
europeană

RENAR
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Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice (continuare)
Nr. crt.

1.

Denumirea
organismului

Domeniul în care este acreditat/abilitat

Documentul de
acreditare/
abilitare
2. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în:
Certificat de
Directiva EIP 89/686/EEC „Echipamente individuale de protecţie” (transpusă în HG nr.
Acreditare
115/05.02.2004).
Nr. ON 006/
Produse certificate:
17.06.2013
- Echipament individual de protecţie a capului împotriva: riscurilor mecanice,
temperaturii, riscurilor electrice;
- Echipament individual de protecţie a mâinii şi a braţului împotriva: riscurilor mecanice,
Organism
de temperaturii, riscurilor electrice, agenţilor chimici;
certificare
produse - Echipament individual de protecţie a membrelor inferioare împotriva: agenţilor chimici,
(INSEMEX-OEC)
temperaturii, riscurilor electrice, riscurilor mecanice;
- Echipament individual de protecţie generală a corpului (îmbrăcăminte) împotriva: Notified body NB
agenţilor chimici, temperaturii, riscurilor electrice, riscurilor mecanice;
1809
- Echipament individual de protecţie respiratorie;
Bruxelles
- Domenii specializate de competenţă:
- îmbrăcăminte de mare vizibilitate;
- îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri;
- alte domenii specializate: echipamente individuale de protecţie pentru industria
minieră, atmosfere toxice sau potenţial explozive.

Emitent

RENAR

Comisia
europeană
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Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice (continuare)
Nr. crt.

Denumirea
organismului

Domeniul în care este acreditat/abilitat

3. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în:
Directiva 93/15/2003/CEE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă în HG nr. 207/2005)
Produse certificate:
- Fitile detonante şi fitile de siguranţă
- Detonatori şi relee
- Explozivi brizanţi

1.

Organism de
certificare produse
(INSEMEX-OEC)

Documentul de
acreditare/
abilitare
Certificat de
Acreditare
Nr. ON 006/
17.06.2013

4. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în:
Directiva 2013/29/UE „Privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la Notified body NB
punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice” (transpusă prin HG nr.
1809
1102/2014)
Bruxelles
Produse certificate:
Nr. ON 35/2014
- Articole pirotehnice de divertisment categoria 1, 2 și 3;
- Articole pirotehnice de divertisment categoria 4;
- Articole pirotehnice de scenă categoriile T1 și T2;
- Articole pirotehnice categoriile P1 și P2

Emitent

RENAR

Comisia
europeană

INCD INSEMEX | 39

Organisme acreditate/abilitate prin acte normative. Grup avizare documentaţii tehnice (continuare)
Nr.
crt.

Denumirea
organismului

Domeniul în care este acreditat/abilitat

2.

Organism de inspecţie 1. Inspecţie tehnică în exploatare.
compuşi organici
volatili (INSEMEX2. Avizare tehnică a proiectelor.
COV)

3.

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

4.

Grup de avizare
normativ NEx 01-06
(GANEX)

5.

Grup de avizare
salvare (GAS)

6.

Grup verificare a
instalaţiilor de
ventilare (GVIV)

Documentul de
Emitent
acreditare/
abilitare
Abilitare nr. 7 din
Ministerul Economiei –
19 noiembrie 2009
Direcţia generală de
Abilitare nr. 10 din politică industrială şi
competitivitate
19 noiembrie 2009

Avizarea documentaţiilor tehnice de execuţie privind conservarea şi
Ordinul nr. 517 din
închiderea unor obiective miniere, elaborate în conformitate cu
Ministerului Economiei şi
6 decembrie 2005
prevederile Manualului de Închidere a Minelor aprobat prin Ordinul MIR
Comerţului
nr. 273/2001.
Prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, Ordin nr. 1.636 din
Ministerul Muncii,
utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează 25 aprilie 2007
Familiei şi Egalităţii de
în atmosfere potenţial explozive (NEx 01-06 / 2.05.2007) .
Ordin nr. 392 din 2
Şanse şi Ministerul
mai 2007
Economiei şi Finanţelor
Ordin nr. 391 din 2
Ministerul Muncii,
Organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu
mai 2007
Familiei şi Egalităţii de
pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive.
Ordin nr. 1637 din
Şanse şi Ministerul
19 iunie 2007
Economiei şi Finanţelor
Organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care Ordin nr. 393 din 2
Ministerul Muncii,
funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a mai 2007
Familiei şi Egalităţii de
atmosferelor explozive şi/sau toxice (NVIV 01-06 / 2.05.2007).
Ordin nr. 1638 din
Şanse şi Ministerul
25 aprilie 2007
Economiei şi Finanţelor
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6.5. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare dezvoltare corelat
cu asigurarea unui grad de utilizare optim
Departamentul Securitatea Resurselor Minerale s-a implicat la nivel internaţional privind
creşterea competitivităţii şi capacităţii de cercetare – dezvoltare efectuând demersuri de
colaborare în domeniul de competenţă al departamentului, astfel:
- determinarea tendinţei de autoaprindere a cărbunilor şi şisturilor bituminoase, clasificarea
stratelor de cărbuni din punct de vedere al predispoziţiei la autoaprindere;
- modelarea, rezolvarea şi optimizarea reţelelor de aeraj cu ajutorul echipamentelor IT şi a
programelor specializate;
- identificarea soluţiilor optime de prevenire şi combatere a combustiilor spontane, la
exploatarea substanţelor minerale organice, cu reactivitate ridicată.
- determinarea curbelor caracteristice ale instalaţiilor principale de ventilaţie la punerea în
funcţiune cât şi după reparaţiile capitale şi reviziile complete;
- determinarea indicilor de foc;
- stabilirea calităţii aerului de mină din lucrările miniere şi de după diguri;
- elaborare de măsuri pentru reducerea gradului de risc de explozie în industria minieră precum
şi la instalaţiile care extrag, transportă şi prelucrează produse petroliere şi gaze naturale.
De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al departamentului
precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare INSEMEX a elaborat
propuneri de proiecte, astfel:
▪ Metodologie de stabilire a construcţiilor de aeraj critice la nivelul unei reţele complexe de aeraj.
▪ Cercetări privind rolul catalitic al microelementelor în oxidarea cărbunelui, ca centre active,
prin formare de combinaţii complexe - transportori de oxigen, în vederea identificării unor noi
soluţii de prevenire/combatere a fenomenului de combustie spontană.
▪ Metodologie privind analiza grafică în sistem 3D a mediilor potenţial explozive care
interacţionează cu sistemele de ventilaţie industrială.
▪ Eficientizarea instalaţiilor de ventilaţie industrială din cadrul incintelor cu pericol de formare a
atmosferelor explozive şi / sau toxice.
▪ Metodologie pentru determinarea debitului de aer la nivelul unei instalații de ventilație
industrială.
▪ Software pentru stabilirea parametrilor specifici instalațiilor de ventilație industriala.
▪ Tehnologie de monitorizare invazivă continuă a parametrilor aerodinamici la nivelul unei stații
principale de ventilație.
▪ Cercetări privind influența pirosulfurilor în producerea evenimentelor de tip explozie sau
incendiu.
▪ Cercetarea comportamentului la ardere a materialelor combustibile implicate în evenimente de
tip incendiu/explozie.
▪ Dezvoltarea metodelor de încercare/experimentare prin intermediul sistemului de analiză
Kjedahl – în vederea studierii şi determinării conţinutului de azot în produse lichide şi solide.
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Departamentul Securitate Industrială s-a implicat la nivel naţional şi internaţional
la creşterea competitivităţii şi capacităţii de cercetare - dezvoltare efectuând demersuri privind
oferte de colaborare în domeniul de competenţă al acestuia, astfel:

-

-

oferte de lucrări de cercetare şi dezvoltare tehnologică către agentul economic Hedrikson
Sibiu care are ca obiect de activitate prelucrarea la cald a arcurilor de mașini pentru
determinarea concentraţiei masice de pulberi şi a emisiilor de gaze din efluent şi elaborarea
hărţilor de dispersie prin utilizarea programului specializat AUSTAL VIEW;
oferte de lucrări de cercetare privind determinarea concentraţiei componenţilor gazoşi din
atmosferă (SO2, NOx) proveniți din activitatea industrială şi traficul rutier în zonele urbane;
oferte de colaborare cu agenți economici privind efectuarea determinărilor de pulberi
industriale în suspensie și gaze de la locurile de muncă (Greenfiber International, Geentech
SA, Salina Praid, Michelin Romania);
oferte de colaborare cu agenţii economici care lucrează în medii toxice/explozive privind
instruirea şi autorizarea salvatorilor, instruirea şi autorizarea personalului de control
coordonare şi instruirea /autorizarea mecanicilor de întreţinere şi reparare a aparaturii de
salvare, conform Ordin 391/1637 – 2007;

Aceste oferte sunt din domeniul de competenţă al Departamentului Securitate Industrială,
fiind susţinute de infrastructura de cercetare şi de un nucleu de cercetători care permit
integrarea viabilă în parteneriate şi comunităţi ştiinţifice şi tehnice trans-naţionale,
reprezentative pe plan european şi la nivel global.
Ofertele către colaboratori externi acoperă următoarele direcţii de cercetare - dezvoltare:
- Instruirea şi certificarea personalului de intervenţie şi salvare în atmosferă potenţial
explozivă / toxică / inflamabilă din industria minieră / petrol şi gaze;
- Probleme de mediu şi ecologizarea zonelor afectate de industrie;
- Participarea la proiecte de cercetare naționale/internaţionale, prin găsirea celor mai bune
soluţii şi fundamentarea acestora pentru a veni în întâmpinarea problemelor de mediu şi a
celor de riscuri cu care se confrunta societatea si agenții economici;
- Atingerea unui nivel ridicat de competenţă în domenii de cercetare ale protecției mediului şi a
riscurilor, ce prezintă interes pentru mediul economic;
- Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu clienţii şi cu diferite instituții de profil, urmărindu-se
participarea la fluxurile informaționale specific activității desfășurate;
- Promovarea competentelor profesionale pentru dezvoltarea instituției prin experţi de valoare
şi tineri de perspectivă;
- Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare obţinute în baza derulării unor
contracte finanţate din fonduri publice.
De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al departamentului
precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare INSEMEX a elaborat
propuneri de proiecte, astfel:
▪ Studiu privind pregătirea psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice
/ inflamabile / explozive.
▪ Cercetări privind utilizarea vehiculelor comandate de la distanţă în activitatea de
intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile.
▪ Creşterea capacităţii de pregătire teoretică şi practică a personalului de intervenţie şi
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

salvare în medii toxice / explozive / inflamabile prin utilizarea echipamentelor de protecţie
chimică.
Cercetări privind identificarea unui traseu optim de antrenament a personalului de
intervenţie şi salvare în spaţii închise, funcţie de modificările parametrilor fiziologici ai
acestora.
Dezvoltarea şi aplicarea unor metode de testare a aparatelor de protecţie a respiraţiei pe
bază de aer comprimat / oxigen în vederea certificării acestora.
Evaluarea riscului de expunere ocupaţională a lucrătorilor la pulberile inhalabile de lemn şi
stabilirea dispersiei granulometrice a particulelor din mediul de muncă.
Cercetări privind dispersia poluanţilor în mediul acvatic prin utilizarea unui program
specializat în vederea estimării dinamicii fenomenului de poluare.
Extinderea domeniului de competenţă al laboratorului de mediu privind determinarea de
monoxid de carbon din mediul înconjurător (imisii).
Dezvoltarea capacităţii laboratorului de mediu prin achiziţionarea unui sistem de analiză a
vibraţiilor transmise clădirilor afectate de traficul rutier greu.

Departamentul Securitatea Instalaţiilor şi Echipamentelor Antiexplozie
Ca măsuri de creştere a capacităţii de cercetare dezvoltare au fost realizate şi
particularizate o serie de oferte tehnice pentru următoarele servicii:
a) pentru serviciile de evaluare a conformităţii produselor cu cerinţele din directiva
europeană ATEx (EKSPRO ELEKTRIK Turcia – certificare echipamente electrice, solicitare de
certificare ATEX, altele);
b) pentru serviciile de instruire personal cu atribuţii si responsabilităţi în instalaţiile tehnice
periclitate de atmosfere potenţial explozive.
Implementarea măsurilor de dezvoltare a capacităţii şi de creştere a performanţelor
sistemului CDI au contribuit din plin la creşterea productivităţii ştiinţifice şi tehnice şi a nivelului
calitativ al rezultatelor de cercetare.
Participarea domnului director tehnic dr. ing. Emilian Ghicioi şi a şefului Departamentului
Securitatea Instalaţiilor şi a Echipamentelor Antiexplozie, domnul dr. ing. Sorin Burian, la
Întâlnirea anuală a IECEEx, ce a avut loc în perioada: 11 - 20 septembrie 2015, la Christhhurch,
Noua Zeelandă.
De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al departamentului
precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare INSEMEX a elaborat
propuneri de proiecte, astfel:
▪ Metode şi tehnologii pentru testarea introducătoarelor de cablu antideflagrante şi cu tip de
protecţie securitate mărită.
▪ Creşterea capacităţii de încercare a laboratorului prin implementarea tehnologiei de
încercare a rezistenţei la agenţi chimici pentru aparatura electrică de Grupa I destinată
utilizării în atmosfere explozive.
▪ Stand pentru verificarea parametrilor motoarelor electrice ce acționează ventilatoare care
funcționează in atmosfere explozive cu gaze, vapori, cețuri si prafuri.
▪ Implementare tehnologie în vederea efectuării încercărilor mecanice pentru duliile filetate
ale corpurilor de iluminat şi pentru materialele electroizolante ale bornelor de conexiune
din echipamentele electrice cu tip de protecţie securitate mărită "e".
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▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dezvoltarea instalației de încercări in amestecuri explozive, in vederea efectuării
încercărilor de tip specifice, in cazul motoarelor electrice antideflagrante de mari
dimensiuni.
Cercetări privind dezvoltarea de noi tehnici de evaluare în vederea certificării
echipamentului de curenţi slabi în concordanţă cu cerinţele IECEx.
Stand şi metodologie de evaluare la aprindere a atmosferelor potenţial explozive prin
scânteie şi temperatura de suprafaţă, a elementelor galvanice şi bateriilor destinate
echipamentelor electrice având ca tip de protecţie securitate intrinsecă „i”.
Stand şi metodologie de evaluare la aprindere a atmosferelor potenţial explozive pentru
componentele mici din cadrul echipamentelor protejate la explozie.
Dezvoltarea capacităţii de încercare pentru echipamentele destinate utilizării în mediu
umed având ca tip de protecție încapsulare “m”.
Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei de testare a materialelor de
protecţie antiscântei destinate utilizării in atmosfere potențial explozive.
Cercetări privind rezistenţa mecanică la torsiune şi îndoire simultană a cablurilor electrice
miniere.
Metode noi pentru calcularea volumului de dispersie a gazelor combustibile în vederea
clasificării ariilor periculoase.
Studiul cerinţelor şi
procedurilor pentru elaborarea documentului privind protecţia
împotriva exploziilor.
Cercetări privind riscul de explozie generat de electricitatea statică în prezenţa atmosferelor
explozive.

Departamentul Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice s-a implicat la nivel
naţional şi internaţional la îmbunătăţirea nivelului tehnic al infrastructurii de cercetare printr-o
serie de acţiuni care au condus la realizarea de noi contracte de CD care sunt:
- Colaborarea europeană în domeniul articolelor pirotehnice de divertisment care a avut ca
obiect expertizarea tehnică a articolelor pirotehnice prelevate de autoritatea daneză, de pe
piaţa europeană (Danisch, Danemarca).
- Contractarea şi realizarea de proiecte de cercetare - dezvoltare tehnologică care au
implicat infrastructura de încercări în vederea menţinerii/ extinderii sau acordării de noi
certificate în domeniul reglementat de Directivele 93/15/2003/CEE şi 2013/29/UE.
Parteneri în aceste contracte au fost MAXAM EUROPA, MAXAM Turcia, EPC România,
NITROMAK TURCIA, WEATHERFORD Atlas GIP România.
S-au pus în valoare la lucrările de cercetare dezvoltare noile dotări achiziţionate în anul 2015
care au condus la îmbunătăţirea şi dezvoltarea nivelului tehnic şi ştiinţific al activităţii din cadrul
Departamentul Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice.
De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al departamentului
precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare INSEMEX a elaborat
propuneri de proiecte, astfel:
▪ Cercetări privind evaluarea securităţii explozivilor de uz civil, din punct de vedere al preciziei
de întârziere şi a vitezei de detonaţie.
▪ Cercetări privind creşterea gradului de siguranţă la instalaţiile de încercare a explozivilor de
siguranţă antigrizutoşi.
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▪
▪
▪
▪

▪
▪

Cercetări privind creşterea gradului de securitate la infrastructurile tehnice destinate
depozitării explozivilor de uz civil.
Cercetări privind influenţa factorilor de micro-climat asupra parametrilor de încercare, în
timpul testării la funcţionare a articolelor pirotehnice.
Cercetări privind stabilirea comportamentului materialelor periculoase încadrate în clasa I,
în ceea ce priveşte tranziţia de la deflagrare la detonare.
Cercetări privind creşterea nivelului de seismoprotecţie a obiectivelor civile şi industriale
prin stabilirea influenţei frecvenţei undelor seismice asupra amplitudinii mişcării
particulelor solului.
Cercetări privind viteza de detonaţie la diferite tipuri de explozivi.
Cercetări privind metodele utilizate pentru evaluarea undelor seismice generate de lucrările
de împuşcare din cariere.

În cadrul noii propuneri de Program Nucleu ”Dezvoltarea de noi concepte, metode,
procese şi tehnologii privind securitatea exploatării resurselor minerale, protecţia la explozie,
protejarea omului şi a mediului, având la bază cunoaşterea, evaluarea şi elaborarea de
soluţii pentru diminuarea factorilor de risc / PROMINEX ” au mai fost elaborate următoarele
proiecte de cercetare - dezvoltare:

▪

Laboratorului Tehnologia Informaţiei
Cercetări privind realizarea modelărilor computerizate ale incendiilor, utilizând sisteme HPC
(High Performance Computing).

Laboratorul Cooperări şi Proiecte Internaţionale
▪ Calibrarea simulărilor computerizate ale exploziilor de gaze, utilizând
efectul Schlieren.
▪ Instrumente moderne pentru simularea computerizată a rezistenţei la impact a
echipamentelor electrice protejate la explozie.
Compartiment Calitate, Metrologie şi SSM
▪ Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi informatice pentru organizarea
cursurilor de calificare în meseria de pirotehnician.
▪ Realizarea unui sistem informatic – suport al sistemului calității pentru laboratoarele de
încercări din cadrul INSEMEX-GLI.
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7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare
7.1. Structura rezultatelor de cercetare realizate (conform tabel);

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8

7.1.9
7.1.10

Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate in reviste de specialitate cotate
ISI. (Anexa nr. 3)
Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI.
Citări in reviste de specialitate cotate ISI.
Brevete de invenţie. (solicitate / acordate) (Anexa nr. 4)
Citari in sitemul ISI ale cercetarilor brevetate.
Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare,
bazate pe brevete, omologări sau inovatii proprii. (Anexa nr. 5)
Lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate fără cotaţie ISI.
(Anexa nr. 6)
Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale. (Anexa
nr. 7)
Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii
şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de
beneficiar. (Anexa nr. 8)
Drepturi de autor protejate ORDA sau in sisteme similare legale.

2014
NR.

2015
NR.

23

34

15,096
7/9
-

2,156
14
3/9
-

17

19

40

56

50

84

43

74

-

-
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7.2. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute
Departamentul Securitatea Resurselor Minerale s-a implicat la nivel naţional şi
internaţional la îmbunătăţirea nivelului tehnic al infrastructurii de cercetare printr-o serie de
acţiuni care au condus la realizarea de noi contracte de CDI:
A. Proiectul RFCR-CT-2012-00004 „Advanced Tools for Ventilation and Methane Emissions
Control – AVENTO” (Instrumente Moderne pentru Controlul Ventilaţiei şi Emisiilor de Metan).
Departamentul Securitatea Resurselor Minerale este angrenat la nivel internaţional într-un
proiect de cercetare referitor la controlul ventilaţiei şi managementul emisiilor de gaze in minele
de cărbune, proiect finanţat prin Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel (FCCO), aceasta fiind
prima participare a unei instituţii din România în acest program al Comisiei Europene. Proiectul
este dezvoltat de către un consorţiu format din 8 parteneri reprezentând agenţi economici, unităţi
de cercetare şi universităţi din 5 ţări diferite: Spania, Marea Britanie, Germania, Polonia si
România.

Fig. 1 Parteneri consorţiu proiect european AVENTO

Asigurarea unui grad de ventilaţie corespunzător reprezintă protecţia primară în ceea ce
priveşte desfăşurarea activităţii în subteran, având ca scop principal asigurarea conţinutului de
oxigen la valorile prescrise de reglementările în vigoare, precum şi pentru a diminua valoarea
concentraţiilor de gaze în vederea evitării formării de atmosfere explozive. În cadrul acestui
proiect INCD-INSEMEX a avut două sarcini principale:
1. Dezvoltarea şi testarea unui sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere afectate
de producerea evenimentelor de tip explozie în minele grizutoase, în vederea restabilirii traseelor
critice de ventilaţie;
2. Dezvoltarea unui sistem de suport al deciziilor pentru managementul post-incident;
Pentru elaborarea soluţiei tehnice inovative a sistemului de închidere rapidă, s-a parcurs
următoarea etapă:
Software expert pentru restabilirea rețelelor de aeraj pe baza traseelor critice
Fenomenele de tip explozie care se pot produce la nivelul unei rețele de aeraj generează în
modificări ale structurii rețelei determinate în primul rând de distrugerea construcțiilor de aeraj.
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Modificări în rețeaua de aeraj
Fenomenele de tip explozie în subteran apar cu probabilitate mare în lucrările miniere în
fund de sac, cu probabilitate mai redusă în abatajele frontale iar în alte lucrări miniere
probabilitatea de apariție este mică.
În momentul în care se produce un fenomen de tip explozie, se formează pe de o parte
unda dinamică ce dezvoltă o suprapresiune de 1-8 bari în cazul participării gazului metan și 1-11
bari atunci când participă și praful de cărbune, pe de altă parte frontul de flacără care generează
temperaturi de peste 2500 °C.
Unda dinamică produce efectul de piston asupra volumului de aer care este vehiculat în
rețeaua de aeraj sub acțiunea depresiunii exercitate de către ventilatoarele din cadrul stațiilor
principale de aeraj. Depresiunea dezvoltată de ventilatoarele de aeraj general este de ordinul 1000
- 3000 Pa, adică 0,01-0,03 bari. Diferența dintre presiunea dezvoltată de explozie este deci cu
două sau trei ordine de mărime mai mare decât depresiunea dezvoltată de ventilatorul de aeraj
general motiv pentru care o învinge extrem de ușor.
Frontul flăcării generează o cantitate mare de gaze de ardere la temperatură extrem de
ridicată ceea ce conduce la expansiunea cu viteză mare a acestora. Expansiunea gazelor fierbinți
are loc pe o perioadă de timp de sub o secundă după care apare fenomenul de contracție a gazelor
de ardere datorat răcirii rapide a acestora în contact cu pereții lucrărilor miniere. În funcție de
volumul și concentrația amestecului exploziv pot să apară destinderi de până la de zece ori
volumul inițial în condițiile în care participă și praful de cărbune.
Pe toată lungimea lucrărilor miniere pe care are loc destinderea gazelor, lucrătorii
surprinși de eveniment sunt expuși, pe lângă efectul dinamic, atât temperaturilor ridicate cât și
concentrațiilor ridicate de gaze toxice și asfixiante respectiv la scăderi drastice a concentrațiilor de
oxigen, atmosferă incompatibilă cu viața.
Datorită presiunilor mari generate de exploziile produse în lucrările miniere subterane,
apar forțe uriașe care acționează asupra tuturor obstacolelor întâlnite pe direcția de propagare a
undei dinamice.
Aceste forțe depășesc cu mult rezistența de rupere la compresiune, tracțiune, forfecare,
încovoiere, flambare sau torsiune specifice materialelor întâlnite pe direcția de propagare a undei
dinamice.
Restabilirea aerajului în urma producerii unei explozii
Ca urmare a producerii unei explozii în rețeaua complexă de aeraj, în condițiile în care
ventilatorul activ nu este afectat din punct de vedere funcțional, rezultă o modificare a structurii
rețelei de aeraj și în consecință o modificare a parametrilor de funcționarea aferenți ventilatorului
activ. Datorită acestor aspecte apare o repartiție nouă a debitelor de aer la nivelul ramificațiilor
specifice rețelei de aeraj.
Pentru asigurarea condițiilor de securitate post eveniment este necesară restabilirea
rețelei de aeraj.
Restabilirea rețelei de aeraj se realizează pe baza traseelor critice. Pentru identificarea
traseelor critice trebuie stabilite mai întâi construcțiile de aeraj în raport cu gradul de urgență aferent
acestora.
Gradele de urgență se stabilesc în raport cu riscul generat de distrugerea acestora asupra
lucrărilor miniere active atât din punct de vedere al debitului absolut de gaze explozive degajat
necontrolat în lucrările active și insuficient diluat, cât și din punct de vedere al producerii unei noi explozii
în condițiile existenței, cel mai probabil, a unei surse eficiente de aprindere.
Gradele de urgență sunt stabilite astfel:
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-

Urgența de gradul 1 – din această categorie fac parte construcțiile de aeraj care au rolul de a
închide spațiul exploatat;
- Urgența de gradul 2 – din această categorie fac parte construcțiile de aeraj care au rolul de a
regla debitul de aer la nivelul abatajelor active;
- Urgența de gradul 3 – din această categorie fac parte construcțiile de aeraj critice. Acestea sunt
reprezentate de acele construcții de aeraj care produc instabilitate la nivelul rețelei de aeraj și în
consecință produc variații mari ai parametrilor de funcționare la nivelul ventilatorului activ. Astfel
că prin refacerea acestora parametrii funcționali ai ventilatorului activ se apropie sensibil de
parametrii nominali ai acestuia;
- Urgența de gradul 4 – din această categorie fac parte construcțiile de aeraj care au rolul de a
regla debitul de aer la nivelul rețelei de aeraj;
Traseele critice sunt reprezentate de circuitele de aeraj pe care sunt amplasate construcțiile de
aeraj cuprinse în gradele de urgență.
Restabilirea rețelei de aeraj se realizează etapizat. În cadrul fiecărei etape se procedează la
determinarea parametrilor de funcționare și rezolvarea rețelei de aeraj în noile condiții date.
Restabilirea aerajului pe baza traseelor critice corespunzătoare urgenței de grad 1, pentru
aceasta sunt identificate construcțiile de aeraj care sunt cuprinse în această categorie. Se stabilesc
parametrii funcționali aferenți ventilatorului activ în noile condiții și se rezolvă rețeaua de aeraj în noile
condiții date.
Restabilirea aerajului pe baza traseelor critice corespunzătoare urgenței de grad 2, pentru
aceasta sunt identificate construcțiile de aeraj care sunt cuprinse în această categorie. Se stabilesc
parametrii funcționali aferenți ventilatorului activ în noile condiții și se rezolvă rețeaua de aeraj în noile
condiții date.
Restabilirea aerajului pe baza traseelor critice corespunzătoare urgenței de grad 3, pentru
aceasta sunt identificate construcțiile de aeraj care sunt cuprinse în această categorie. Se stabilesc
parametrii funcționali aferenți ventilatorului activ în noile condiții și se rezolvă rețeaua de aeraj în noile
condiții date.
Restabilirea aerajului pe baza traseelor critice corespunzătoare urgenței de grad 4, pentru
aceasta sunt identificate construcțiile de aeraj care sunt cuprinse în această categorie. Se stabilesc
parametrii funcționali aferenți ventilatorului activ în noile condiții și se rezolvă rețeaua de aeraj în noile
condiții date.
Softul specializat pentru restabilirea aerajului pe baza traseelor critice
Pentru restabilirea pe baza traseelor critice corespunzătoare gradelor de urgență unei rețele de
aeraj afectată de o explozie în cadrul proiectului au fost dezvoltate două softuri specializate realizate în
limbajul de programare JAVA, după cum urmează:
- Softul specializat VENTEX, realizat pentru simularea unei explozii la nivelul unei rețele de aeraj.
- Softul specializat VENTREF, realizat pentru simularea procesului etapizat de refacere a unei rețele
de aeraj afectate de o explozie.
Cele două softuri, utilizate pentru simularea unor procese, pot lucra cu orice soft extern specializat
pentru rezolvarea rețelelor de aeraj. În cadrul acestui proiect cele două softuri VENTEX și VENTREF, lucrează
cu softul extern CANVENT de proveniență canadiană. Totodată softul specializat VENTEX este integrat în
softul specializat VENTREF.
Softul VENTEX rulează următoarele acțiuni:
- pornire program CANVENT;
- încărcare fișier niveluri ramificații;
- introducere nod/noduri sursă precum și intensitatea exploziei;
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-

preluare din programul CANVENT a informațiilor specifice rețelei de aeraj (noduri, ramificații)
modelată și rezolvată pentru condiții normale de lucru;
calcularea distanțelor între noduri;
preluarea datelor;
simularea propagării exploziei în raport cu locul de producere și intensitatea acesteia;
clasificare lucrări de aeraj distruse;
preluare date de ieșire;
deschidere program CANVENT în condițiile post incident;

În principiu softul VENTEX se bazează pe algoritmul de propagare al exploziei.
Scopul algoritmului este acela ca, pornind de la locul de inițiere a unei explozii de presiune
stabilită sa identifice lucrările miniere parcurse de suflul distructiv al exploziei și construcțiile de
aeraj distruse de acesta.
Softul VENTEX poate simula fenomenul de explozie pentru orice nod sau ramificație
specifice rețelei de aeraj respectiv pentru orice presiune cuprinsă între 0,1 și 10 bari.
Spre exemplificare se prezintă rezultatele obținute cu ajutorul softului VENTEX pentru o
explozie de intensitate medie – 6 atm.
Pentru început zonele vulnerabile rezultate din analiza de risc sunt următoarele:
- Ramificația 270 -271 = Ab. pan.7 str 3, bl. III N
- Ramificația 278 -279 = Ab. Pan VI N str.3, bl. III
- Ramificația 275 – 276 = Siloz bl. III N
- Ramificația 288 – 289 = Siloz bl. IIIN
- Ramificația 233 – 234 = Siloz bl. 3S
- Ramificația 160 – 161 = Siloz bl. 4S oriz. 300
- Ramificația 176 -177 = Ab. pan. 5 str. 3
- Nod
187
= Pan 11 fr. Scurt
- Ramificația 74 – 79 = Siloz nr. 1 bl. IV S
- Ramificația 84 – 85 = Siloz nr. 2 bl. V S oriz. 300
- Ramificația 200 – 201 = Abataj pan. 3 str.5 bl. V S
Pentru simulare a fost aleasă Ramificația 270 -271 = Ab. pan.7 str 3, bl. III N
În fig. 2 este redată simularea unei explozii de intensitate medie la nivelul rețelei de aeraj a
minei Uricani.
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Fig. 2 Rețeaua de aeraj a minei Uricani- Simulare VENTEX la 6 bar

Curbele caracteristice și parametrii funcționali aferenți ventilatoarelor active din cadrul
stațiilor principale de aeraj Puț aeraj E și Puț aeraj W sunt redate în Fig. 3 și Fig. 4.

Fig. 3 Curba caracteristică Stația principală de aeraj P.A. E
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Fig. 4 Curba caracteristică Stația principală de aeraj P.A. W

Softul specializat VENTREF
Softul specializat VENTEX este integrat în softul specializat VENTREF iar softul VENTREF
utilizează softul extern CANVENT pentru simularea restabilirii graduale a rețelei de aeraj afectată
de explozie.
Softul VENTEX rulează următoarele acțiuni:
- deschiderea programului;
- alegerea bazinului minier;
- alegere exploatare minieră;
- accesarea rețelei de aeraj specifice exploatării miniere;
- alegerea zonei din cadrul rețelei de aeraj pentru rularea simulării;
- alegerea nodului sau ramificației vulnerabile sau a unei ramificații aleasă aleatoriu din
cadrul zonei aferente rețelei de aeraj;
- alegerea gradului de intensitate a exploziei;
- rularea acțiunilor specifice programului VENTEX;
- stabilirea ramificațiilor și nodurilor care compun gradele de urgență;
- simularea graduală a restabilirii rețelei de aeraj pe baza traseelor critice;
- rezolvarea graduală a rețelei de aeraj până la refacerea completă a acesteia;
În principiu, metoda de calcul a efectelor unei explozii asupra reţelei miniere de ventilaţie
şi restabilirea graduală a aerajului în zona afectată cuprinde:
- Selectarea fişierului CANVENT referitor la zona afectată (bazin minier, întreprindere
minieră, sector, orizont, lucrare minieră);
- Selectarea zonei generatoare a condiţiilor de iniţiere a amestecului exploziv;
- Selectarea gradului de agresivitate a exploziei (mic, mediu, mare);
- Rularea programului pentru calculul efectelor exploziei şi afişarea rezultatelor;
- Rularea programului pentru calculul procesului de restabilire graduală a condiţiilor de
lucru în siguranţă. Funcţie de lucrările miniere afectate, această etapă este compusă
din următorii paşi:
✓ Restabilirea lucrărilor miniere afectate, cu grad de importanţă nivel 1 (dacă
există) şi afişarea rezultatelor;
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✓ Restabilirea lucrărilor miniere afectate, cu grad de importanţă nivel 2 (dacă
există) şi afişarea rezultatelor;
✓ Restabilirea lucrărilor miniere afectate, cu grad de importanţă nivel 3 (dacă
există) şi afişarea rezultatelor;
✓ Restabilirea lucrărilor miniere afectate, cu grad de importanţă nivel 4 (dacă
există) şi afişarea rezultatelor;
Softul VENTREF poate simula fenomenul de explozie și restabilire a rețelei de aeraj pentru
orice nod sau ramificație specifice rețelei de aeraj respectiv pentru orice presiune cuprinsă între
0,1 și 10 bari.
Spre exemplificare se prezintă rezultatele obținute cu ajutorul softului VENTREF pentru o
explozie de intensitate medie – 6 atm.
Pentru început nodurile și ramificațiile rezultate din analiza de determinare a gradelor de
urgență specifice pentru rețeaua de aeraj aferentă minei Uricani sunt următoarele:
1. Urgența de gradul 1 =27 construcții de aeraj:
2. Urgența de gradul 2 =5 construcții de aeraj:
3. Urgența de gradul 3 = 10 construcții de aeraj:
4. Urgența de gradul 4 = 41 construcții de aeraj care reprezintă restul construcțiilor de
aeraj.
Pentru simulare a fost aleasă Ramificația 176 -177 = Ab. B.S. pan.5 str 3, bl. IV S
Detaliile specifice simulării unei explozii de intensitate medie la nivelul rețelei de aeraj a
minei Uricani este prezentată în fig. 5-7.

Fig. 5 Rețeaua de aeraj a minei Uricani- Simulare VENTEX la 6 bar
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Fig. 6 Curba caracteristică Stația principală de
aeraj P.A.

Fig. 7 Curba caracteristică Stația principală de aeraj
P.A. W

În Fig. 8 este redată simularea privind restabilirea rețelei de aeraj a minei Uricani pe baza
traseelor critice în raport cu urgența de grad 1.

Fig. 8 Detaliu Bl. IV S - Simulare VENTREF – Urgența de grad 1

Curbele caracteristice și parametrii funcționali aferenți ventilatoarelor active din cadrul
stațiilor principale de aeraj Puț aeraj E și Puț aeraj W sunt redate în fig. 9 și 10.

Fig. 9 Curba caracteristică Stația principală de
aeraj P.A. E– Urgența de grad 1

Fig. 10 Curba caracteristică Stația principală de aeraj
P.A. W– Urgența de grad 1
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În Fig. 11 este redată simularea privind restabilirea rețelei de aeraj a minei Uricani pe baza
traseelor critice în raport cu urgența de grad 2.

Fig. 11 Detaliu Bl. IV S - Simulare VENTREF – Urgența de grad 2

Curbele caracteristice și parametrii funcționali aferenți ventilatoarelor active din cadrul
stațiilor principale de aeraj Puț aeraj E și Puț aeraj W sunt redate în fig. 12 și 13.

Fig. 12 Curba caracteristică Stația principală de
aeraj P.A. E– Urgența de grad 2

Fig. 13 Curba caracteristică Stația principală de
aeraj P.A. W– Urgența de grad 2

În Fig. 14 este redată simularea privind restabilirea rețelei de aeraj a minei Uricani pe baza
traseelor critice în raport cu urgența de grad 3.

INCD INSEMEX | 55

Fig. 14 Detaliu Bl. IV S - Simulare VENTREF – Urgența de grad 3

Curbele caracteristice și parametrii funcționali aferenți ventilatoarelor active din cadrul
stațiilor principale de aeraj Puț aeraj E și Puț aeraj W sunt redate în fig. 15 și 16.

Fig. 15 Curba caracteristică Stația principală de aeraj Fig. 16 Curba caracteristică Stația principală de aeraj
P.A. E– Urgența de grad 3
P.A. W– Urgența de grad 3

În Fig. 17 este redată simularea privind restabilirea rețelei de aeraj a minei Uricani pe baza
traseelor critice în raport cu urgența de grad 4.
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Fig. 17 Detaliu Bl. IV S - Simulare VENTREF – Urgența de grad 4

Curbele caracteristice și parametrii funcționali aferenți ventilatoarelor active din cadrul
stațiilor principale de aeraj Puț aeraj E și Puț aeraj W sunt redate în fig. 18 și 19.

Fig. 18 Curba caracteristică Stația principală de aeraj Fig. 19 Curba caracteristică Stația principală de aeraj
P.A. E– Urgența de grad 4
P.A. W– Urgența de grad 4

Din cele prezentate se observă faptul că prin simulările realizate cu softul VENTREF se
obține restabilirea etapizată și în condiții de securitate a rețelei de aeraj aferente minei Uricani pe
baza traseelor critice în raport cu gradele de urgență. Totodată valorile parametrilor funcționali
aferenți ventilatoarelor active din cadrul stațiilor principale de aeraj după ultima etapă de
restabilire, sunt aproape identice cu cele specifice în condiții normale înainte de explozie.
În cadrul proiectului a fost înaintată o cerere de brevet de invenție către Oficiul de stat
pentru invenții și mărci din România și a fost înregistrată cu numărul A/00163/05.03.2015.
Obiectul cererii de brevet de invenție este „Metodă de restabilire a unei rețele de aeraj afectate
de o explozie pe baza traseelor critice”
B. PN 07 45 01 37 - Stabilirea influenței tirajului natural asupra repartiției debitelor de
aer în rețeaua de aeraj
Prin proiectul propus s-a urmărit determinare tirajului natural funcție de parametrii de
stare ai aerului și influența acestuia asupra rețelelor de aeraj, respectiv o comparare a tirajului
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natural determinat teoretic cu ajutorul formulelor de calcul și practic prin măsurare directă a
acestuia și rezolvarea unei rețele de aeraj cu ajutorul programelor de calcul speciale.
Activitatea de cercetare din cadrul proiectului s-a derulat în anul 2015 și a cuprins două
faze:
Faza I – Rezolvarea unei rețele de aeraj cu ajutorul programelor specializate
Pentru atingerea obiectivelor proiectului a fost aleasă rețeaua de aeraj aferentă minei
Petrila care prezintă un grad ridicat de complexitate, iar pentru rezolvarea rețelei de aeraj s-a
utilizat metoda tehnicii iterative respectiv cea a aproximărilor succesive, metodă care stă la baza
programului de rezolvare a reţelelor de aeraj 3D-CANVENT.
S-a făcut o analiză a sistemului de aeraj al miei Petrila, în baza proiectului anual de aeraj, cu
prezentarea circuitelor principale și secundare de aeraj.
Pentru cunoaşterea parametrilor aerodinamici specifici lucrărilor miniere din componenţa
reţelei de aeraj a minei, s-au efectuat măsurători debitmetrice şi depresiometrice.
În vederea cunoașterii repartiției debitului de aer, sub efectul tirajului natural atât ca
mărime cât și ca sens de circulație prin rețeaua de aeraj a minei Petrila, în prima fază s-a modelat
și rezolvat rețeaua de aeraj prin reactualizare în care s-au introdus un număr de 130 de noduri, din
care 18 de noduri noi, respectiv un număr de 158 de ramificaţii, din care 20 de ramificaţii noi. De
asemenea au fost introduse în reţea noile circuite de aeraj aferente noilor abataje, două lucrări
miniere și amplasate trei construcții noi de aeraj.
După introducerea tuturor datelor referitoare la noduri, ramificaţii şi ventilatoare, s-a
trecut la rezolvarea reţelei de aeraj a minei avându-se în vedere distribuţia ca mărime şi sens de
curgere a curenţilor de aer.

Fig. 20 Distribuția debitelor de aer la nivelul rețelei de aeraj

Comparativ cu rețeaua de aeraj modelată și rezolvată în anul 2013 în condițiile în care linia
fronturilor a fost adusă la zi (anul 2015), s-au obţinut următoarele rezultate:
▪ Debitul de aer la nivelul abatajului frontal cu banc de cărbune subminat nr. 433 a crescut
nesemnificativ cu 4,02 %, de la 3,73 m3/s la 3,88 m3/s;
▪ Debitul de aer la nivelul abatajului frontal cu banc de cărbune subminat nr. 434 a crescut
nesemnificativ cu 0,92%, de la 3,23 m3/s la 3,26 m3/s;
▪ Pe planul principal de evacuare a aerului viciat oriz. -100 ÷ oriz. +0, debitul de aer a scăzut
nesemnificativ cu 0,22 %, de la 36,40 m3/s la 36,32 m3/s;
▪ La nivel de mină, pe Puţul de aeraj, debitul de aer s-a redus nesemnificativ cu 0,13 %, de la
45,15 m3/s la 45,09 m3/s.;
▪ La nivelul Staţiei principale de ventilaţie, debitul de aer s-a redus nesemnificativ cu 0,13 %, de
la 46,49 m3/s la 46,43 m3/s;
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▪
▪

O scădere a costului anual al vehiculării aerului (la un preţ mediu de 0,35 lei / kWh) cu
aproximativ 8 % pe puţul de aeraj, de la 80.362 lei la 74.505 lei;
La nivelul Staţiei principale de ventilaţie, s-a înregistrat o scădere a costului vehiculării
aerului de 1,72%, de la 276.970 lei la 272.287 lei;

Faza II – Stabilirea metodelor utilizabile pentru determinarea tirajului natural și influența
acestuia asupra rețelelor de aeraj
Prin tirajul natural al unei mine se înțelege vehicularea aerului în rețeaua de lucrări
miniere, sub influența factorilor naturali (temperatura aerului în diferite puncte ale rețelei,
presiunea barometrică, diferența de cotă între puncte diferite ale rețelei, etc.).
Cercetările efectuate în domeniul tirajului natural au scos în evidență că acesta se
formează în următoarele cazuri:
- când există două sau mai multe lucrări miniere verticale sau înclinate (puțuri verticale sau
plane înclinate);
- când aerul din lucrările miniere au greutăți specifice diferite.
Schimbul de căldură dintre aer și lucrările miniere și efectele sale dinamice reprezintă
factorul determinant în tirajul natural.
Pentru determinare mărimii depresiunii tirajului natural s-au aplicat atât metodele
analitice de calcul (Metoda lui Komarov, Protodiakonov, Weeksa, diferența presiunilor la baza
celor două coloane de aer, hidrostatică și termodinamică-grafică) cât și prin măsurarea directă a
depresiunii.
Depresiunea tirajului natural, măsurată în condițiile opririi ventilatorului principal a fost de:
- 74 Pa cu un debit de 8,4 m3/s., cu o temperatură în canalul de aeraj de 11,2 °C – luna
aprilie;
- 48 Pa cu un debit de 7,95 m3/s., cu o temperatură în canalul de aeraj de 19,9 °C – luna
iulie;
- 78 Pa cu un debit de 9,7 m3/s., cu o temperatură în canalul de aeraj de 11,2 °C – luna
aprilie;
Depresiunea medie calculată a tirajului natural cu ajutorul relațiilor de calcul a fost de –
37,67 Pa pentru luna iulie și de 90,98 Pa pentru luna noiembrie.
De asemenea, semnul minus care apare la rezultatul final ne arată că aerul circulă invers
sensului de acționare al ventilatorului principal (sezon estival).
Pentru rezolvarea reţelei de aeraj a minei Petrila s-a utilizat programului de rezolvare a
reţelelor de aeraj 3D-CANVENT. În vederea stabilirii influenţei depresiunii tirajului natural în
rețeaua de aeraj a minei Petrila cu privire la distribuţia curenţilor de aer atât ca mărime cât şi ca
sens de circulaţie a acestora, s-au efectuat un număr de 6 simulări din care trei cu ventilatorul
principal în funcțiune și depresiunea tirajului natural și trei simulări numai cu depresiunea tirajului
natural.
În urma realizării simulării în condițiile prezenței unui tiraj natural ascendent cu o
depresiune de 74 Pa (luna aprilie) s-a constatat că aportul tirajului natural la debitul total de aer
vehiculat în rețeaua de aeraj a fost de 630 m3/min., reprezentând 22,61 % din debitul realizat de
ventilatorul activ (Fig. 21).
În condițiile prezenței unui tiraj natural descendent cu o depresiune de - 48 Pa (luna iulie)
s-a constatat că prin tiraj natural debitul total de aer vehiculat în rețeaua de aeraj a fost de 490
m3/min., reprezentând 17,57 % din debitul realizat de ventilatorul activ cu particularitatea că
sensul de vehiculare al aerului este contrar sensului de vehiculare al aerului determinat de
ventilatorul activ (Fig. 22).
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Fig. 21 Tiraj natural aprilie - ventilator principal oprit

Fig. 22 Tiraj natural iulie – ventilator principal oprit

În urma realizării simulării în condițiile prezenței unui tiraj natural ascendent cu o
depresiune de 78 Pa (luna noiembrie) s-a constatat că aportul tirajului natural la debitul total de
aer vehiculat în rețeaua de aeraj a fost de 636 m3/min., reprezentând 22,60 % din debitul realizat
de ventilatorul activ (Fig. 23).

Fig. 23 Tiraj natural noiembrie – ventilator principal oprit

Diseminarea informaţiilor privind tirajul natural și influența acestuia asupra rețelelor de
lucrări miniere s-a efectuat prin elaborarea unei lucrări prezentate la Simpozionul Internațional
Securitate și Sănătate în Muncă SESAM 2015
De asemenea s-a efectuat transfer tehnologic către unităţile miniere din cadrul CEH –
Divizia Minieră Petroşani și SNÎM Valea Jiului
Efectele socio-economice la utilizatori:
✓ Reducerea costurilor aferente procesului de ventilaţie;
✓ Cunoaşterea repartiţiei ca mărime şi sens a depresiunii tirajului natural în reţeaua de
lucrări miniere cu ajutorul programului 3D CANVENT;
✓ Creşterea operativităţii în luarea deciziilor şi reducerea considerabilă a timpului de
reacţie în cazul apariţiei unor perturbaţii în sistemul de ventilaţie;
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✓ Stabilirea influenţei tirajului natural asupra modului de funcţionare a sistemului de
aeraj
✓ Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
✓ Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă a personalului muncitor în
condiţiile apariţiei unei situaţii de avarie.
C. PN 07-45-01-43, Tehnologie inovativă de determinare a debitelor gazelor vehiculate în
conducte
Proiectul este o intervenţie orientată în scopul dezvoltării infrastructurii de laborator, prin
achiziţia unui aparat de măsurat grosime cu ultrasunete pentru diferite materiale şi unui instrument
multifuncţional portabil TESTO ce face parte dintr-un sistem de măsurare a debitelor de gaz în
conductele de degazare şi extinderea domeniului de cercetare. Activitatea de cercetare aplicativă a
echipei de proiect din cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale s-a derulat în perioada
anului 2015, în două faze. Proiectul are 2 faze după cum urmează:
FAZA I Analiza parametrilor specifici instalaţiei de degazare în sistem central la minele din Valea
Jiului
Prezentarea structurii geo-miniere specifică bazinului carbonifer Valea Jiului, prezentarea
metodelor de exploatare, caracterizarea geomecanică a rocilor şi cărbunilor din Valea Jiului, aspecte
generale privind atmosfera subterană, metanul, degazarea stratelor de cărbuni şi roci însoţitoare si
situația la ora actuală a degazării centrale din bazinul carbonifer Valea Jiului.
În faza a I-a, au fost scoase în evidenţă prezentarea structurii geo-miniere specifică bazinului
carbonifer Valea Jiului, prezentarea metodelor de exploatare, caracterizarea geo-mecanică a rocilor şi
cărbunilor din Valea Jiului, aspecte generale privind atmosfera subterană, metanul, degazarea stratelor
de cărbuni şi roci însoţitoare şi situaţia la ora actuală a degazării centrale din bazinul carbonifer Valea
Jiului
Concluziile desprinse în urma derulării etapei sunt următoarele:
1. Datorită diversităţii formei, grosimii, înclinării şi extinderii stratelor de huilă, precum şi a
proprietăţilor fizico-mecanice ale rocilor înconjurătoare, la exploatarea acestora s-au diferenţiat :
2. metoda de exploatare pentru strate de grosime mică şi grosime medie,
3. metoda de exploatare pentru strate groase.
4. Compararea valorilor proprietăţilor fizico-mecanice ale cărbunilor din Valea Jiului relevă o
diversitate a acestora pe câmpuri miniere şi diferenţe, atât de la strat la strat, cât şi în cazul
aceluiaşi strat, datorită gradului diferit de tectonizare, de componenţii petrografici, de direcţia de
solicitare.
5. Degazarea stratelor de cărbuni specifici bazinului carbonifer Valea Jiului se realizează în sistem
local si central;
6. Sistemul de degazare centrală se aplică în bazinului carbonifer Valea Jiului la minele Lupeni,
Paroşeni, Vulcan şi Livezeni.
7. Situaţia degazării centrale la nivelul bazinului carbonifer Valea Jiului la ora actuală este
următoarea:
- Mina Lupeni are un debit de metan de 2,5m3min;
- Mina Paroşeni are un debit de metan de 2,4m3min;
- Mina Vulcan are un debit de metan cuprins intre 1,19 si 1,44m3min;
- Mina Livezeni are un debit de metan cuprins între 0,8 şi 2,4m3min
- Cantitatea de metan extrasă prin sistemul de degazare central din bazinului carbonifer
Valea Jiului este cuprins între 9.490 şi 12.672m3/zi.
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FAZA II Tehnologie neinvazivă de determinarea a debitelor de gaze vehiculate în conducte.
În această fază s-a făcut un studiu referitor la măsurarea debitelor de gaze atât cu sistemele
clasice cât şi cu ultrasunete. S-au evidenţiat avantajele şi dezavantajele modurilor de măsurare a
debitelor de gaze vehiculate în conductele de transport gaze.
În conformitate cu obiectivul prevăzut pentru prezenta etapă cercetările au vizat în principiu
descrierea procesului de măsurare care este partea integrantă şi absolut necesară a oricărui tip de
producţie.
Ultrasunetele sunt vibraţii elastice care au frecvenţa mai mare decât frecvenţa maximă a
oscilaţiilor care produc senzaţia auditivă. Domeniul de frecvenţă în care avem ultrasunetele este între
20 kHz şi 10.000.000 kHz.
Determinarea neinvazivă a vitezei şi debitelor vehiculate în conductele de transport gaze,
deschiderea unor noi oportunităţi de colaborare cu instituţii de profil din afara României în vederea
dezvoltării de cercetări viitoare în sfera de interes a proiectului precum şi creşterea nivelului de securitate
şi sănătate în muncă pentru procesele tehnologice din ariile cu pericol de atmosfere explozive
Datorită faptului că, măsurătorile ultrasonice implică o concentraţie cât mai mare a atomilor de
gaze , măsurătorile pentru debitele de gaz sub 3 atmosfere în conductă nu sunt posibile , nu pot fi
aplicate la instalaţiile de degazare centrală din cadrul Bazinul din Valea Jiului.
În urma acestui fapt, pentru a se efectua măsurători mai precise, se propune o metodă nouă de
măsurare cu ajutorul unui ,,Sistem de măsurare a debitelor de gaz în conductele de degazare” compus
din:
1. Aparat de măsurat grosime cu ultrasunete pentru diverse materiale din otel, fontă, aluminiu,
cupru, alama, zinc, sticla, cuarț, polietilena, PVC, fonta cenuşie şi fontă grafitată. (Fig. 24)
2. Instrument multifuncţional pentru măsurarea temperaturii, umidităţii, presiunii/depresiunii şi
vitezei. Instrumentul permite conectarea simultană a două sonde de temperatura , 1 sondă
pentru presiune diferenţială şi 3 sonde digitale (viteza, umiditate, temp., CO2, lux, Pabs.) (Fig. 25)

Fig. 24 Aparat de măsurat grosime cu
ultrasunete pentru diferite materiale

Fig. 25 Instrumentul multifuncţional portabil
TESTO

Activităţile implementate din cadrul proiectului implică încheierea unor contracte pentru
realizarea de studii sau servicii, care se adresează grupurilor ţintă formate din agenţi economici din
industria extractivă.
Efectele socio-economice la utilizatori:
✓ Creşterea calităţii nivelului serviciilor în derularea contractelor cu terţii;
✓ Emiterea de certificate de calitate (raport de încercări sau buletin de analiză), documente care
reprezintă rezultatele şi concluziile tuturor încercărilor şi alte informaţii referitoare la acestea;
✓ Contribuţii la o dezvoltare durabilă.
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D. PN 07 45 02 52 Metodologie de stabilire a abaterii standard la nivelul unei reţele
complexe de aeraj
Proiectul a vizat identificarea modificărilor respectiv a perturbaţiilor care survin la nivelul
unei reţele de aeraj aferentă unei unităţi miniere active. De asemenea se urmăreşte identificarea
parametrilor aerodinamici specifici reţelei de aeraj în condiţiile real ideale. Totodată se urmăreşte
determinarea abaterii standard a reţelei de aeraj aferentă unei unităţi miniere active în raport cu
reţeaua de aeraj în condiţiile real ideale.
Faza I: ,, Rezolvarea unei reţele complexe de aeraj cu ajutorul parametrilor geometrici şi
aerodinamici”
În faza I a fost scoasă în evidență compoziția aerului atmosferic respectiv stabilirea
condițiilor specifice atmosferei subterane. De asemenea au fost identificate legitățile aplicabile
aerajului minier. Totodată au fost stabiliți parametrii aerodinamici specifici lucrărilor miniere. În
plus au fost stabiliți parametrii aerodinamici specifici ventilatoarelor active. A fost rezolvată
rețeaua de aeraj a minei Lupeni. La finalul studiului a fost obținută repartiția optimă la nivel de
ramificație cu ajutorul programului VENTSIM Visual Advanced.
Compoziţia aerului atmosferic variază în funcţie de loc, altitudine, perioada anului precum
şi de alţi factori.
Pentru calculul uzual până la altitudini de 1500 m este suficient de exactă utilizarea
următoarelor valori:
O2 = 21% ; N2 = 79% - în volum;
O2 = 23% ; N2 = 77% - masic.
Alte gaze prezente în aerul atmosferic sunt normal ignorate pe baza faptului că reprezintă
mai puţin de 0,003% vol., adică 27,99ppm.
Gazele din atmosferă au şi alţi constituenţi în amestec după cum urmează: praf, polen,
bacterii, viruşi, spori de mucegai, particule de fum şi reziduuri ale activităţilor industriale cum sunt
SO2, H2 şi S. Activitatea vulcanică aduce de asemenea diferite gaze şi praf în atmosferă.
Aerul atmosferic în timpul vehiculării prin reţeaua de lucrări miniere subterane suferă o
serie de transformări, modificându-şi atât caracteristicile sale fizice cât şi compoziţia chimică.
Astfel în subteran se disting două categorii de aer:
- aer proaspăt, cu o compoziţie apropiată de cea a aerului atmosferic;
- aer viciat, a cărui compoziţie diferă de cea a aerului atmosferic datorită creşterii
conţinutului de gaze precum şi a scăderii conţinutului de oxigen.
În atmosfera subterană pot să apară, în concentrații diferite gaze explozive, toxice,
sufocante și radioactive. Cele mai periculoase pentru siguranța lucrătorilor în subteran sunt gazele
explozive care la anumite concentrații ( în intervalul de explozivitate) în amestec cu aerul
atmosferic respectiv în prezența unei surse eficiente pot genera fenomene de tip explozie.
Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în proiect și anume rezolvarea unei reţele
complexe de aeraj cu ajutorul parametrilor geometrici şi aerodinamici, este necesară identificarea
unei rețele complexe de aeraj. În acest sens a fost aleasă rețeaua de aeraj aferentă minei Lupeni.
Exploatarea Minieră Lupeni are în dotare 2 staţii principale de ventilație, Puț 1Est şi Suitor
Central.
Lucrările miniere subterane care sunt aerisite sub depresiunea Staţiei principale de
ventilatoare Suitor Central, și care este dotată cu 2 (două) ventilatoare tip axial, VOKD 1,8, cu
debit nominal de 5600 m3/min. În prezent, staţia principală de ventilatoare " Suitor Central "
realizează un debit de 3.132 m3/min la un unghi de înclinare al paletelor rotorice de α = 40°.
Circuitul Suitor Central se extinde pe următoarele orizonturi:

INCD INSEMEX | 63

- orizontul 300 - orizont de alimentare cu aer proaspăt pentru lucrările miniere aferente
str. 3, bl. IV și V;
- orizontul 400 - orizont de alimentare cu aer proaspăt pentru lucrările miniere aferente
str. 3, bl. II și IV, precum și pentru evacuarea aerului viciat pentru lucrările miniere aferente str.
3, bl. IV și V;
- orizontul 480 este traseul de evacuare a aerului viciat rezultat din lucrările de exploatare
şi pregătire a str. 3, bl. IV și V;
- orizontul 650 - este traseul de evacuare a aerului viciat rezultat din lucrările de
exploatare şi pregătire a str. 3, bl. II.
Lucrările miniere subterane care sunt aerisite sub depresiunea Staţiei principale de
ventilatoare Puț 1Est, și care este dotată cu 2 (două) ventilatoare tip axial, VOD 3,0, cu debit
maxim cuprins 14400 ÷ 16200 m3/min. În prezent, staţia principală de ventilatoare " Puț 1Est "
realizează un debit de 1.938 m3/min la un unghi de înclinare al paletelor rotorice de α = 5°.
Circuitul Puț 1Est se extinde pe orizontul 400 care este orizont de evacuare a aerului viciat
pentru lucrările miniere aferente ramei sudice a rețelei de aeraj;
Exploatarea minieră Lupeni are în exploatare cinci abataje /4;5/ după cum urmează:
- Abataj frontal cu B.S. Panou nr. 1, strat 3, Bloc II Subetaj II;
- Abataj frontal cu B.S. Panou nr. 1, strat 3, Bloc II Subetaj III;
- Abataj frontal cu B.S. Panou nr. 11, strat 3, Bloc V;
- Abataj frontal cu B.S. Panou nr. 3, strat 3, Bloc V;
- Abataj frontal cu complex mecanizat Panou nr. 2C, strat 3, Bloc IV;
Intrarea aerului proaspăt în subteran se face prin următoarele lucrări: puţul Ştefan; puţul
nr.12; puţul cu skip; gal.de coastă oriz.650; puţul auxiliar Sud.
Pentru rezolvarea rețelei de aeraj aminei Lupeni a fost utilizat programul specializat
VENTSIM Visual Advanced conceput și realizat în Australia. Pentru rezolvarea reţelei de aeraj a
minei Lupeni s-au introdus un număr de 386 de noduri, respectiv un număr de 481 de ramificaţii
Fig. 26.

Fig. 26 Rețeaua de aeraj a minei Lupeni rezolvată cu programul VENTSIM Visual Advanced

În Fig. 27 și Fig. 28 sunt redate stațiile principale de aeraj Suitor central și Puț 1 Est.

Fig. 27 Stația principală de aeraj Suitor Central

Fig. 28 Stația principală de aeraj Puț 1Est
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Parametrii funcționali ai ventilatorului activ respectiv curba caracteristică a acestuia este
redată în Fig. 29 respectiv Fig. 30.

Fig. 29 Curba caracteristică a ventilatorului VOKD
1.8 la α= 40°

Fig. 30 Curba caracteristică a ventilatorului VOD
3.0 la α= 5°

În urma rezolvării rețelei de aeraj, s-au obţinut următoarele rezultate:
– Debitul de aer pe circuitul de alimentare cu aer proaspăt la nivelul oriz. 650, 480, 400,
300, ramificaţiile cu număr unic 587, 267, 481, 410, 343, 115, 288, a fost de 85,4 m 3/s.
– Debitul de aer la nivelul abatajului frontal cu banc de cărbune subminat nr. 1 str. 3 bl. II
Subetaj II, cu număr unic 742, a fost de 3,2 m3/s.
– Debitul de aer la nivelul abatajului frontal cu banc de cărbune subminat nr. 1 str. 3 bl. II
Subetaj III, cu număr unic 732, a fost de 3,2 m3/s.
– Debitul de aer la nivelul abatajului frontal cu banc de cărbune subminat nr. 11 str. 3 bl.
V cu număr unic 663, a fost de 4,0 m3/s.
– Debitul de aer la nivelul abatajului nr. 3 str. 3 bl. V cu număr unic 634, a fost de 3,7
3
m /s.
– Debitul de aer la nivelul abatajului nr. 2C str. 3 bl. V cu număr unic 623, a fost de 6,6
3
m /s. – Pe circuitul de evacuare al aerului viciat aferent abatajului nr. 1 str. 3 bl. II Subetaj II, cu
număr unic 753, a fost de 8,7 m3/s.
– Pe circuitul de evacuare al aerului viciat aferent abatajului nr. 1 str. 3 bl. II Subetaj II, cu
număr unic 753, a fost de 8,6 m3/s.
– Pe circuitul de evacuare al aerului viciat aferent abatajului nr. 11 str. 3 bl. V cu număr
unic 386, a fost de 8,1 m3/s.
– Pe circuitul de evacuare al aerului viciat aferent abatajului nr. 3 str. 3 bl. V cu număr
unic 645, a fost de 16,3 m3/s.
– Pe circuitul de evacuare al abatajului nr. 2C str. 3 bl. V cu număr unic 629, a fost de
3
10,1 m /s.
– La nivel de mină ramificaţiile cu număr unic 216 și 568 a fost de 85,4 m3/s.
Faza II: ,, Stabilirea abaterii standard la nivelul rețelei de aeraj”
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În faza II au fost scoase în evidență metodele clasice de evaluare a eficienței aerajului. De
asemenea a fost prezentată o metodă nouă inovativă de evaluare și anume determinarea abaterii
standard a rețelelor de aeraj. Totodată au fost stabiliți parametrii aerodinamici specifici lucrărilor
miniere în condiții standard aferenți rețelei de aeraj a minei Lupeni. În plus au fost stabiliți
parametrii aerodinamici specifici ventilatoarelor active în condiții standard. A fost modelată și
rezolvată rețeaua de aeraj a minei Lupeni în condiții standard cu ajutorul programului VENTSIM
Visual Advanced. A fost determinată abaterea standard specifică rețelei de aeraj a minei Lupeni. La
finalul studiului a fost realizată o metodologie de determinare a abaterii standard pentru rețelele
de aeraj.
Pentru caracterizarea rețelelor de aeraj din punct de vedere al eficienței acestora se
utilizează mai multe metode și anume:Metoda orificiului echivalent; Metoda rapoartelor; Metoda
temperamentului.
Exploatarea subterană a cărbunilor superiori presupune executarea unui complex de
lucrări miniere de deschidere pregătire şi exploatare în vederea extragerii și transportului la
suprafaţă a substanţei minerale utile.
Abaterea standard a unei rețele de aeraj este definită de modificarea în timp a
parametrilor aerodinamici specifici unei rețele de aeraj în raport cu parametrii aerodinamici
specifici aceleiași rețele de aeraj în condiții standard.
Lucrările miniere se execută într-o ordine bine stabilită începând cu lucrările de deschidere,
de pregătire și de exploatare, lucrări miniere speciale etc. Datorită acestui aspect diferitele tipuri
de lucrări miniere întră în exploatare la intervale diferite de timp. De asemenea structura rețelelor
de aeraj este distinctă, și evoluția în timp a lucrărilor miniere este diferită. Suplimentar, pe măsura
derulării operațiilor de exploatare la nivelul exploatărilor miniere apar momente în care sunt
necesare extinderi sau restrângeri la nivelul rețelei de lucrări miniere aferente unei mine.
Pentru determinarea unui parametru aplicabil oricărei rețele de aeraj indiferent de
structura și complexitatea acesteia, s-a introdus noțiunea de rețea de aeraj în condiții standard.
Rețeaua de aeraj în condiții standard reprezintă structura unei rețele de aeraj aflată la
stadiul de evoluție la un moment dat, care este caracterizată de faptul că toate lucrările miniere
active, au asociat, parametrii aerodinamici specifici momentului intrării în exploatare.
Pentru caracterizarea eficienței aerajului la nivelul unei rețele de aeraj se introduce
parametrul As care reprezintă abaterea standard aferentă acesteia. Abaterea standard aferentă
unei rețele de aeraj este definită de raportul dintre orificiul echivalent aferent rețelei de aeraj la
un moment dat A și orificiul echivalent aferent rețelei de aeraj în condiții standard A0, și are forma:
𝐴
As = 𝐴 · 100
0

unde:
A - orificiul echivalent aferent rețelei de aeraj la un moment dat (m2);
A0 - orificiul echivalent aferent rețelei de aeraj în condiții standard (m2).
Orificiul echivalent aferent rețelei de aeraj la un moment dat A se determină cu expresia:
𝑄
A =
(m2)
2 ℎ
𝜑

√ 𝜌

unde:
Q – Debitul de aer vehiculat la nivelul rețelei de aeraj (m3/s);
𝜑 – coeficient adimensional de strangulare;
h – depresiunea dezvoltată de ventilatorul activ aferent stației principale de aeraj (Pa).
ρ – greutatea specifică a aerului (kg/m3).
De asemenea:
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A=

1,2 𝑄

A≅

(m2)

√ℎ
1,2

(m2)

√𝑅

Orificiul echivalent în condiții normale se poate calcula mai exact cu relația:
3
𝑄𝑚

A = 1,2 √

𝑄𝑠1

ℎ𝑠1

+ 𝑄𝑠2

(m2)

ℎ𝑠2

unde:
Qm – Debitul vehiculat la nivel de mină pe întreaga rețea de aeraj (m3/s);
Qs1 - Debitul vehiculat la nivel de mină pe stația de aeraj 1, (m3/s);
Qs2 - Debitul vehiculat la nivel de mină pe stația de aeraj 2, (m3/s);
hs1 - Depresiunea dezvoltată la nivelul stației de aeraj 1 (Pa);
hs2 - Depresiunea dezvoltată la nivelul stației de aeraj 2 (Pa);
Orificiul echivalent aferent rețelei de aeraj în condiții standard A 0 se determină cu relația
𝑄0
A0 =
(m2)
2 ℎ
𝜑

√

0

𝜌

unde:
Q0 – Debitul de aer vehiculat la nivelul rețelei de aeraj în condiții standard (m3/s);
𝜑 – coeficient adimensional de strangulare;
h0 – depresiunea dezvoltată de ventilatorul activ aferent stației principale de aeraj în
condiții standard (Pa).
ρ – greutatea specifică a aerului (kg/m3).
De asemenea:
A0 =

1,2 𝑄0

A0 ≅

(m2)

√ℎ0
1,2

(m2)

√𝑅0

Orificiul echivalent în condiții standard se poate calcula mai exact cu relația:
3
𝑄0𝑚

A0 = 1,2 √

𝑄𝑠01

ℎ𝑠01

+ 𝑄𝑠02

ℎ𝑠02

(m2)

unde:
Q0m – Debitul vehiculat la nivel de mină pe întreaga rețea de aeraj în condiții standard
(m3/s);
Qs01 Qs02 hs01 hs02 -

Debitul vehiculat la nivel de mină pe stația de aeraj 1, (m3/s);
Debitul vehiculat la nivel de mină pe stația de aeraj 2, (m3/s);
Depresiunea dezvoltată la nivelul stației de aeraj 1 (Pa);
Depresiunea dezvoltată la nivelul stației de aeraj 2 (Pa);

În aceste condiții expresia abaterii standard a rețelei de aeraj As are forma:
𝑄
2

As =

𝜑 √

𝜑

1,2

ℎ
𝜌

· 100 sau

𝑄0
2 ℎ0
√
𝜌

As =

𝑄

√ℎ
1,2 𝑄0
√ℎ0

· 100 sau As =

1,2
√𝑅
1,2

· 100

√𝑅0

și în final
𝑅

As =√ 𝑅0 · 100
Abaterea standard se poate calcula mai real utilizând raportul orificiilor echivalente
calculate exact, și relația devine:
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𝐴

As = 𝐴 ·100
0

sau:

3
𝑄𝑚

As = √

(𝑄𝑠01

3
𝑄0𝑚

(𝑄𝑠1

ℎ𝑠01
ℎ𝑠1

+

𝑄𝑠02

+ 𝑄𝑠2

ℎ𝑠02 )
ℎ𝑠2 )

x 100

Caracterizarea rețelelor de aeraj în funcție de abaterea standard
Abaterea standard a unei rețele de aeraj este un parametru adimensional care stabilește
gradul de abatere de la condițiile standard.
Pentru caracterizarea rețelelor de aeraj în raport cu abaterea standard este necesară
stabilirea unor intervale care definesc stări concrete specifice rețelei de aeraj.
Astfel rețelele de aeraj pot fii clasificate în trei categorii:
a)
Rețea de aeraj cu abatere standard optimă caracterizate de:
2
As > 𝐴 · 100
0

b)

Rețea de aeraj cu abatere standard acceptabilă caracterizate de:
1
2
As = 𝐴 · 100 ÷ 𝐴 · 100

c)

Rețea de aeraj cu abatere standard inacceptabilă caracterizate de:
1
As = 0 ÷ 𝐴 · 100

0

0

0

În situația în care rețeaua de aeraj se evaluează din punct de vedere al abaterii standard în
categorii diferite, atunci se alege evaluarea rețelei de aeraj care ține seama de orificiul echivalent
calculat exact.
Rezolvarea rețelei de aeraj în condiții standard aminei Lupeni. Pentru rezolvarea rețelei
de aeraj în condiții standard aminei Lupeni a fost utilizat programul specializat VENTSIM Visual
Advanced conceput și realizat în Australia.
Pentru rezolvarea rețelei de aeraj în condiții standard a minei Lupeni a fost utilizată baza
de date aparţinând programului VENTSIM Visual Advanced, pentru rezolvarea rețelei de aeraj în
condiții normale reactualizată la nivelul anului 2015. După introducerea coordonatelor geodezice
în baza de date a programului VENTSIM Visual Advanced, acesta calculează automat distanţa
spaţială dintre două noduri consecutive şi trasează instantaneu ramificaţia specifică.
După modelarea rețelei de aeraj în sistem 3D Solid, sunt introduse pentru fiecare
ramificație datele tehnice specifice respectiv profilul și forma lucrărilor miniere și a construcțiilor
de aeraj.
Datele tehnice aferente fiecărei ramificații reprezintă parametrii aerodinamici specifici
acestora calculați în condiții standard. Pentru aceasta se calculează pentru fiecare dintre cele 481
de ramificații rezistențele specifice în condiții standard.
Parametrii aferenţi ventilatoarelor din cadrul staţiilor principale de ventilaţie se vor
modifica în situația aplicării curbelor caracteristice la rețeaua de aeraj în condiții standard. Punctul
de funcționare se va deplasa descendent spre dreapta, datorită faptului că rezistența rețelei de
aeraj este indiscutabil mai mare în cazul rețelei de aeraj la un moment dat comparativ cu
rezistența rețelei de aeraj în condiții standard.
După ce se parcurg etapele prezentate anterior se echilibrează și se rezolvă rețeaua de
aeraj în condiții standard, după care se activează animația atât pentru curenții de aer specifici
fiecărei ramificații cât și pentru ventilatoarele aferente stației principale de aeraj. În această fază
sunt disponibile informațiile specifice fiecărei ramificații aferente rețelei de aeraj modelate și
rezolvate în condiții standard.
În Fig. 31este redată rețeaua spațială de aeraj în sistem 3D Solid aferentă minei Lupeni
rezolvată în condiții standard.
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Fig. 31 Rețeaua de aeraj standard a minei Lupeni în sistem 3D Solid

Pentru rezolvarea reţelei de aeraj a minei Lupeni în condiții standard s-au utilizat un
număr de 386 de noduri și 481 de ramificații specifice rețelei de aeraj rezolvate în condiții
normale.
Parametrii funcționali ai ventilatorului activ în condiții standard, respectiv curba
caracteristică a acestuia este redată în Fig. 32 respectiv Fig. 33.

Fig. 32 Curba caracteristică a ventilatorului VOKD
1.8 la α= 40°

Fig. 33 Curba caracteristică a ventilatorului VOD
3.0 la α= 5°

În urma rezolvării rețelei de aeraj, s-au obţinut următoarele rezultate:
- La nivel de mină ramificaţiile cu număr unic 216 și 568 a fost de 107,6 m 3/s.
- La nivel de stație ramificaţiile cu număr unic 569 și 593 a fost de 108,6 m 3/s.
Pentru rețeaua de aeraj a aminei Lupeni s-a determinat abaterea standard a minei prin
cunoașterea parametrilor aerodinamici specifici rețelei de aeraj respectiv parametrii funcționali ai
ventilatoarelor active. Parametrii aerodinamici și funcționali sunt necesari atât pentru rețeaua de
aeraj rezolvată în condiții normale cât și pentru rețeaua de aeraj adusă la condiția standard.
Parametri de bază
Astfel rețeaua de aeraj aferentă minei Lupeni avem:
R0 = 0,05846 (Ns2/m8)
Pe baza rezultatelor anterioare se determină orificiul echivalent al rețelei de aeraj în
condiții normale:
A ≅ 2,32004 (m2)
Orificiul echivalent în condiții normale calculat exact
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A = 1,93973 (m2)
Orificiul echivalent al rețelei de aeraj în condiții standard
A0 ≅ 4,96308 (m2)
Orificiul echivalent în condiții standard calculat exact
A0 = 3,78194 (m2)
Pe baza rezultatelor anterioare se determină abaterea standard a rețelei de aeraj.
Astfel abaterea standard pe baza relației matematice aproximative este:
As ≅46,75
Sau prin utilizarea valorilor orificiilor echivalente calculate exact pentru situația rețelei de
aeraj în condiții normale respectiv în condiții standard.
As = 51,29

Caracterizarea rețelei de aeraj în raport cu abaterea standard
În vederea caracterizării rețelei de aeraj în raport cu abaterea standard se calculează mai
1
2
întâi rapoartele 𝐴 x100 și 𝐴 x100, utilizând orificiul echivalent în condiții standard cu valoare
0

0

aproximativă, astfel:
1
x100 = 20,149
𝐴
0

respectiv
2
𝐴0

x100 = 40,297

sau prin utilizarea orificiul echivalent în condiții standard cu valoare exactă, astfel:
1
x100 =26,441
𝐴
0

respectiv
2
𝐴0

x100 = 52,883

Pentru valoarea abaterii standard As = 46,75, calculată cu ajutorul valorii orificiului
echivalent aproximativ, rezultă că rețeaua de aeraj aferentă minei Lupeni se încadrează în
categoria a):
„Rețea de aeraj cu abatere standard optimă”
De asemenea, pentru valorile abaterii standard As = 51,29, calculată cu ajutorul valorii
orificiului echivalent exact, rezultă că rețeaua de aeraj aferentă minei Lupeni se încadrează la
limita superioară a categoriei b):
„Rețea de aeraj cu abatere standard acceptabilă”
În situația în care rețeaua de aeraj se evaluează din punct de vedere al abaterii standard în
categorii diferite, atunci se alege evaluarea rețelei de aeraj care ține seama de orificiul echivalent
calculat exact.
Drept urmare evaluarea finală a rețelei de aeraj aferentă minei Lupeni din punct de vedere
al abaterii standard este:
Rețeaua de aeraj se încadrează în categoria b):
„Rețea de aeraj cu abatere standard acceptabilă”.
Metodologie de determinare a abaterii standard pentru rețelele de aeraj
Scopul metodologiei
Scopul principal al metodologiei pentru determinarea abaterii standard la nivelul rețelelor
de aeraj este identificarea structurii și complexității unei rețele de aeraj respectiv a gradului de
modificare a parametrilor aerodinamici, pentru o evaluare rațională și obiectivă a acesteia, în
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vederea reducerii riscurilor generate de instabilitatea aerajului, precum și pentru reducerea
costurilor necesare pentru vehicularea aerului la nivelul rețelei de aeraj.
Obiectivele metodologiei
Pentru determinarea abaterii standard la nivelul rețelelor de aeraj este necesară atingerea
următoarelor obiective:
- Cunoașterea detaliată a structurii rețelei de aeraj a minei analizate, cu privire la
complexitatea circuitelor și subcircuitelor de aeraj;
- Analiza rețelei de aeraj cu ajutorul mijloacelor specializate care să permită modelarea,
rezolvarea și simulare acesteia în condiții normale de exploatare;
- Stabilirea modificărilor care survin la nivelul rețelei de aeraj, pe perioada de exploatare;
- Identificarea parametrilor aerodinamici specifici rețelei de aeraj în condiții standard;
- Analiza rețelei de aeraj cu ajutorul mijloacelor specializate care să permită modelarea,
rezolvarea și simulare acesteia în condiții standard;
- Stabilirea abaterii standard la nivelul rețelei de aeraj.
Mijloace necesare pentru atingerea obiectivelor
Pentru atingerea obiectivelor se aplică metode moderne cu ajutorul tehnicii de calcul prin
utilizarea programelor specializate, pentru modelarea rezolvarea și simularea reţelelor de aeraj,
de tip 3d-CANVENT, VENSIM, VENT-GRAF, VENPRI, Mine Ventilation Services, Venet PC, Duct SIM,
Clim SIM, MIVENA, VUMA, ICAMPS Mine Vent etc.
Elaborarea ipotezelor
Determinarea abaterii standard la nivelul rețelelor de aeraj necesită abordarea unora
dintre următoarele ipoteze care țin seama de condițiile concrete din subteran:
- Rețeaua de aeraj are o structură complexă din punct de vedere al numărului și poziției
circuitelor de aeraj;
- Rețeaua de aeraj are o structură complexă din punct de vedere al numărului și poziției
construcțiilor de aeraj;
- Rețeaua de aeraj are o rezistență aerodinamică totală ridicată, la nivelul întregii rețele;
- La nivel de mină există lucrări miniere care prezintă convergență mare;
- La nivelul minei există abataje aerisite sub depresiunea generală a minei;
- La nivelul minei există abataje aerisite cu ajutorul instalațiilor de aeraj parțial;
Stabilirea etapelor de lucru
Pentru determinarea abaterii standard la nivelul rețelelor de aeraj este necesară
parcurgerea următoarelor etape:
- Alegerea unității miniere care va face obiectul studiului privind determinarea abaterii
standard;
- Alegerea programului specializat și a echipamentelor IT compatibile pentru rezolvarea
rețelei de aeraj în condiții normale de exploatare;
- Rezolvarea rețelei de aeraj în condiții normale de exploatare;
- Alegerea programului specializat și a echipamentelor IT compatibile pentru rezolvarea
rețelei de aeraj în condiții standard;
- Rezolvarea rețelei de aeraj în condiții standard;
- Stabilirea datelor inițiale specifice rețelei de aeraj în condiții normale de exploatare și
standard;
- Calculul rezistenței echivalente specifice rețelei de aeraj în condiții normale de
exploatare și în condiții standard;
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- Calculul orificiului echivalent specific rețelei de aeraj în condiții normale de exploatare
și în condiții standard;
- Calculul abaterii standard specifice rețelei de aeraj;
- Evaluarea eficienței rețelei de aeraj din punct de vedere al abaterii standard;
Obținerea rezultatelor
În urma parcurgerii etapelor necesare pentru determinarea abaterii standard la nivelul
rețelelor de aeraj rezultă o serie de date exprimate astfel:
- Debitele de aer la nivel de ramificație specifice rețelei de aeraj în condiții normale de
exploatare și în condiții standard, Q în m3/s;
- Rezistența aerodinamică specifică rețelei de aeraj în condiții normale de exploatare și
în condiții standard, R în Ns2/m8;
- Depresiunea dezvoltată de ventilator în condiții normale de exploatare și în condiții
standard, p în Pa;
- Orificiul echivalent specific rețelei de aeraj în condiții normale de exploatare și în
condiții standard, A în m2;
- Configurația rețelei de aeraj obținută cu ajutorul programului VENTSIM VISUAL
ADVANCED, în condiții normale de exploatare și în condiții standard;
- Abaterea standard specific rețelei de aeraj, adimensional;
- Evaluarea rețelei de aeraj din punct de vedere al abaterii standard, adimensional.
Toate datele rezultate în urma realizării modelărilor pentru determinarea abaterii standard
la nivelul rețelelor de aeraj, reprezintă informații importante pentru personalul tehnic cu
responsabilități în managementul rețelelor de aeraj.
Rezultatele cercetării au fost diseminate prin participarea la simpozionul internațional
SESAM 2015 .
De asemenea în cadrul proiectului a fost înaintată o cerere de brevet de invenție către
Oficiul de stat pentru invenții și mărci din România și a fost înregistrată cu numărul
A/00740/19.10.2015. Obiectul cererii de brevet de invenție este „Metodă de determinare a
eficienței rețelelor complexe de aeraj”.
E. PN 0745 02 53 Tehnologie inovativă de testare a parametrilor de autoaprindere ai
cărbunelui.
Proiectul a fost derulat în două faze și direcționat în scopul dezvoltării infrastructurii de
laborator pentru determinarea susceptibilităţii la combustia spontană a cărbunilor proveniţi din
straturile de cărbune exploatabile în abataje, prin diferite metode de exploatare. Determinarea
riscului (tendinţei) la autoaprindere şi clasificarea cărbunilor din punct de vedere al riscului la
autoaprindere constituie partea premergătoare a unei acţiuni preventive, în funcţie de care sunt
prevăzute măsuri specifice pentru evitarea apariţiei fenomenului de combustie spontană.
Faza I: Analiza metodelor de testare a cărbunilor.
Obiectivul fazei de proiect a fost atins prin documentare şi tratare a elementelor teoretice
privind analiza metodelor, procedeelor de testare şi clasificarea a cărbunilor din punct de vedere
al tendinţei de autoaprindere, prin încercări de laborator .
Au fost analizate metode de laborator din practica internaţională de determinare a
tendinţei la autoaprindere a cărbunilor din ţări ale Uniunii Europene, SUA, Canada, Rusia, şi India
precum şi criteriile de clasificare.
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Metodele utilizate cel mai frecvent în România, în încercările de laborator pentru testarea
cărbunilor din punct de vedere al tendinţei la autoaprindere o reprezintă oxidarea cărbunelui în
mediu lichid (perhidrol-apă) şi în mediu de oxigen gazos (mediu puternic oxidant) însă, portofoliul
metodologic INCD-INSEMEX Petroşani mai cuprinde şi alte metode: metoda suprafeţei
caracteristice gazoase şi metoda analizei termice (derivatografică).
Analiza şi dezvoltarea metodelor de testare a diferitelor sorturi de cărbune din punct de
vedere al tendinţei la autoaprindere este justificată pentru obţinerea în mod a priori de informaţii
privind comportamentul cărbunelui în reacţie cu oxigenul atmosferic, care implicit, vor fi utilizate
în programul de măsuri de prevenire/combatere a apariţiei fenomenului de combustie spontană la
exploatarea cărbunelui.
FAZA II. Metodologie de modernă de testare a parametrilor de autoaprindere ai cărbunilor
Caracteristicile rezultatului final
Dezvoltarea infrastructurii de laborator prin modernizarea bazei tehnico-materiale cu
aparatură modernă, un circulator de căldură (ultratermostat) Julabo SE 6 (Fig. 34), vas Dewar
Isotherm (Fig. 35) cu agitator magnetic şi termometre electronice.
Dobândirea de noi cunoştinţe în domeniul focurilor de mină, datorită dezvoltării şi
perfecţionării metodelor de laborator existente şi utilizării tehnicii moderne disponibile pe piaţa
mondială şi deprinderea cu modul de operare prin efectuarea de teste experimentale de
determinare a riscului la autoaprindere, pe eşantioane de huilă.
Îmbunătăţirea Sistemului de management al calităţii din cadrul DSRM prin elaborarea a
procedurii de încercare „Determinarea riscului de autoaprindere a Substanţelor Minerale Utile”,
aplicarea lor în domeniul tehnic al LSMVI şi LAFC şi implementarea în domeniul Grupului de
Laboratoare Încercări şi acreditarea procedurii de către un organism naţional certificare.
În urma determinărilor parametrilor de risc la autoaprindere, gradientul de temperatură şi
viteza de reacţie, aceste rezultate ale încercărilor sunt utilizate în evaluarea şi clasificarea
cărbunilor (SMU) pe grupe de risc la autoaprindere.
Grupa de risc la autoaprindere imprima informaţia necesară pentru întocmirea scenariului
de risc şi reducerea lui prin măsuri de prevenire/combatere a fenomenului de combustie spontană
a cărbunilor (SMU).
În urma determinărilor parametrilor de risc la autoaprindere, gradientul de temperatură şi
viteza de reacţie, aceste rezultate ale încercărilor sunt utilizate în evaluarea şi clasificarea
cărbunilor (SMU) pe grupe de risc la autoaprindere.
Grupa de risc la autoaprindere imprima informaţia necesară pentru întocmirea scenariului
de risc şi reducerea lui prin măsuri de prevenire/combatere a fenomenului de combustie spontană
a cărbunilor (SMU).
Creşterea nivelului de performanţă în laboratoarele de cercetare INCD-INSEMEX Petroşani
şi implicit creşterea calităţii nivelului serviciilor în derularea contractelor cu terţii.
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Fig. 34 Instalaţie pentru determinarea
riscului la autoaprindere cu oxigen
gazos.

1. Ultratermostat Julabo cu fluid de
încălzire;
2.Vas de reacţie, în care se oxidează
proba de cărbune;
3.Termometru electronic;
4. Butelie de oxigen sub presiune;
5. Reductor de presiune;
6. Microdebitmetru.

Fig. 35 Instalaţie DRA în mediu cu
pehydrol:

1. Vas Dewar Isotherm;
2. Agitator magnetic;
3. Termometru electronic;
4. Sonda termică;
5. Proba de cărbune pentru analiză.

Caracterul inovativ
Extinderea bazei teoretico-practice prin obţinerea de noi informaţii în domeniul
determinării parametrilor de autoaprindere ai cărbunelui, cu upgrade la tehnica utilizată;
Caracterul inovativ al proiectului îl reprezintă introducerea noţiunii de risc la autoaprindere
a cărbunilor (SMU) şi reclasificarea zăcămintelor de cărbuni - autoaprinderea reprezentând un risc
specific pentru industria extractivă sau depozitele energetice de cărbune.
Sistemul de clasificare al cărbunilor a fost îmbunătăţit prin introducerea a cinci grupe de
risc de autoaprindere a cărbunelui, pentru metoda de determinare în mediu cu oxigen gazos şi a
trei grupe de risc de autoaprindere, pentru metoda în mediu lichid.
Valorificarea rezultatelor cercetării
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Beneficiarii ,,Metodologiei de determinare a riscului la autoaprindere a cărbunilor (SMU)’’
sunt unitățile economice din industria extractive și operatori economici în utilizarea cărbunelui,
alături de entitățile de cercetare.
Ca mod de valorificare a acestor rezultate, ca studio și metodologie s-a efectuat un transfer
tehnologic între INCD-INSEMEX și Complexul Energetic Hunedoara-divizia Minieră (Proces Verbal
nr. 10911/14.12.2015) și Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului (Proces Verbal nr.
10912/14.12.2015).
F. PN 07 45 02 58 „Cercetări privind utilizarea unor materiale naturale cu preţ de cost
scăzut (zeoliţi proveniţi din tufurile vulcanice), cu aplicare în reducerea gradului de poluare al
apelor de mină încărcate cu poluanţi metalici toxici”
Proiectul Nucleu a vizat dezvoltarea metodelor de epurarea/ reducere a gradului de poluare
prin intermediul elaborării unor soluții tehnice a apelor de mină utilizând zeoliții naturali din
tufurile vulcanice din România.
Drenajul apelor acide de pe suprafeţele abandonate şi din minele subterane reprezintă o
problemă serioasă întrucât creează condiţii de aciditate în cursurile de apă colectoare şi transportă
cantităţi mari de metale grele dizolvate, toxice pentru viaţa animală şi vegetală. Drenarea minieră
acidă din minele subterane poate să continue timp de sute de ani de la abandonarea activităților
antropice. Recent, această problemă a devenit importantă în numeroase zone miniere vechi
poluarea persistând mult timp. Se continuă cercetarea în domeniul celor mai adecvate metode de
atenuare a poluării şi tratamentul apelor reziduale industriale și de mină.
O trăsătură comună la nivel Mondial o constituie ocurenţa frecventă a drenajelor de ape
acide în locaţii izolate, precum şi gama largă de variabilitate chimică şi fizică a acestuia, ca urmare
a distribuţiei geografice a lucrărilor miniere abandonate, a complexităţii sistemelor de drenare şi
interconexiunilor dintre ele. În astfel de condiţii, abordarea tradiţională a problemei purificării apei
devine, adesea, nepractică deoarece solicită o supraveghere continuă a unor structuri inginereşti
complexe, atrăgând după sine mari cheltuieli de capital. Ca răspuns la aceste probleme s-a
manifestat un interes crescând pentru dezvoltarea metodelor pasive de tratare a apelor de mină –
metode care pot fi aplicate fără necesitatea unei infrastructuri importante – sau a unui
management operaţional de înalt nivel.
În prima fază a proiectului s-au efectuat cercetări documentare privind “Elaborare soluţie
tehnică pentru epurarea apelor de mină (modul experimental la scară redusă)” și s-a elaborat
modulul experimental.
S-a realizat un modul experimental pentru epurarea apelor industriale/de mină încărcate cu
tuf vulcanic zeolitic.
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Fig. 36 Modul experimental pentru purificarea apelor de mină utilizând coloane cu zeoliți dispuse în trepte

Zeoliţii naturali sunt ecologic şi economic avantajoşi, fiind aluminosilicaţi naturali cu
capacităţi excepţionale de adsorbţie şi schimb ionic. Utilizarea acestora în diferite procese
tehnologice depinde de proprietăţile fizico-chimice şi structura acestora.
Structura zeoliţilor naturali este foarte interesantă şi complexă, unităţile primare fiind sunt
tetraedrele de SiO4.
Structura zeoliţilor prezintă o porozitate ridicată, cu canale şi cavităţi în structura lor, care
au formă şi dimensiuni caracteristice. În funcţie de proporţia cationilor schimbabili se poate
determina tipul de zeolit.
Selectivitatea zeoliţilor (cationilor şi anionilor) în schimburile ionice este o proprietate
importantă în tratarea apelor. Selectivitatea este proprietatea schimbătorului de a prezenta
preferinţe pentru ionii particulari şi depinde de intensitatea câmpului în porii zeoliţilor.
S-a realizat colectarea probelor de apa provenite din zonele miniere acestea fiind analizte cu
ajutorul metodei ICP-OES.

Fig. 37 Spectrometru de emise optică cu plasmă cuplată inductiv
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Fig. 38 Curbele de calibrare a spectrometrului de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv

Fig. 39 Imagini din timpul recoltării probelor de apă

În faza a doua a proiectului Faza: II “Experimentarea soluţiei tehnice şi interpretarea
rezultatelor obţinute”, au fost realizate determinări experimentale cu ajutorul modulului și s-a
realizat prelucrarea și interpretarea datelor.
Probele de apă au fost introduse în rezervorul modulului experimental şi prin manipularea
robinetului dintre rezervor şi prima coloană de epurare în vederea admisiei probelor de apă în
prima coloană, prin deschiderea robinetului dintre coloana de epurare nr 1. şi coloana de epurare
nr.2 s-a realizat admisia probelor de apă în coloana de epurare nr.2 , iar prin manipularea
robinetului dintre coloana nr.2 şi coloana nr.3, a fost realizată admisia în coloana de epurare nr.3
Au fost realizate experimentări în regim de curgere static şi dinamic, utilizând cele trei
coloane umplute cu tuf vulcanic zeolitic. Volumul de apă supus epurării de 700 ml peste cele trei
trepte /coloane de zeoliţi timp de o oră. Masa totală a tufului volcanic zeolitic utilizat a fost de
1371g, raportul dintre apa supusă epurării şi volmul de apă epurat a fost de 1,96 grame de tuf
vulcanic zeolitic/cm3 de probă de apă.
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Fig. 40 Reprezentarea gradului de epurare în funcţie de timpul de staţionare a probelor de apă pe coloane

Fig. 41 Reprezentarea comparativă a gradului de epurare a probelor de apă în regim static și dinamic

Au fost studiate modificările valorilor pH-ului, conductivităţii electrice precum şi gradul de
epurare a apelor încărcate cu poluanţi metalici toxici, în cazul unor probe colectate provenite din
perimetrele miniere, puternic afectate de mineritul istoric.S-a reuşit corectarea valorii pH-ului
probelor de apă din domeniul acid la valori apropiate de domeniul neutru.În cazul probelor
acidulate s-a reuşit să se corecteze pH-ul del valori de 4 la valori de peste 7.
Apele de mină, provenite din zonele miniere au conţinut ca şi poluanţi în special cu ioni de
zinc şi mangan, fiind afectate de drenajele acide miniere, eficienţa epurării zincului şi manganului,
care au reprezentat poluanţii majoritari ajungând la valori de peste 90% în regimului de static de
trecere prin coloană.
Zeoliţii naturali conţinuţi în tufurile vulcanice reprezintă o metodă eficienţă atât din punct de
vedere al eficienţei adsorbţiei ionilor de metale grele, ( Cu2+, Zn2+ ,Mn2+), deorece se găsesc în
cantităţi suficient de mari şi au preţul de cost mai scăzut decât alte substanţe utilizate pentru
procesele de epurare.
Prin intermediul încercărilor/experimentărilor efectuate cu privire la utilizarea modulului
experimental în vederea epurării probelor de apă s-a demonstrat eficienţa şi uşurinţa de tratare a
apelor uzate provenite din minerit, utilizând trei coloane de epurare dispuse în trepte, umplute cu
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zeoliţi proveniţi din tuful vulcanic zeolotic. În cazul zincului, s-a reuşit reducerea concentraţiei de
zinc de la concentraţii de 10,6 mg/l până la 0,04mg/l, în cazul manganului concentraţiile au fost
reduse de la 9,5 mg/l, la 0,2 mg/l , iar în cazul cuprului de la concentraţii de 0,41 mg/l la 0,055mg/l.
Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin lucrări științifice de la Simpozionul
Internațional SESAM 2015 de la Poiana Brașov și Conferința Internațională : ICEEM 08 de la Iași.
G. PN 07 45 03 24 - "Cercetări privind temperatura minimă de aprindere a norilor de praf
combustibil în vederea creşterii nivelului de protecţie la explozie în aplicaţiile industriale"
Proiectul a vizat dezvoltarea metodelor de determinare a parametrilor caracteristici
exploziilor prafurilor combustibile prin determinarea temperaturii minime de aprindere a norului
de praf.
Dezvoltarea metodei de determinare a temperaturii minime de aprindere a norilor de praf
combustibil conduce la creşterea capacităţii de expertiză in domeniul exploziilor, extinderea
domeniului de cunoştinţe referitoare la fenomenul de tip explozie precum şi creşterea gradului de
securitate şi sănătate în muncă prin folosirea datelor din proiect la elaborarea masurilor de
protecţie antiexplozivă. De asemenea prin această metodă s-a realizat şi completarea metodelor
de determinare a parametrilor de explozie specifici prafurilor combustibile în vederea oferirii unei
game complete de teste necesare caracterizării din punct de vedere al explozivităţii pentru
prafurile combustibile.
În prima fază a proiectului, “Cercetări privind dezvoltarea metodei de testare a temperaturii
minime de aprindere a norilor de praf combustibil” a fost realizat un realizat un studiu de literatură
de specialitate privind cercetările efectuate în domeniu a fost achiziționat montajul experimental
necesar determinării temperaturii de autoaprindere a norilor de praf combustibil conform
standardului SR EN 50281-2-1:2003.
Camera de testare este constituită dintr-un tub ceramic vertical de 3,9 cm în diametru și 23
cm înălțime. Volumul este de 0,27 l. Tubul de sticlă conectează camera de testare cu camera de
dispersie. Exteriorul camerei de testare este înfășurată cu 6,4 m de fir încălzitor de Ni-Cr.
Înfășurările sunt plasate mai aproape unele de altele în partea de sus și de jos a cuptorului decât
cele din mijloc pentru a obține o temperatură uniformă. Înfășurările sunt înconjurate cu izolație.

Fig. 42 Aparat pentru determinarea temperaturii de aprindere a norului de praf
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Legendă:
1. T1 – termocuplu de control al temperaturii cuptorului
2. T2 – Termocuplu pentru înregistrarea temperaturii de autoaprindere
3. Cuptor – camera de testare unde are loc încercarea
4. Oglindă – cu ajutorul căreia se realizează confirmarea aprinderii.
5. Dispozitiv de introducere a prafului pentru testare
6. Manometru – pentru reglarea presiunii de dispersie
7. Electrovalvă – utilizată pentru dispersia prafului
8. Recipient aer comprimat
9. Comandă electrovalvă
10. Valvă pentru admisie aer comprimat
11. Valvă pentru descărcare presiune
12. Dispozitiv de monitorizare și control al temperaturii
În faza a doua a proiectului: “ Experimentare, completare bază de date şi diseminare
rezultate” a fost elaborată procedura de încercare privind determinarea privind determinarea
temperaturii de autoaprindere a norilor de praf combustibil conform standardului SR EN 50281-21:2003 și a fost propusă pentru acreditare RENAR. Tot în faza a II-a, a fost realizat un studiu
experimental studiu experimental privind influența granulației asupra temperaturii minime
aprindere a norului de praf combustibil.
Pentru determinarea experimentală a influenței granulației asupra temperaturii minime de
aprindere a norului de praf combustibil s-au realizat experimente pe praf de cărbune colectat de la
Mina Uricani, stratul 3, panoul 8. Praful a fost supus operațiunilor de pregătire a probei:
• Uscarea la temperatura camerei pentru eliminarea umidității de îmbibație;
• Pregătirea prafului la granulațiile de 40 µm, 80 µm, 160 µm și 250 µm.

Fig. 43 Praf de cărbune la granulații de 40, 80, 250 și 160 µm

Au fost efectuate experimente în vederea determinării temperaturii minime de aprindere a
norului de praf pentru fiecare granulație aleasă.
După determinarea temperaturii minime de aprindere pentru cele 4 granulații alese, s-a
obținut variația temperaturii minime de aprindere a prafului testat cu dimensiunea particulelor
conform graficului de mai jos (Fig. 44).
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Fig. 44 Variația temperaturii de aprindere a norului de praf în funcție de dimensiunea particulei

Variația temperaturii la dimensiuni reduse ale particulei este practic neglijabilă, diferența
obținută experimental fiind de 10°C, însă la dimensiuni mai mari ale particulelor, respectiv de 250
µm, diferența este una sesizabilă, de aproape 100°C față de temperatura obținută la cea mai
redusă dimensiune. Rezultatele obținute sunt în bună corelație cu literatura de specialitate,
rezultat care validează metoda de încercare, modul de lucru respectiv propunerea de acreditare a
procedurii de încercare și introducerea acesteia în domeniul de competență al Grupului de
Laboratoare GLI al INCD INSEMEX Petroșani.
Datele experimentale obținute au fost introduse în baza de date privind accidentele
cauzate de explozii din domeniul industrial şi civil. În prima etapă au fost create câmpuri noi
pentru a introduce noul parametru, respectiv temperatura de aprindere a norului de praf, urmând
ca în continuare să fie introduse valorile obținute experimental.

Fig. 45 Captură ecran din baza de date cu datele experimentale introduse

Pentru instalaţii tehnice din industriile care procesează, stochează prafuri combustibile,
testarea temperaturii minime de aprindere este foarte importantă în prevenirea exploziei de praf
prin contactul cu o suprafaţă fierbinte. Temperatura de lucru este în general limitată la două treimi
din temperatura minimă de aprindere. Temperatura de aprindere este influenţată de
granulometria prafului. Anumite prafuri extrem de fine, pot avea temperaturi de aprindere atât de
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joase, încât trebuie considerate ca prafuri piroforice. Temperatura de aprindere a unei singure
particule este mult mai ridicată decât cea a întregului amestec de praf aer, unde se manifestă
fenomenele de radiaţie şi reflexie multiplă între particulele învecinate.
Rezultatele cercetării au fost diseminate prin participarea la simpozionul internațional
SESAM 2015.
În anul 2015, colectivul din cadrul Departamentului de Securitate Industrială prin cele
două laboratoare din componenţă, respectiv Laboratorul de Protecţia Mediului şi Laboratorul
Riscuri Salvare, a avut în derulare un număr de 7 proiecte de cercetare în cadrul programului
NUCLEU „Dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare, prevenire şi limitare a riscurilor
generate de aplicaţiile industriale desfăşurate în medii cu pericol de explozie şi /sau toxicitate în
domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, protecţiei mediului, resurselor minerale şi
materialelor / RISC MAJOR cod PN 07 45” şi anume:
A. PN 07 45 01 38 Implementarea unor tehnologii armonizate cu metodele de referinţă în
vederea determinării imisiilor de gaze din zonele adiacente protejate.
Proiectul a vizat dezvoltarea metodelor de evaluare si încercare pentru imisiile de gaze în
mediul inconjurator, cât şi din zonele adiacente protejate situate în imediata vecinatate a agentilor
economici care se constituie ca surse de poluare, în concordanţă cu principiile si practicile
europene în domeniul protectiei mediului.
Proiectul s-a derulat pe parcursul anului 2015, cuprinzând două faze conform planului de
realizare, respectiv „Analiza metodelor de măsurare a concentraţilor de gaze din mediul
înconjurător” și „Elaborarea tehnologiei (procedură, metodă) de monitorizare a concentraţiilor de
gaze din mediul înconjurător. Diseminare rezultate”.
Prin proiect s-a urmărit efectuarea unei sinteze documentare în ceea ce priveşte
prevederile legislative şi caliattea mediului înconjurător cu privire la imisiile de gaze din zonele
adiacente protejate, analizarea metodelor de măsurare a concentraţiilor de gaze (dioxid de azot,
monoxid de azot şi oxizi de azot) din mediul înconjurător şi influenţa acestora asupra mediului şi
sănătăţii umane, precum și elaborarea unei proceduri de încercare privind determinarea
concentraţiilor de imisii de gaze (NO, NO2, NOx), conform cu reglementările şi standardele privind
cerinţele generale de măsurare.
Atingerea obiectivelor din proiect a presupus dotarea laboratorului de protecţia mediului
cu aparatură performantă în vederea identificării metodelor de prelevare a concentraţiilor de NO,
NO2, NOx şi elaborarea unei metode avansate de măsurare şi evaluarea a imisiilor de gaze
rezultate în urma unor activități industriale sau datorită traficului rutier.
Contribuţia ştiinţifică a proiectului constă în elaborarea unei tehnologii (procedură şi
metodă) avansate de monitorizare a concentraţiilor de gaze din mediul înconjurător conform cu
reglementările şi standardele privind cerinţele generale de măsurare.
Stabilirea metodologiei de prelevare şi elaborarea unei metode de măsurare a
concentraţiilor de gaze din mediul înconjurător va contribui la conformarea agenţilor economici cu

INCD INSEMEX | 82

cerinţele Directivei 2008/50/EC privind calitatea aerului înconjurător, prin reducerea emisiilor de
gaze provenite din aceste activităţi.
Atingerea obiectivelor proiectului are un impact tehnologic pozitiv prin creşterea preciziei
măsurătorilor de imisii gaze din zonele adiacente protejate, situate în vecinatatea surselor mari
de poluare, stationare sau mobile si dezvoltarea Laboratorului de Protecţia Mediului prin
efectuarea de noi încercări.
Performanţe realizate:
✓ Analizarea şi sistematizarea aspectelor privind legislaţia naţională şi internaţională
referitoare la calitatea mediului înconjurător;
✓ Descrierea poluanţilor atmosferici luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului
înconjurător;
✓ Analizarea metodelor şi principiilor de măsurare a concentraţiilor de gaze din mediul
înconjurător;
✓ Evaluarea calităţii aerului înconjurător pe baza unor metode şi criterii comune cu statele
membre ale Uniunii Europene, în scopul protejării sănătăţii umane şi mediului ca întreg
✓ Evidenţierea impactului oxizilor de azot asupra mediului şi achiziţionarea echipamentului
de măsurare care să corespundă criteriilor de performanţă şi metodelor de referinţă
✓ Îmbunătăţirea calităţii aerului în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii
omului şi mediului în general;
✓ Dezvoltarea laboratorului de mediu prin dotarea cu aparatura performantă pentru
furnizarea datelor necesare unei analize complete;
✓ Elaborarea procedurii de încercare privind determinarea concentraţiilor de imisii de gaze
(NO, NO2, NOx);
✓ Determinarea imisiilor de gaze (NO, NO2, NOx) din mediul înconjurător, prin metoda
automată prin chemiluminiscenţă cu analizorul portabil Serius 40;
✓ Diseminarea rezultatelor cercetării.
Pentru asigurarea obiectivelor din proiect privind determinarea imisiilor de gaze din zonele
adiacente protejate, s-a achiziţionat un analizor de gaze mobil pentru determinarea oxizilor de
azot, cu un domeniu de măsurare între 0 ÷ 10 ppm şi un principiu de funcţionare cu
chemiluminiscenţă, în conformitate cu SR EN 14200: 2012 - Aer înconjurător. Metodă
standardizată pentru măsurarea concentraţiei de dioxid de azot şi monoxid de azot prin
chemiluminescenţă şi Directiva 2008/50/CE.

Fig. 46 Analizorul NOx Serius 40
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Achiziţionarea acestui echipament, având un domeniu optim de măsurare a concentraţiilor
de imisii în atmosferă, a permis analiza continuă a imisiilor oxidului de azot (NO) şi a dioxidului de
azot (NO2), respectiv determinarea cantităţii totale de oxizi de azot (NOx) din zone adiacente
protejate situate în imediata vecinătate a unui agent economic care se constituie ca sursă de
poluare, precum și concentraţia de NOx dintr-o intersecţie urbană (traficul auto).
În cadrul acestui proiect a fost aplicată procedura elaborată privind determinarea
concentraţiei de NOx din mediul înconjurător, efectuând un studiu de caz în Valea Jiului care a
contribuit la implementarea procedurii în laboratorul de Protecţia Mediului, urmărind modul de
prelevare a poluanţilor gazoşi, manipularea echipamentului achiziţionat, precum şi interpretarea
datelor obţinute.

Fig. 47 Determinarea gazelor şi a parametrilor de microclimat din mediul ambiant

Investigaţiile efectuate privind calitatea mediului înconjurător, din punct de vedere a
poluării cu gaze, au condus la concluzia că partea de Vest a Văii Jiului este predominant mai
poluantă decât partea de Est din punct de vedere a poluării atmosferei cu gaze.
În prezent, se poate spune că nivelul de poluare a localităţilor din Valea Jiului a scăzut faţă
de anii precedenţi (conform studiilor elaborate de INCD INSEMEX Petroşani), nu numai prin
închiderea unor unităţi miniere, ci şi datorită faptului că s-au întreprins măsuri de retehnologizare
la Termocentrala Paroşeni, iar agenţii economici din zonă se încadrează tot mai mult în valorile de
emisii de poluanţi în atmosferă conform legislaţiei în vigoare.
Procedura de măsurare a concentraţiilor de oxizi de azot (NOx) din atmosferă, a fost
aprobată şi implementată, şi totodată cuprinsă în demersurile privind extinderea acreditării
Grupului de Laboratoare – INSEMEX GLI, conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI
17025:2005.
Prin implementarea procedurii de măsurare a concentraţiilor de oxizi de azot (NOx) din
atmosferă Laboratorul de Protecţia Mediului din cadrul INCD INSEMEX şi-a extins activitatea prin
servicii de monitorizare a calității aerului în zonele clasificate ca zone rurale, zone cu fundal urban,
locaţii cu trafic rutier şi locaţii influenţate de surse industriale pe baza principiului de măsurare
chemiluminescenţă.
Efectele obţinute prin proiect sunt:
✓ Diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei prin cunoasterea valorilor
concentratiilor de gaze din imisii şi luarea masurilor tehnice corespunzatoare de
reducere a acesora
✓ Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător
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B. PN 07 45 01 36 Extinderea domeniului de evaluare a laboratorului prin trasarea
hărţilor de dispersie a poluanţilor atmosferici.
Una din importantele probleme de protecţia mediului din România o reprezintă poluarea
atmosferică, aceasta fiind un fenomen extrem de complex.
În ultimele decenii, modelării matematice a difuziei poluanţilor în atmosferă i s-a acordat o
atenţie deosebită, fiind o metodă utilă şi eficientă pentru studiul poluării aerului, în vederea
controlului şi reducerii acesteia.
Prin realizarea proiectului s-a extins domeniu de evaluare al laboratorului de protecţia
mediului din cadrul INCD INSEMEX privind trasarea harţilor de dispersie a concentraţiilor de
poluanţi atmosferici.
Lucrarea a cuprins două faze, repectiv “Studiu pilot privind identificarea poluanţilor
atmosferici” și „Estimarea emisiilor de poluanţi atmosferici şi trasarea hărţilor de dispersie”
ambele derulate în anul 2015.
În prima fază a proiectului s-a stabilit arealul de poluare pentru o unitate economică și au
fost indicate măsurilor de prevenire şi limitare a emisiilor de poluanţi, măsuri ce conduc la
diminuarea efectelor nocive a gazelor asupra stării de sănătate a populaţiei şi protecţia mediului
înconjurător din zona limitrofă poluării. De asemenea a fost realizat un studiu pilot, care implică
identificarea poluanţilor la o unitate economică, în vederea testării instrumentului de cercetare
denumit program de trasare a hărţilor de dispersie a poluanţilor atmosferici.
Măsurătorile de emisii de gaze și pulberi la sursele staționare ale unității s-au efectuat de
Laboratorul de Protecția Mediu din cadrul INCD INSEMEX, cu aparatura existentă și cu respectarea
procedurilor Grupului de Laboratoare de Încercări, recunoscute de RENAR, în baza contractului
încheiat cu agentul economic respectiv.
În anul 2008, a fost achiziţionat de către
INCD INSEMEX – Petroşani versiunea 6.0 a softului Austal View, iar în prezent soft-ul a ajuns la
versiunea 8.6. Prima versiune a soft-ului a fost
frecvent utilizată atât în proiecte de cercetare
cât și pentru estimarea nivelului de expunere a
populaţiei la diferite noxe emise de agenţi
economici.
Datorită numeroaselor îmbunătăţiri
aduse programului de simulare a dispersiei, a
fost necesară achiziţia ultimei versiuni. Cu ajutorul acesteia, în faza a doua a proiectului au fost
realizate mai multe simulări ale dispersiei concentraţiilor de gaze şi pulberi la sursele fixe
aparţinătoare unui agent economic care realizează prelucrare la cald a arcurilor destinate
suspensiei autovehiculelor rutiere.
În baza determinărilor parametrilor surselor de emisie, parametrii efluentului, parametrii
gazelor și condițiile climatologice existente, s-au trasat harțile de dispersie a imisiilor de monoxid
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de carbon, bioxid de azot, bioxid de sulf, pulberi și compuși organici volatili în mediul înconjurător
(exemplu Fig. 48 și Fig. 49).

Fig. 48 Harta de dispersie a concentratiilor de COV

Fig. 49 Harta de dispersie a concentratiilor de COV, vedere 3D

Din hărțile trasate cu ajutorul programului Austal View, a rezultat faptul că dispersia
imisiilor gazelor și pulberilor analizate se situează cu mult sub limitele admise de Legea 104 din
2011 a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.
Avantajul achiziționării acestei versiuni este că pe hărțile trasate se pot identifica vizual
concentrațiile de poluanți atmosferici respectiv zonele de risc la care este expusă populația din
vecinătatea unității.
Contribuţia ştiinţifică constă în aplicarea programului specializat Austal View pentru
trasarea hărţilor de prognoză a poluanţilor atmosferici la un agent economic care are mai multe
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surse de emisie. Rezultatele proiectului permit reducerea timpului de execuţie a studiilor de mediu
şi a costurilor prin efectuarea unui număr mai redus de măsurători.
Prin utilizarea acestui program, evaluarea impactului asupra factorului de mediu “aer” se
realizează la nivelul aşteptărilor, iar pe baza studiilor de protecţia mediului elaborate de INCD
INSEMEX Petroşani, agenţii economici solicitanţi pot obţine din partea autorităţiilor de mediu
acordurile /avizele/autorizaţiile/autorizaţiile integrate de mediu.
C. PN 07 45 01 34 Dezvoltarea laboratorului de protecţia mediului prin achiziţionarea
unui echipament performant de măsurare şi analiză a SO2.
Necesitatea proiectului a rezultat din următorul deziderat: “Aerul curat este o condiţie de
bază pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, precum şi pentru menţinerea biodiversităţii”.
Proiectul s-a referit la dezvoltarea metodelor de evaluare si încercare a imisiilor de gaze, în
vederea cuantificării nivelului de poluare din atmosferă.
Proiectul a cuprins două faze, şi anume: „Studiu privind efectele negative asupra mediului
înconjurător datorită poluării atmosferice cu SO2”, respectiv „Monitorizarea imisiilor de SO2 din
zona adiacenta municipiului Petroşani” şi diseminarea rezultatelor, ambele faze desfăşundu-se în
cursul anului 2015.
Proiectul a presupus dotarea Laboratorului de Protecţia Mediului din cadrul INCD
INSEMEX-Petroşani, cu aparatură în vederea determinării concentraţiilor de SO 2 din zonele
adiacente surselor de poluare.
Contribuţia ştiinţifică a proiectului a urmărit alinierea la practica europeană în domeniu,
prin realizarea unor determinări precise a concentraţiilor de poluanţi din imisii, conducerea unor
cercetări-experimentări care să fie în concordanţă cu principiile şi practicile internaţionale şi
dezvoltarea laboratorului de cercetare cu facilităţi îmbunătăţite, pentru furnizarea datelor
necesare unei analize complete.
Atingerea obiectivelor proiectului a avut un impact tehnologic pozitiv, prin exprimarea
corectă a valorii concentraţiilor de dioxid de sulf din imisii.
Rezultatul cercetării - dezvoltării în acest caz a fost creşterea gradului de precizie al
măsurătorilor efectuate cu noul echipament (fig. 1). Întrucât solicitările privind evaluarea
poluanţilor gazoşi din imisii se înscriu pe un trend ascendent, proiectul şi-a susţinut viabilitatea
prin crearea şi dezvoltarea unor noi metode pentru acest domeniu, în conformitate cu practicile
europene.
Efectele socio-economice estimate au fost reflectate în îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei afectate de degajările de poluanţi nocivi, cu efecte pozitive în timp, asupra bugetului
naţional de asigurări de sănătate.
Prin dotarea laboratorului cu noua tehnică (Fig. 50) pentru efectuarea cercetărilor se
realizează un mediu de lucru corespunzător privind condiţiile de securitate şi sănătate pentru
personalul angrenat în activitatea de cercetare.
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Fig. 50 Echipament utilizat pentru măsurarea concentraţiei imisiilor de dioxid de sulf prin fluorescenţă în
ultraviolet – ECOTECH SERINUS 50

Dezvoltarea socio-economică regională ca urmare a investiţiilor în infrastructura de
cercetare prin derularea, finalizarea şi implementarea proiectului a avut ca rezultat dezvoltarea
laboratorului de cercetare, extinderea capabilităţii sale ştiinţifice, crearea de noi locuri de muncă,
ceea ce a determinat un impact pozitiv socio-economic zonal.
D. PN 07 45 02 51 Cercetări în vederea armonizării procedurilor şi regulamentelor de
acordare prim ajutor pentru intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile cu
cele existente pe plan european.
Proiectul s-a derulat pe două faze: “Fundamentare, elaborare procedură şi regulament de
acordare prim ajutor în medii toxice / explozive / inflamabile”, respectiv “Experimentarea în
Poligonul de antrenament al INCD INSEMEX Petroşani şi implementarea procedurii şi
regulamentului de acordare prim ajutor în programul de instruire practică a personalului de
intervenţie şi salvare”.
În cadrul proiectului, au fost achiziționate următoarele echipamente:
- Defibrilator Heart Sine cu asistență cardio-pulmonară - utilizat pentru efectuarea
protocolului de resuscitare.
- Echipament complet pentru urgențe cu butelie de oxigen și aspirator manual tip Res-Qvac - utilizat pentru acordarea primului ajutor persoanelor accidentate.
- Targa tip lopată extensibilă tip MEM 100 – utilizată pentru transportul și imobilizarea
accidentaților în cadrul intervențiilor de salvare.
Atingerea obiectivelor proiectului a condus la utilizarea celor mai noi metode de acordare a
primului ajutor în medii periculoase, fapt ce a permis creșterea semnificativă a şanselor de
supravieţuire a accidentaţilor și mărirea ratei de succes a operaţiunilor de salvare în medii
toxice/explozive/inflamabile.
În cadrul proiectului au fost elaborate proceduri de acordare a primului ajutor, precum și
un ghid pentru personalul cu atribuţii în domeniul salvării din medii extreme, cu potențial de
emisie de gaze toxice, inflamabile și explozive, oferind acestora informaţiile de bază privind primul
ajutor premedical în scopul creșterii performanțelor în intervenţia și salvarea mai multor vieți.
Ghidul elaborat a fost introdus ca suport de curs în cadrul pregătirii personalului de
intervenție și salvare atât în procesul de instruire / reinstruire din cadrul Grupului de Autorizare
Salvare cât și în perioadele de reinstruire a salvatorilor de la stațiile de salvare.
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Primul ajutor medical reprezintă un complex de măsuri simple şi urgente, orientate spre
salvarea vieţii şi preîntâmpinarea unor complicaţii periculoase pentru viaţa şi sănătatea celui
accidentat.

Fig. 51 Antrenamentul practic al personalului de intervenție și salvare

Organizarea activităţii de acordare a primului ajutor este deosebit de importantă, deoarece
printr-o acţiune ordonată, competentă şi fără gesturi inutile se câştigă timp preţios, element
deosebit deseori esenţial pentru salvarea vieţii victimelor.
Gradul de succes al unei operaţiuni de salvare în medii toxice / explozive se poate
cuantifica cel mai corect prin numărul accidentaţilor identificaţi, reanimaţi şi transportaţi în
siguranţă la cea mai apropiată unitate spitalicească / punct de acordare a primului ajutor.
Relevanţa proiectului este determinată de importanţa care se acordă protejării vieţii,
precum şi securităţii şi sănătăţii în muncă, avându-se în vedere că scopul final al proiectului a fost
elaborarea de proceduri si regulamente ce au cuprins metode moderne de acordare de prim
ajutor in conformitate cu legislatia europeana.
Rezultatul C-D a fost elaborarea unor proceduri și a unui ghid armonizate cu noile
protocoale europene de acordare de prim ajutor (inclusiv utilizarea defibrilatorului extern), prin
care se încearcă să se găsesca cele mai optime măsuri și moduri în care să se acorde primul ajutor
care se fie utile pentru victime și mai sigure pentru salvatori.
Efectele socio – economice estimate ale proiectului se reflectă în creşterea calitativă a
actului de acordare a primului ajutor care va conduce la reducerea deceselor premature și
minimalizarea disabilității în urma traumatismelor produse in diverse avarii, accidente si dezastre.
E. PN 07 45 02 56 Dezvoltarea infrastructurii de instruire practică a personalului de
intervenţie şi salvare în medii toxice/explozive/inflamabile prin realizarea unui poligon de
antrenament în spații închise.
Proiectul s-a derulat pe două faze: “Proiectarea unui poligon de antrenament in spatii
inchise si elaborarea regulamentului de interventie si salvare in astfel de spatii”, respectiv
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“Realizare poligon de antrenament si interventie in spatii inchise si implementarea acestuia in
procesul de instruire a personalului de interventie si salvare”.
Achiziții în cadrul proiectului: Poligon de antrenament în spații închise (permite deplasarea
pe nivele suprapuse, intervenția și salvarea din rezervoare, mediu cu lumina redusă, fum, caldură
și umiditate ridicată, etc.).
Acest proiect a condus la dezvoltarea infrastructurii de instruire practică a personalului de
intervenție și salvare în medii toxice/explozive/inflamabile și la elaborarea unui regulament pentru
formațiile de intervenție și salvare pentru lucrul în spații închise.
Poligonul de antrenament în spaţii închise este amplasat în cadrul Pavilionului Salvare întro încăpere cu o suprafaţă de cca. 55 m2. Complexitatea acestuia este dată de faptul că în
componența acestuia se regăsesc rezervoare, tubulaturi, nișe, deplasare pe înălțimi diferite, etc.
Poligonul permite crearea de diferite trasee 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.
Lucrul în spații închise (limitate) constituie un factor de risc generator de accidente sau
evenimente nedorite, cu impact asupra sănătății omului. Aplicarea regulilor de bună practică în
aceste situaţii constituie o măsură de prevenire obligatorie.
Un spațiu limitat reprezintă orice loc ce nu este destinat lucrului în mod curent. Acesta are
restricții de intrare sau ieșire, este la presiune atmosferică, are ventilație inadecvată și prezintă
pericol de înec sau de sufocare, atmosferă contaminată sau deficit de oxigen. Din aceste motive, în
cazul spațiilor închise sunt necesare măsuri pentru protejarea lucrătorilor față de atmosfera ostilă,
de materialele care pot să-i acopere sau de alte pericole care nu conferă siguranță.
Relevanţa proiectului este determinată de importanţa care se acordă protejării vieţii,
precum şi securităţii şi sănătăţii în muncă, avându-se în vedere că ţelul final al proiectului a fost
realizarea unui poligon de antrenament în spații închise care să permită pregătirea formațiilor de
intervenție și salvare pentru lucrul în spații închise.

Fig. 52 Antrenamentul salvatorilor în poligonul cu spatii inchise
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Rezultatul C-D a fost realizarea poligonului de antrenamet în spații închise pentru
personalul de intervenție și salvare și a regulamentului de intervenție și salvare în spații închise.
Efectele socio – economice estimate ale proiectului se reflectă în:
✓ 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.
✓ prevenirea accidentelor individuale şi colective de muncă, la ale căror urmări
dramatice se adaugă în general şi consecinţe nefaste asupra patrimoniului (naţional
sau privat) afectat de aceste evenimente.
F. PN 07 45 02 63 Modernizarea infrastructurii Poligonului de antrenament a salvatorilor
în vederea testării personalului de intervenție și salvare la temperatură și umiditate ridicată.
Proiectul s-a derulat pe două faze: “Analiza locațiilor din Poligonul de antrenament și a
echipamentelor necesare în vederea realizării unor medii cu temperatură și umiditate ridicată”,
respectiv “Testări experimentale în poligonul de antrenament privind comportamentul salvatorilor
în medii cu temperatură și umiditate ridicată”.
Achiziții în cadrul proiectului:
- Generator electric de căldură tip MUNTERS C 31 - utilizat pentru realizarea de medii cu
temperatură înaltă în cadrul poligonului de antrenament.
- Umidificator de aer tip STANDLER FORM - utilizat pentru realizarea de medii cu umiditate
ridicată.
- Mașină fum tip Antari Z1000 - utilizată pentru realizarea de medii cu vizibilitate redusă.
Prin acest proiect a fost stabilit gradul de efort fizic al salvatorilor, în funcţie de
temperatura și umiditatea ridicată în care se antrenează, specific activităţii de intervenţie şi
salvare în vederea optimizării antrenamentelor acestora.
Au fost realizate medii cu temperatură şi umiditate ridicată în cadrul poligonului de
antrenament, ce au permis simularea unor activităţi de intervenţie în spaţii limitate, orizontal şi
vertical, mediu cu vizibilitate redusă, având drept finalitate stabilirea unui barem minim pentru
personalul aflat la instruire - reinstruire. De asemenea, au fost realizate testări experimentale în
poligonul de antrenament privind comportamentul salvatorilor la efort în medii cu temperatură și
umiditate ridicată. Toate aceste aspecte au fost evaluate şi analizate în scopul organizării
ergonomice a activităţilor din cadrul programului de antrenament pentru optimizarea acestuia.
În urma testărilor efectuate de către salvatori în Poligonul de antrenament s-a observat o
corelare directă, în condițiile depunerii unei cantități semnificative de efort, între creșterea
temperaturii și umidității mediului ambiant și modificarea parametrilor fizilogici ai salvatorilor
(puls și saturația de oxigen în sânge), fapt ce va permite identificarea unor limite superioare a
temperaturii din zona de intervenție astfel încât salvatorii să î-și desfășoare activitatea în condiții
de siguranță.
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Fig. 53 Antrenament al salvatorilor în medii cu temperatura si umiditate ridicata

Relevanţa proiectului este determinată de importanţa care se acordă protejării vieţii,
precum şi securităţii şi sănătăţii în muncă, avându-se în vedere că ţelul final al proiectului a fost
realizarea unui program de antrenament al personalului de intervenție și salvare în medii toxice /
explozive / inflamabile cu temperaturi și umiditate ridicată, care să permită intervenţia cu succes
în situaţii limită: accidente, avarii, etc.
Rezultatul C-D a fost îmbunătățirea procesului de antrenament al personalului de
intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile, prin includerea etapei de pregătire
practică în medii cu temperatură și umiditate ridicată.
Efectele socio – economice estimate ale proiectului se reflectă în creşterea nivelului de
securitate şi sănătate în muncă, prin utilizarea în procesul de autorizare – reautorizare a
personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile a antrenamentului
optimizat din punct de vedere al mediilor cu temperatură și umiditate ridicată.
G. PN 07 45 02 67 Cercetări privind îmbunătăţirea metodologiei de evaluare psihologică a
personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive / inflamabile
Proiectul s-a derulat în două faze: “Studiu privind metodele de evaluare / selecţie
psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile”,
respectiv „Elaborarea şi implementarea etalonului specific personalului de intervenţie şi salvare în
medii toxice / explozive / inflamabile”.
Proiectul şi-a propus realizarea unei analize psihologice a muncii din care să rezulte profilul
psihologic al muncii pentru personalul de intervenţie şi salvare în atmosfere toxice / explozive /
inflamabile, identificarea celor mai potrivite instrumente de predicţie a performanţei în muncă şi
prezentarea unor etaloane specifice, corespunzătoare instrumentelor identificate.
Achiziţii în cadrul proiectului:
Nr. Denumire
Destinaţia prevăzută
crt.
1.
Sistem de analiză a muncii F-JAS
Evaluarea psihologică a personalului de intervenţie
şi salvare în atmosfere toxice / explozive /
inflamabile
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Nr. Denumire
crt.
2.
Platformă profesională pentru
evaluarea psihologică a adulţilor
CAS ++
3.
Test de atenţie concentrată D2

4.

5.

6.

Destinaţia prevăzută

Evaluarea psihologică a personalului de intervenţie
şi salvare în atmosfere toxice / explozive /
inflamabile
Evaluarea psihologică a personalului de intervenţie
şi salvare în atmosfere toxice / explozive /
inflamabile
State-Trait Anxiety Inventory Evaluarea psihologică a personalului de intervenţie
STAI-Y
şi salvare în atmosfere toxice / explozive /
inflamabile
State-Trait Anger Expression Evaluarea psihologică a personalului de intervenţie
Inventory STAXI-2
şi salvare în atmosfere toxice / explozive /
inflamabile
Multidimensional
Aptitude Evaluarea psihologică a personalului de intervenţie
Battery MAB-II
şi salvare în atmosfere toxice / explozive /
inflamabile

Fig. 54 Teste achizitionate in cadrul proiectului

Identificarea cerinţelor aptitudinale s-a făcut cu ajutorul sistemului de analiză a muncii FJAS (Fleishman Job Analysis Survey), metodă care oferă o legătură directă între sarcinile specifice
unui post de muncă şi calităţile de care indivizii trebuie să dispună pentru realizarea corectă a
acestora. Ca urmare a analizării rezultatelor obţinute în urma aplicării instrumentului amintit, s-a
trasat profilul psihologic al personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / inflamabile /
explozive şi a fost stabilită metodologia de evaluare psihologică a personalului de intervenţie şi
salvare în medii toxice / inflamabile / explozive, utilizată în prezent în cadrul INCD INSEMEX.
Analiza muncii realizată în prima etapă a proiectului a putut fi utilizată, în cercetările care
au urmat, ca punct de plecare pentru evaluarea performanţelor personalului de intervenţie şi
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salvare în medii toxice / explozive / inflamabile, managementul sănătăţii şi protecţiei muncii
precum şi pentru întocmirea unor fişe de post actuale şi fundamentate ştiinţific.
Proiectul este relevant din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, ţinând cont
de faptul că obiectivul final al proiectului a constat în realizarea unei metode de evaluare / selecţie
psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive / inflamabile pentru
realizarea unor activităţi care presupun un grad ridicat de risc de accidentare sau îmbolnăviri
profesionale.
Efecte socio-economice estimate se reflectă în creşterea nivelului de securitate şi sănătate
în muncă, cunoscut fiind faptul că peste 80% din accidentele de muncă au ca principala cauză
factorul uman, prevenirea accidentelor individuale şi colective de muncă, la ale căror urmări
dramatice se adaugă în general şi consecinţe nefaste asupra patrimoniului (naţional sau privat)
afectat de aceste evenimente.
În cadrul Departamentul Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice s-au
derulat proiecte de cercetare finanţate de la bugetul de stat, programele de cercetare
PARTENERIATE şi NUCLEU, precum şi contractate cu diverşi operatori economici.
Rezultatele activităţii de cercetare dezvoltare au fost obţinute ca urmare a aplicării
proiectelor sub forma contractată, după cum urmează:
A. PARTENERIAT NR.55/2012 Concepţia structurală şi proiectarea pe baza controlului
mecanismului de cedare a structurilor multietajate supuse la acţiuni accidentale.
Împreună cu specialiştii de la Universitatea Politehnică Timişoara – Facultatea de
Construcţii, au fost analizate şi evaluate condiţiile de încercare cele mai relevante care pot fi
susţinute din bugetul proiectului, realizându-se efectuarea testelor în condiţii de securitate şi
sănătate adecvate, conform legislaţiei aplicabile din domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
Având în vedere considerentele de ordin tehnic şi de securitate a muncii, s-a agreat ideea
potrivit căreia încercările să fie efectuate pe modele/prototipuri de structuri pretensionate înainte
de expunerea acestora la unda dinamică a exploziei, în cadrul buncărului de încercări existent la
Poligonul de teste al INCD-INSEMEX Petroşani pentru determinarea deformaţiilor elasto-plastice
sau a ruperii materialului la efectul unor încărcături amplasate la o distanţă cunoscută.
Amplasarea încărcăturilor explozive de proximitate sau aplicate, au vizat verificarea
comportării structurilor care se încearcă, în ceea ce priveşte deformaţiile remanente (plastice),
respectiv distrugerea/afectarea îmbinărilor sau chiar distrugerea materialului constructiv de bază
(profil din oţel laminat), aceste aspecte fiind evidenţiate cu ocazia testelor realizate în această
etapă.
Pentru efectuarea testelor a fost ales buncărul de testare existent în dotarea Poligonului de
încercări al INCD INSEMEX Petroşani care este o infrastructură adecvată efectuării încercărilor,
vizând supunerea la efecte dinamice de explozie. Pentru a putea atinge obiectivele propuse s-au
utilizat echipamente de măsurare a presiunii dinamice, cunoscându-se geometria interioară a
buncărului, geometria specimenului şi amplasarea spaţială a senzorilor (Fig. 55, Fig. 56).
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Fig. 55 Vedere generală de ansamblu a buncărului
în care s-au efectuat testele pilot

Fig. 56 Fixarea specimenului în buncăr, conform
scenariilor de testare

Echipamentul de determinare a presiunii pentru urmărirea dinamicii fenomenului de
explozie şi a efectelor în domeniul deformaţiilor plastice şi elastice a diferitelor elemente ale
structurii supuse experimentărilor (specimen), a fost utilizat în cadrul încercărilor, în scopul
obţinerii de informaţii relevante privind manifestarea presiunii necesare pentru modelarea
fenomenului la nivelul senzorilor, respectiv a structurii încercate.
Programul de încercări a urmărit o fază de calibrare a senzorilor (de stabilire a condiţiilor
concrete în care urmează a se efectua încercările experimentale propriu-zise), oferirea de
rezultate experimentale privind urmărirea modului în care anumite încărcături pot provoca avarii
asupra unor elemente constructive ale specimenului amplasat în buncăr şi dacă ansamblul de
protecţie constructiv care înglobează sistemul de monitorizare a presiunii poate fi afectat de
efectele exploziei în timpul încercărilor, în scopul stabilirii variantelor optime de amplasare ale
acestora în spaţiul din interiorul buncărului.
Program de testare
1. Detonarea unei
încărcături explozive
de masa m1=125g (un
singur cartuș de
exploziv),
în
proximitatea grinzii,
liber suspendate, fără
contact cu metalul.
2. Detonarea unei
încărcături explozive
de masa m2=250g (2
cartușe a câte 125g
fiecare),
în
proximitatea grinzii,
liber suspendate, fără
contact cu metalul.

Rezultate obţinute
a)Nu s-au constatat deformări ale ansamblului stâlp-grizi-suporți.
b)Presiunea undei de șoc aeriene (suprapresiunea) p1max=0,2 bar,
(Fig. 57)

Fig. 57 Înregistrare oscilogramă
a)Nu s-au constatat deformări ale ansamblului stâlp-grizi-brațe
rigidizare.
b)Presiunea undei de șoc aeriene (suprapresiunea) p2max=0,4 bar,
înregistrare oscilogramă (Fig. 58)

Fig. 58 Înregistrare oscilogramă
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Program de testare
3. Detonarea unei
încărcături explozive
de masa m3=500g (4
cartușe a câte 125g
fiecare),
în
proximitatea grinzii,
liber suspendate, fără
contact cu metalul.

Rezultate obţinute
a)S-au constatat deformări ale grinzii(pierderea planeităților
suprafețelor grinzii), precum și deformarea puternică a elementelor
de îmbinare cu stâlpul.
b)Presiunea undei de șoc aeriene (suprapresiunea) p3max=0,8 bar,
înregistrare oscilogramă (Fig. 59)

Fig. 59 Înregistrare oscilogramă

4.Detonarea
unei
încărcături explozive
de masa m4=1000g (8
cartușe a câte 125g
fiecare),
liber
suspendate,
fără
contact cu metalul

a) S-au constatat deformări ale grinzii (pierderea planeităților
suprafețelor grinzii), deformarea puternică a elementelor de
îmbinare cu stâlpul, deplasarea stâlpului pe buloanele de fixare.
b)Presiunea undei de șoc aeriene (suprapresiunea) p4max=1,75 bar,
înregistrare oscilogramă (Fig. 60)

Fig. 60 Înregistrare oscilogramă

5.Detonarea
unei
încărcături explozive
de masa m5=1000g ,
respectiv 8 cartușe a
câte 125g fiecare,
montate pe un suport
de lemn de 1cm
grosime, aflat în
contact direct cu
stâlpul

a)S-au constatat deformări ale grinzii(pierderea planeităților
suprafețelor stâlpului), comprimarea puternică și fisurarea a
acestuia cu generare de schije.
b)Presiunea undei de șoc aeriene (suprapresiunea) p5max=14 bar,
înregistrare oscilogramă (Fig. 61)

Fig. 61 Înregistrare oscilogramă

Reproiectarea structurilor metalice standardizate în prezent, aplicând un sistem de calcul
performant este deosebit de importantă, având în vedere mai multe criterii, din care se pot
sublinia efectele datorate unor explozii accidentale de gaze, atacuri teroriste sau răspunsul
structurii la seisme naturale sau artificiale, cu sau fără implicarea efectului caloric asupra
materialului din structura construcţiei.
B. PN 07 45 01 40 Dezvoltarea tehnologiei de evaluare a efectelor seismice, in vederea
creşterii nivelului de seismoprotecţie a obiectivelor civile şi industriale.
Acest proiect a avut ca obiectiv principal dezvoltarea logisticii de monitorizare seismică şi
determinare a caracteristicilor explozivilor pentru cunoaşterea şi aplicarea celor mai eficiente şi
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complete metode/criterii de evaluare a efectului seismic, care să conducă la posibilitatea stabilirii
măsurilor tehnice care să reducă / diminueze acţiunea acestuia.
Detonarea explozivilor în cariere generează unde seismice care pot avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător, obiectivelor civile/industriale din apropiere (clădiri, drumuri,
instalaţii tehnologice etc).
Evaluarea efectului seismic se poate realiza prin monitorizarea unor parametrii care
caracterizează undele seismice produse de exploziile din cariere cum sunt: frecvenţa oscilaţiilor,
amplitudinea deplasării, viteza oscilaţiilor particulelor solului, acceleraţia oscilaţiilor, durata de
manifestare a acestora.
În cadrul proiectului au fost întreprinse următoarele activităţi de cercetare:
Faza 1: Analiza factorilor de influenţă care generează efecte seismice ce trebuie să fie
evaluaţi la elaborarea proiectelor de împuşcare şi executarea acestora. În această fază s-a realizat
un studiu privind factorii de influenţă a efectului seismic generat de lucrările de împuşcare din
cariere.
Faza 2: Stabilirea măsurilor pentru reducerea efectelor seismice datorate lucrărilor de
împuşcare din cariere, pe baza reproducerii undelor seismice în condiţii de laborator şi compararea
acestor rezultate cu valorile măsurătorilor efectuate in situ. În cadrul acestei faze s-au elaborat
soluţiile tehnice adoptate pentru reducerea efectului seimic generat de lucrările de împuşcare din
cariere, în urma căruia s-a achiziționat un Seismograf Minimate Pro 4 de ultimă generație.
Aprecierea efectului seismic utilizând proceduri care să cuprindă toate etapele care trebuie
parcurse în evaluare şi aspectele tehnice care trebuie abordate, asigură o amplă bază de date,
pentru întocmirea măsurilor de protecţie a arealului din zona exploatărilor miniere la zi, care va
avea un impact direct în aplanarea posibilelor conflicte dintre operatorii economici şi vecinii
acestora, operatori economici şi autorităţi dar şi în dezvoltarea pe termen lung în condiţii de
securitate a exploatării zăcămintelor.
Implementarea rezultatelor cercetării efectuate în cadrul proiectului sunt valorificate prin,
dezvoltarea capacităţii de monitorizare și evaluare a INCD-INSEMEX, reducerea efectelor seismice
la exploatările miniere la zi datorate lucrărilor de împuşcare, ca efect socio-economice caracterizat
de oferirea unor servicii de specialitate pentru operatorii economici, persoane sau autorităţi, la
preţuri avantajoase, reducerea costurilor la operatorii economici, induse de despăgubirile
financiare datorate posibililor reclamanţi afectaţi de lucrările de împuşcare.
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Fig. 62 Software specializat tip Module Advanced pentru
monitorizarea parametrilor undelor seismice

Fig. 63 Seismograf Minimate Pro 4

Rezultatele cercetării contribuie la aprofundarea cunoașterii în domeniu abordat, prin
obținerea unor informații și date tehnice pe baza îmbunătățirii sistemului de măsurători și
monitorizări seismice aplicat, iar valorificarea acestora se poate concretiza în rezolvarea
solicitărilor de certificare tehnologii de de împușcare în vederea asigurării seismo-protecției.
Principalele efecte socio-economice şi de mediu:
✓ Îmbunătăţirea fundamentului ştiinţific şi tehnic pentru evaluarea efectului seismic provocat
de lucrările de împuşcare.
✓ Îmbunătăţirea capacităţii de încercare, expertizare şi evaluare a INCD-INSEMEX.
✓ Oferirea unor servicii de specialitate pentru operatorii economici, persoane sau autorităţi,
la preţuri avantajoase.
✓ Reducerea costurilor la operatorii economici, induse de despăgubirile financiare datorate
posibililor reclamanţi afectaţi de lucrările de împuşcare.
✓ Reducerea impactului asupra mediului înconjurător specific activităţilor de împuşcare în
carieră prin aplicarea de măsuri tehnice care să asigure protecţia obiectivelor civile /
industriale din arealul apropiat efectuării acestor tipuri de lucrări.
✓ Stabilirea măsurilor care să conducă la menţinerea stabilităţii şi integrităţii obiectivelor,
precum şi la protecţia mediului înconjurător pe baza unui proces de evaluare prealabilă a
seismului, care evidenţiază efectele posibile produse asupra arealului limitrof.
C. PN 07 45 02 62 Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi informatice pentru
organizarea cursurilor de calificare în meseriile de artificier de mină şi artificier la lucrări de
suprafaţă.
Cercetările efectuate în cadrul proiectului au avut ca rezultat asigurarea condiţiilor pentru
dobândirea competenţelor teoretice şi practice a cursanţilor, specifice meseriilor de artificier de
mină respectiv artificier la lucrări la suprafaţă, în scopul desfăşurării unei activităţi în condiţii de
securitate şi sănătate în muncă.
În cadrul proiectului s-au studiat caracteristicile tipurilor de explozivi de uz civil existente la
acest moment pe piaţa europeană, măsurile de securitate şi siguranţă la utilizare, tehnicile de
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împuşcare aplicate în diverse domenii precum şi literatură de specialitate cu cercetări de ultimă
oră în domeniu.
În cadrul proiectului au fost întreprinse activităţi de cercetare, derulate în două faze și
anume:
Faza 1: Realizarea infrastructurii pentru pregătirea teoretică şi verificarea pregătirii practice
şi teoretice a participanţilor la curs.
În această fază s-au analizat aspectele teoretice obligatorii pentru exercitarea meseriei de
artificier de mină respectiv artificier la lucrări la suprafaţă, care au făcut obiectul unui suport de
curs pentru fiecare calificare, acestea fiind rezultatele acestei etape de derulare a proiectului, care
conţin informaţii referitoare la: legislaţia în domeniul explozivilor de uz civil, noţiuni generale des
pre explozivi (compoziţie, terminologie, domeniul de aplicare, caracteristici termodinamice, reacţii
chimice explozive, gaze de explozie, domeniul de utilizare, clasificare, detonaţie, parametrii de
siguranţă, umiditate, densitate etc), descrierea principalilor compuţi chimici ai explozivilor,
mijloace de iniţiere (capse detonante pirotehnice / electrice, sisteme neelectrice, fitile de
amorsare, fitile detonante, bustere, explozoare), tehnici de împuşcare, rateuri şi lichidarea
acestora, standarde privind explozivii de uz civil, reguli de prevenire şi stingere a incendiilor,
cerinţe de securitate şi sănătate în muncă specifice meseriei de artificier de mină / lucrări la
suprafaţă.
Faza 2: Realizarea infrastructurii tehnice necesară instruirii practice a cursanţilor
Pe parcursul derulării acestei faze s-au realizat infrastructuri care să reproducă la o scară
mai mică, locaţiile de împuşcare din subteran şi de la suprafaţă, la care cursanţii să efectueze orele
alocate stagiului de practică din cadrul celor două programe de calificare.
Principalele aspecte avute în vedere la conceperea elementelor de infrastructură, au fost
cele legate de asigurarea unor facilităţi pe care cursantul să-şi formeze capacităţile şi deprinderile
specifice meseriilor de artificier de mină şi de suprafaţă, în conformitate cu tematica de la Art.116
pct.(2) din NORME TEHNICE privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea,
transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni
specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, Legea
nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive cu modificările şi completările ulterioare.
Infrastructura realizată pentru efectuarea stagiului de practică din cadrul cursului de
calificare în meseria de artificier de mină, reproduce un front de împuşcare dintr-o lucrare minieră
subterană și este amplasată într-un spaţiu amenajat pentru acest scop, Fig. 64.
Macheta este realizată în firida din cadrul poligonului de încercări explozivi, are prevăzute
găuri de mină, evidenţiate pe grupe de găuri după rolul acestora în procesul de dislocare
(sâmbure, lărgire şi profilare).
Găurile de mină sunt reproduse cu ajutorul unor ţevi din PVC, ceea ce face posibilă
încărcarea acestora cu material didactic de către participanţii la curs, asigurând astfel o apropiere
considerabilă de activitatea pe care trebuie să o desfăşoare artificierul de mină.
Deoarece macheta a fost realizată mobilă, practicanţii pot observa modul de dispunere a
gărilor de mină într-un front de împuşcare, înclinarea, lungimea şi direcţia acestora în profunzime.
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De asemenea pe machetă cursanţii vor efectua cu material inert, operaţiunile care trebuie
să le efectueze obligatoriu artificierul de mină, cum sunt realizarea amorselor, introducerea
amorselor în găurile de împuşcare sau realizarea circuitului de împuşcare.
Spaţiul amenajat pentru montarea machetei - front de împuşcare în subteran – permite
desfăşurarea activităţilor specifice meseriei de artificier de mină, cu evidenţierea aspectelor ce ţin
de securitatea şi siguranţa în muncă în acest domeniu.

Fig. 64 Machetă front de împuşcare

Fig. 65 Machetă front de împuşcare

Infrastructura realizată pentru efectuarea stagiului de practică din cadrul cursului de
calificare în meseria de artificier la lucrări de suprafaţă, reproduce la o scară mai mică, un front de
împuşcare aflat pe o treaptă de exploatare dintr-o carieră, Fig. 65.
Participanţii la curs au posibilitatea să efectueze operaţiunile specifice pe care artificierul
trebuie să le execute într-un front de împuşcare dintr-o carieră, cum sunt: pregătirea diferitelor
tipuri de amorse, introducerea amorselor în gările de sondă, încărcarea găurilor, realizarea
reţelelor de împuşcare constituite din fitil detonant / sisteme de iniţiere neelectrice.
De asemenea infrastructura de efectuare a stagiului de practică s-a completat prin
realizarea unor elemente de structură (stâlpi) din beton armat care reprezintă elemente portante
ale unei construcţii care urmează să fie demolate.
Din construcţie, stâlpii au fost prevăzuţi cu găuri de împuşcare, cu diametrul de 50 mm,
dispuse pe un singur rând, în care se pot efectua operaţiunile specifice executate de artificier:
introducerea amorselor şi încărcarea găurilor, realizarea circuitului de împuşcare

a

b
Fig. 66 Stâlpi din beton armat

a. Reţea de fitil detonant; b. Reţea de elemente ale sistemului de iniţiere neelectric
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Pe stâlpi sunt figuraţi parametrii de împuşcare care trebuie determinaţi pentru demolarea /
distrugerea acestor tipuri de elemente constructive: diametrul găurii de împuşcare, distanţa între
găuri, anticipanta, grosimea peretelui şi lungimea găurii.
Stâlpii de beton construiţi, constituie o infrastructură didactică realizată la scară, care
permite practicanţilor să-şi dezvolte capacitatea de înţelegere şi să asimileze foarte repede
informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii specifice lucrărilor de pregătire şi efectuare a
unei demolări cu ajutorul explozivilor de uz civil.
Principalele efecte socio-economice şi de mediu:
• Îmbunătăţirea infrastructurii teoretice şi tehnice a INCD-INSEMEX Petroşani pentru
organizarea cursurilor de calificare în meseriile de artificier de mină / artificier la lucrări la
suprafaţă.
• Operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice cu explozivi de uz civil (utilizare,
depozitare, transport, fabricare) vor dispune de personal calificat în domeniu.
Persoanele care sunt în şomaj sau cele care au în vedere schimbarea domeniului în care
profesează, vor putea accesa cursul de calificare în meseria de artificier de mină / artificier la
lucrări la suprafaţă.

D. PN 07 45 02 68 Cercetări privind elaborarea şi implementarea unor instrumente IT
pentru prelevarea din loturi de fabricaţie a eşantioanelor reprezentative de explozivi de
uz/articole pirotehnice.
Proiectul are în vedere îmbunătăţirea sistemului de prelevare de mostre prin aplicarea
unor scheme de eşantioanare pentru încercări necesare evaluării conformităţii explozivilor de uz
civil şi a articolelor pirotehnice în vederea aplicării modulelor de certificare conform Directivelor
Europene 93/15/CEE şi 23/2007/CE.
În vederea fundamentării unui sistem de eşantionare aplicabil domeniului explozivilor de uz
civil şi articolelor pirotehnice a fost necesară stabilirea unei modalităţi facile de concepere a unui
instrument documentat şi procedurat a cărui formă şi conţinut sunt în deplin acord cu cerinţele
sistemului de calitate precum şi cu cerinţele tehnice stipulate în documentele normative (SR EN
15947-Partea 5: 2011, şi SR ISO 2859-1:2009).
În cadrul proiectului au fost întreprinse următoarele activităţi de cercetare:
Faza 1: Evaluarea cerinţelor pentru efectuarea unor activităţi de eşantionare de produse în
domeniul explozivilor de uz civil/articole pirotehnice în vederea stabilirii eficienţei şi acurateţei în
concordanţă cu modulele de certificare prevăzute de directivele europene specifice;
Faza 2: Implementarea unui sistem trasabil, eficient şi cu un nivel de încredere statisticomatematic ca aplicaţie informatică care susţine cerinţele pentru efectuarea unor activităţi de
eşantionare de produse în domeniul explozivilor de uz civil/articole pirotehnice.
Un sistem de eşantionare corespunzător presupune existenţa unui set de planuri de
eşantionare sau scheme de eşantionare prevăzute cu propriile reguli de schimbare a planurilor
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iniţiale, împreună cu procedurile de eşantionare, inclusiv criteriile prin care se poate stabili gradul
de adecvare a planurilor şi schemelor de eşantionare.
Astfel, un sistem de eşantionare corespunzător presupune asigurarea concordanţei
modului de aplicare procedurată în funcţie de intervalele de mărime ale loturilor, nivelul de
calitate acceptabil (AQL), precum şi nivelurile de inspecţie necesar a fi aplicate în raport cu un plan
de eşantionare adecvat.
Implementarea şi menţinerea corectă a unui sistem armonizat de eşantionare trasabil
specific domeniului explozivilor de uz civil /articolelor pirotehnice, oferă o serie de avantaje
privind:
- uşurinţa de a analiza în mod sistematic factorii cantitativi şi calitativi ce caracterizează
gradul de neconformitate, exprimaţi fie ca procent de elemente neconforme, cât şi ca
neconformităţi constatate la 100 de elemente;
- o mai mare conştientizare a riscurilor de neîndeplinire a cerinţelor specificate,
referitoare la nivelul de calitate prestabilit;
- îmbunătăţirea transparenţei proceselor de realizare a schemelor de eşantionare
configurate în acord cu cerinţele aplicabile;
Pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a implementării sistemului armonizat de
eşantionare a loturilor de explozivi de uz civil /articole pirotehnice, s-a considerat necesară
elaborarea unei aplicaţii informatice specializate pornind de la consideraţii de ordin metodologic
prevăzute în procedura de eşantionare, şi instrumentele de lucru ale mecanismului de
eşantionare, în scopul realizării machetării documentelor de raportare specifice în acord cu
principiile calităţii
Aplicaţia informatică specializată EŞANTIONARE.EXE 01 asigură elaborarea operativă şi
procedurată a documentelor de lucru şi de raportare specifice sistemului de eşantionare a loturilor
de explozivi de uz civil/articole pirotehnice, la nivelul operatorilor economici din domeniul
explozivilor de uz civil/articolelor pirotehnice şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu.

Fig. 67 Ferestre aplicație Esantionare

Programul EŞANTIONARE.EXE 01 poate constitui o soluţie viabilă la rezolvarea operativă şi
procedurată a problemelor din domeniul eşantionării loturilor de explozivi de uz civil/articole
pirotehnice, oferind posibilitatea:
✓ abordării planificate şi documentate a procesului de eşantionare;
✓ definirii zonelor de responsabilitate şi acceptabilitate;
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✓ cunoaşterii şi conştientizării problematicii specific sistemului de eşantionare şi
prelevare.
E. PN 07 45 03 26 Cercetări privind implementarea unui sistem electronic de monitorizare
armonizat pentru identificarea unică şi trasabilitatea explozivilor de uz civil.
Acest proiect are ca obiectiv principal implementarea unei soluţii integrate şi complete de
trasabilitate a explozivilor de uz civil, la nivelul depozitului de explozivi din cadrul Poligonului de
testare explozivi – INSEMEX. În acest sens, aplicarea sistemului electronic de monitorizare
armonizat, de tip TTE (Tracking and Tracing of Explosives) pentru identificarea unică şi
trasabilitatea explozivilor de uz civil, la nivelul depozitului de explozivi al INCD INSEMEX Petroşani,
asigură existenta unui instrument modern şi deosebit de util care vine în sprijinul instituţiilor
cu atribuţii/preocupări în domeniul securităţii materiilor explozive, precum şi în acordarea de
suport autorităţilor însărcinate cu depistarea explozivilor pierduţi sau furaţi şi cu prevenirea
folosirii ilicite şi dăunătoare a acestor materiale periculoase.
În cadrul proiectului au fost întreprinse următoarele activităţi de cercetare:
Faza 1: Stabilirea cerințelor specifice unui sistem de identificare unică și trasabilitate a
explozivilor de uz civil; Conformarea cu cerințele de identificare unică și trasabilitate a explozivilor
de uz civil; Achiziţia de echipamente (IT şi software specializat) şi dispozitive de urmărire hardware
necesare identificarea unică și trasabilitatea explozivilor de uz civil;
Faza 2: Prezentarea generală a depozitului de explozivi din cadrul Poligonului de testare
explozivi - INSEMEX; Conformarea situaţiei actuale cu cerinţele de identificare unică şi trasabilitate
a explozivilor de uz civil; Implementarea sistemului de identificare unică şi trasabilitate a
explozivilor de uz civil la depozitul de explozivi al INCD INSEMEX Petroşani.
Sistemul electronic armonizat pentru identificarea unică şi trasabilitatea explozivilor de uz
civil reprezintă un instrument de monitorizare conform cu cerințele directivei europene
2008/43/CE, care constituie o modalitate integrată, facilă, sigură și rapidă de asigurare a
controlului pe întreg fluxul logistic al acestor produse de natură explozivă, de la producători,
transportatori și distribuitori și până la utilizatori.
Astfel, principalele avantaje ale utilizării acestui sistem electronic modular, constau în:
- Înregistrarea eficientă a mișcării produselor de natură explozivă în orice etapă de la
primirea produselor și până la folosirea acestora prin intermediul doar a câtorva
scanări;
- Reducerea operațiunilor manuale prin punerea la dispoziție a unei gestiuni electronice
a produselor de natură explozivă;
- Alegerea aleatoare a produselor de natură explozivă pentru testare la recepția
acestora;
- Returnarea neproblematică de produse către furnizor prin creare de fișiere XML
conforme cu recomandările FEEM (Federaţia Producătorilor Europeni de Explozivi);
- Interfață și interacțiuni prietenoase cu aplicația;
- Concept flexibil de acordare de drepturi de acces pentru persoanele cu atribuții și
sarcini în domeniu;
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-

Posibilitatea acordării de acces la informație autorităților, fără necesitatea alocării de
personal cu responsabilități în acest sens;
- Controlul datei de expirare și a comentariilor inserate în gestiunea electronică.
Pentru asigurarea utilizării corespunzătoare a sistemului de identificare unică și
trasabilitate a explozivilor de uz civil, în condițiile respectării cerințelor legale și ale sistemului de
calitate implementat la nivelul instituției, a fost elaborată procedura internă de control, cod PICExpl 01.
În scopul implementării unei soluţii integrate și complete de trasabilitate a explozivilor de
uz civil, la nivelul Poligonului de testare explozivi – INSEMEX și a depozitului de explozivi aferent, a
fost achiziționat, în condițiile legii, un sistem electronic de monitorizare armonizat pentru
identificarea unică şi trasabilitatea explozivilor de uz civil de proveniență germană (ONTARIS),
constând din echipamente IT, software specializat și dispozitive de urmărire hardware, respectiv:
- Hardware: Tabletă PC robustă (IP65) prevăzută cu sistem de operare Windows 7, fiind
echipată cu Wi-Fi și cu un port USB, precum și cu baterie reîncărcabilă care asigură o durată de
utilizare a ei de 2 ore; Scaner utilizat pentru identificarea și înregistrarea explozivilor de uz civil, pe
baza unui cod Datamatrix.
- Software specializat prevăzut cu următoarele secțiuni operaționale: Registrul stocurilor
de explozivi; Fișa de magazie; Recepția bunurilor; Consumul; Returul; Eliberări de bunuri, Regimul
stocurilor; Administrarea depozitului; Date master; Copia de rezervă; Suplimente; Administrarea
explozivilor.

Fig. 68 Tabletă PC, prevăzută cu sistem de operare
Windows 7, fiind echipată cu Wi-Fi și cu un port USB

Fig. 69 Scaner pentru identificarea și
înregistrarea explozivilor de uz civil

Principalele efecte socio-economice şi de mediu:
✓ Având în vedere că prin marcajul de identificare unică și trasabilitatea explozivilor de uz
civil se poate urmări traseul de la producător până la utilizatorul final, se previne furtul
acestora și astfel utilizarea lor în scopuri care ar putea pune în pericol siguranța publică;
✓ Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă în domeniul explozivilor de uz
civil;
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✓ Identificarea și trasabilitatea tuturor explozivilor începând cu site-ul de producție sau cu
primul punct unde aceștia pătrund pe teritoriul Uniunii Europene și până la utilizarea
acestora de către beneficiarul final.
F. PN 07 45 03 28 Cercetări privind influenţa concentraţiei de amestec exploziv aermetan/aer-metan-praf de cărbune asupra asigurării securităţii în exploatarea explozivilor
antigrizutoşi în standul de încercări din Poligonul de explozivi.
Acest proiect are ca obiectiv principal dezvoltarea capacității naționale de evaluare,
prevenire și limitare a riscurilor generate de aplicațiile industriale din domeniul explozivilor de uz
civil desfășurate în medii cu pericol de explozie și/sau toxicitate privind asigurarea securității și
sănătății personalului, protecției mediului, resurselor minerale și materialelor.
În cadrul proiectului au fost întreprinse următoarele activităţi de cercetare:
Faza 1: Caracterizarea generală a explozivilor de uz civil utilizaţi la extragerea cărbunelui;
Descrierea sintetică a tehnologiilor de împuşcare utilizate în subteran pentru extragerea cărbunelui
din Valea Jiului; Descrierea metodelor de încercare a explozivilor de iu civil pentru utilizarea
acestora în condiţii de siguranţă, în atmosfere potenţial explozive; Faza 2: Explozivi de siguranţă
adecvaţi pentru tehnologii de împuşcare utilizate în subteran pentru extragerea cărbunelui din
Valea Jiului; Caracterizarea factorilor de influenţă în ceea ce priveşte aprinderea atmosferei aermetan, respectiv aer-metan-praf de cărbune, în procesul de derocare; Validarea metodelor de
încercare a explozivilor de uz civil pentru utilizarea acestora în condiţii de siguranţă, în atmosfere
potenţial explozive, ţinând seama de factorii de influenţă.
Cerinţele referitoare la caracteristicile de siguranţă pentru explozivii utilizaţi în minele
grizutoase sunt esenţiale, atât pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă, cât
şi pentru prevenirea aprinderii atmosferei din subteran împreună cu efectuarea eficientă a
operaţiei de derocare prin împuşcare. Aplicarea metodelor de exploatare, în condiţii de securitate
şi eficienţă economică ridicate, presupune perfecţionarea tehnicilor de împuşcare şi adaptarea
explozivilor antigrizutoşi şi mijloacelor de iniţiere disponibile la acestea prin analiza comparativă a
diferitelor tipuri de explozivi şi capse detonante utilizate în ultimii ani.
Realizarea unor încercări în condiţii de poligon presupune cunoaşterea şi gestionarea
factorilor de influenţă care pot afecta rezultatele consemnate şi anume: aprinderea sau
neaprinderea atmosferei grizutoase de către încărcăturile explozive. Astfel, au fost analizate o
serie de grupe de factori de influenţă de care trebuie ţinut seama în concluzionarea că, rezultatele
încercărilor din Poligon acoperă situaţiile previzibile din practică. Aceste grupe de factori de
influenţă sunt: factori intrinseci explozivului;factori de influenţă caracteristici mediului minier;
factori care se manifestă la încercarea în condiţii din Poligon;factori de influenţă tehnologici care
caracterizează fiecare împuşcare la un anumit front de lucru.
În scopul dezvoltării unui sistem îmbunătăţit pentru verificarea explozivilor de uz civil
(explozivi brizanţi, fitile detonante şi capse electrice) cu utilizare în mine grizutoase, a fost
achiziţionat un aparat pentru determinarea concentraţiei de CH4 tip SEWERIH – TEC – HS – 660, şi
utilizat la efectuarea de încercări experimentale pentru loturile de explozivi, în vederea stabilirii
nivelului de siguranţă la utilizarea acestor tipuri de produse (Fig. 70, Fig. 71).
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Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-ştiinţifice de implementare a unui sistem adecvat de
evaluare a parametrilor de influenţă a atmosferei grizutoase privind aprinderea acesteia de către
explozivii utilizaţi în subteran, au fost documentate şi elaborate trei metode de încercare a acestor
tipuri de produse (explozivi de siguranţă antigrizutoşi, fitile detonante antigrizutoase şi capse
detonante antigrizutoase), acestea fiind implementate în sistemul de calitate INSEMEX-GLI şi
acreditate RENAR (Procedurile de încercare: GLI-PI 81, GLI-PI 82 şi GLI-PI 90).

Fig. 70 Aparat portabil pentru măsurarea
concentraţiilor de CH4 tip Ex – TEC – HS 660

Fig. 71 Ecran de afişare specific aparatului tip
Ex – TEC – HS 660

Validarea rezultatelor încercărilor efectuate în baza metodelor descrise în procedurile
enunţate s-a făcut în cadrul unui program de încercări privind asigurarea calităţii rezultatelor
respectând cerinţele SR EN 17025.
Fig. 72 Stand de încercare a explozivilor de
siguranţă antigrizutoşi în conformitate cu
procedura de încercare acreditată RENAR GLI-PI
81

Fig. 73 Încercarea fitilelor detonante
antigrizutoase în conformitate cu procedura de
încercare acreditată RENAR GLI-PI 82.

Fig. 74 Stand de încercare a capselor detonante
electrice antigrizutoase în conformitate cu
procedura de încercare acreditată RENAR GLI-PI
90.
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G. PN 07 45 03 29 „Cercetări pentru stabilirea echivalenţei explozivilor de uz civil din
punct de vedere al capacităţii relative de lucru prin utilizarea de „ANFO” etalon”.
Acest proiect are ca obiectiv menținerea capacității naționale de efectuare a expertizelor
tehnice a evenimentelor generate de atmosfere potențial explozive şi/sau toxice, sau de medii
explozive, prin creșterea nivelului de performantă pentru teste şi analize în laboratoarele de
cercetare ale INSEMEX.
În cadrul proiectului au fost întreprinse următoarele activităţi de cercetare:
Faza 1: Cercetări teoretice şi efectuarea încercărilor experimentale pentru determinarea
capacității relative de lucru a explozivilor de uz civil prin utilizarea de „ANFO” etalon; în urma
testelor experimentale a fost realizat în condiţii de laborator un amestec de tip “ANFO” perfect
reproductibil, care satisface cerinţele de material de referinţă utilizabil la încercări comparative;
Rezultatele obţinute prin aplicarea aparatului matematic de prelucrare statistică a datelor
rezultate din măsurători, au condus la aprecieri concludente potrivit cărora în cazul efectuării
determinărilor de „CRL” cu etalon TNT şi de „CRL” cu etalon ANFO s-au înregistrat diferenţe faţă
de valoarea medie mai mici de 7,41% (etalon TNT), respectiv de 4,64 % ( etalon ANFO).
Determinarea potențialului explozivilor cu ajutorul probei Trauzl
Proba Trauzl este o metodă comparativă de laborator şi este folosită numai pentru
explozivi sensibili la capse. Această metodă constă în detonarea unei mase variabile de exploziv cu
diametrul de 25 mm introdusă într-un bloc de plumb, de aşa manieră încât să se obţină acelaşi
volum al cavităţii ca la explozia a 15 grame de acid picric împuşcat în aceleaşi condiţii (Fig. 75).

Fig. 75 Bloc de plumb pentru determinarea potenţialului explozivilor cu proba Trauzl

1-capsă detonantă; 2-cartuş de exploziv; 3-reoforii capsei;4-Buraj; 5-cavitatea rezultată după
împuşcare.
Proba cu mortiere balistice descrisă în literatura de specialitate
Mortierul balistic constă dintr-un cilindru masiv de oţel pendular suspendat de nişte tije
metalice. Capacitatea de lucru a explozivului se apreciază în funcţie de distanţa la care a fost
împins pistonul şi valoarea unghiului de recul al mortierului. Datele obţinute sunt comparate cu
cele ale unui exploziv etalon, care, de obicei, este trotilul (Fig. 76).
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Fig. 76 Mortier balistic INCD INSEMEX

În cadrul Laboratorului de analize fizico-chimice – Poligon de explozivi INSEMEX a fost
preparat un amestec exploziv de tip ANFO (denumit etalon), iar în urma încercărilor
experimentale efectuate asupra mostrelor de explozivi pentru determinarea capacităţii de lucru a
acestora, utilizând TNT şi „ANFO etalon” au fost obţinute o serie de valori care au fost prelucrate
statistic în cadrul unui algoritm de calcul specific. În urma efectuării încercărilor experimentale
asupra explozivului utilizat în cele doua situaţii, respectiv pentru determinarea CRL cu TNT şi CRL
cu “ANFO etalon”, au fost obţinute valori ale parametrilor specifici, în condiţiile respectării
metodelor de încercare conform procedurii de lucru şi a Recomandărilor Naţiunilor Unite (Orange
Book). Pentru realizarea testului de adecvare statistică a eşantioanelor reprezentative de valori
corespunzătoare celor două situaţii de utilizare a etaloanelor, a fost fundamentat un algoritm de
lucru specific.
Faza 2: Stabilirea echivalenței explozivilor de uz civil din punct de vedere a capacității
relative de lucru prin utilizarea de ‘ANFO’ etalon. Descrierea detaliată și stabilirea cerințelor
pentru realizarea amestecului de “ANFO etalon” la un nivel de reproductibilitate cât mai ridicat, în
vederea fundamentării metodologiei de stabilire a echivalenței explozivilor de uz civil prin
utilizarea de “ANFO etalon”; Elaborarea procedurii de încercare cu evidențierea modului de
preparare al amestecului de “ANFO etalon” pentru CRL.
În vederea fundamentării unei modalități de stabilire a echivalenței explozivilor de uz civil
din punct de vedere a capacității relative de lucru prin utilizarea de ANFO etalon, a fost necesară
elaborarea unui instrument metodologic documentat și procedurat a cărui formă și conținut sunt
în deplin acord cu cerințele sistemului de calitate implementat la nivelul institutului, precum și
cerințele tehnice stipulate în documentele normative aplicate în domeniul explozivilor de uz civil.
Din punct de vedere structural procedura definește obiectul și domeniul de aplicare evidențiind
documentele de referință care au stat la baza stabilirii domeniului de reglementare la nivel general
și specific de aplicabilitate, precizând tot odată termenii cu caracter general și specifici utilizați în
cadrul acesteia.
În vederea validării instrumentului metodologic privind stabilirea echivalenței explozivilor
de uz civil din punct de vedere a capacității relative de lucru, utilizând ANFO etalon au fost
efectuate încercări de laborator în regim acreditat. Din analiza rezultatelor obținute s-a constatat o
valoare a CRL în condițiile utilizării de ANFO etalon de 97,22 %. Acurateţea rezultatului obținut a
fost asigurată prin compararea acestuia cu un rezultat CRL de referinţă determinat pentru același
exploziv, utilizând ca etalon TNT.
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Principalele efecte socio-economice şi de mediu:
✓ În conformitate cu legislaţia aplicabilă la nivel naţional (art.4 din Norma Tehnică la
legea 126/1995), capacitatea de lucru sau potenţialul explozivilor stă la baza
clasificării explozivilor de uz civil, în urma comparării cu un compus chimic etalon
denumit Trinitrotoluenul (TNT) cu formula C6H2(NO2)3CH3 (trotil).
✓ Necesitatea practică privind determinarea capacitatea de lucru sau a potențialului
explozivilor (C.R.L.) cu metoda pendulului balistic utilizând ca “ANFO etalon” a
condus la elaborarea unei scheme de stabilire mult mai exactă a „CRL” şi definirea
corectă a parametrilor balistici a acestora cu explozivi utilizaţi în mod frecvent în
practică.
H. PN 07 45 03 23 - Cercetări privind comportamentul frontului de flacără şi al undei de
presiune la exploziile de aer gaz în tubul de şoc.
Pentru realizarea cercetărilor privind comportamentul frontului de flacără şi al undei de
presiune la exploziile de aer gaz în tubul de şoc a fost realizat Standul pentru înregistrarea
parametrilor exploziei în tubul de şoc constituit din:

-

două osciloscoape RIGOL 4 canale pentru traductorii de presiune şi pentru
traductorii de flacără;
sursă alimentare generator scânteie inductivă/ fir cald-nichelină;
sursă alimentare traductori de flacără;
amplificatoare Kiestler pentru semnalul traductorilor de presiune, preamplificator,
amplificator şi sursă traductor Dytran;
aparat Extec 660 pentru măsurarea concentraţiei amestecului exploziv.

Fig. 77 Stand pentru înregistrarea parametrilor exploziei în tubul de şoc

Rezultatele obţinute de INSEMEX pentru viteza de propagare a undei de presiune pentru
concentraţiile de metan în aer, arată o bună corelare cu literatura de specialitate, astfel că doar
pentru concentraţiile de 9%vol, 9,5%vol şi 10%vol se ating viteze supersonice, respectiv fenomene
de trecere de la deflagraţie la detonaţie (DTD).
În urma rezultatelor comparate se poate afirma că exploziile de aer-metan la concentraţii
mici 5%vol, respectiv 6%vol au un comportament deflagrant similar amestecurilor de 13%vol,
respectiv 11%vol, vitezele de propagare ale undei de presiune şi frontului de flacără fiind mult
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inferioare amestecurilor din jurul valorii stoichiometrice. Rezultatele experimentale au scos in
evidenţă caracterul cel mai reactiv al amestecului de aer metan de 10%vol, pentru care s-au
măsurat vireze supersonice atât pentru unda de presiune (576 m/s) cât şi pentru frontul de
flacără (360 m/s).

Fig. 78 Rezultate experimentale

În cadrul proiectului s-a elaborat şi o documentaţie de brevetare, care s-a depus la OSIM
(Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) cu cererea de brevet CBI cu numărul de înregistrare
A/00739 din 19.10.2015, pentru ,,Sistem integrat de măsurare simultană a vitezelor de propagare
a frontului flăcării şi a undei de presiune în cazul exploziilor”.
Rezultatele obţinute în cadrul proiectului au fost diseminate prin lucrarea cu titlul
,,Prevenirea poluării accidentale cu gaze de ardere in urma producerii unor explozii de aer-gaz,
prin cunoaşterea vitezelor frontului de flacără şi undei de presiune” prezentată la cea de-a
şaptea ediţie a Simpozionului Internaţional SESAM 2015, Braşov, România.
În anul 2015, colectivul din cadrul Departamentului Securitatea Instalațiilor și
Echipamentelor Antiexplozie prin cele trei laboratoare din componenţă, respectiv Laborator
Echipamente Electrice Ex de Putere, Laborator Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi și
Laborator Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale şi EIP, a avut în derulare un număr
de 9 proiecte de cercetare în cadrul programului NUCLEU „Dezvoltarea capacităţii naţionale de
evaluare, prevenire şi limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale desfăşurate în medii
cu pericol de explozie şi /sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, protecţiei
mediului, resurselor minerale şi materialelor / RISC MAJOR cod PN 07 45” şi anume:
A. PN 07 45 01 35 Metodă de evaluare a echipamentelor presurizate utilizând gaz trasor.
Prin acest proiect s-au urmărit două linii directoare: creșterea nivelului de competitivitate
în ce privește dotarea laboratorului de încercări a echipamentelor destinate utilizării în atmosfere
explozive și investigarea unei noi posibilități de măsurare a concentrațiilor de gaze de încercare
utilizate în testele echipamentelor protejate prin carcase presurizate.
În procesul de testare a echipamentelor protejate la explozie prin carcase presurizate
încercarea eficienței la purjare prin testul de diluție necesită monitorizarea dinamicii
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concentrațiilor de gaz de încercare (heliu, dioxid de carbon sau argon) la rezoluții de valori de
0,05% v/v.
Datorită metodei indirecte - prin măsurarea oxigenului rezoluția de valoare necesară
devine de cinci ori mai mică. Acest fapt a necesitat achiziția unui analizor de oxigen care poate face
măsurări ale concentrației de oxigen cu o rezoluție de valoare de 0,01% v/v.
În prima fază intitulată „Studiu privind stadiul actual şi practica la nivel internaţional bazată
pe măsurarea concentraţiei oxigenului” derulată în cadrul proiectului s-a realizat o sinteză
privitoare la practica internaţională în domeniul încercărilor pentru echipamente protejate prin
carcase presurizate în general şi modul de realizare a încercărilor de purjare în special. În
continuare au fost evidențiate cerinţele de încercare la purjare pentru echipamentul protejat la
explozie prin tipul de protecţie carcase presurizate. Apoi a fost realizat model de calcul al valorii
indicate pentru analizorul de oxigen care ţine cont şi de fracţia atmosferică de argon şi a fost
realizat și un program de calcul pentru aceasta. De asemenea a fost realizat un model de calcul al
rezoluţiei valorii concentraţiei de gaz de încercare pe baza rezoluţiei valorii indicate de analizorul
de oxigen. În final au fost realizare bilanţuri de influenţă asupra valorii indicate particularizate
pentru cerinţele de încercare la purjare și a fost stabilit caietul de sarcini pentru achiziţia
analizorului portabil de oxigen.
În faza a doua a derulării proiectului intitulată „Model teoretic pentru precizia teoretică de
indicare utilizând gaz trasor. Experimentare şi realizare procedură de încercare” s-a realizat un
model teoretic pentru precizia teoretică de indicare utilizând gaz trasor apoi s-au realizat modele
de corecție a valorii indicate în funcție de temperatură și presiune. De asemenea a fost analizată
rezoluția de valoare obținută dacă se utilizează un anumit tip de gaz trasor (aditiv). În final a fost
realizat și propus un proiect de procedură pentru derularea acestei încercări.
În urma derulării temei s-a concluzionat că metoda de măsurare a gazelor de încercare prin
utilizarea analizorului de oxigen prezintă un grad suficient de generalitate și o rezoluție de valoare
de minim 0,05% v/v. De asemenea s-a mai observat că metoda de măsurare prin utilizarea unui
gaz trasor (aditiv) are potențial mai mare în ce privește rezoluția de valoare dar este eclipsată de
problemele conexe ridicate de alegerea tipului de gaz.

Fig. 79 Stand pentru realizarea testelor de umplere și diluție
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B. PN 07 45 01 41 Studiul statistic al rezultatelor fals negative la încercarea cu eclatorul.
Prin acest proiect s-au avut în vedere următoarele linii directoare: creșterea nivelului de
competitivitate în ce privește dotarea laboratorului de încercări a echipamentelor destinate
utilizării în atmosfere explozive și investigarea comportamentului stocastic al rezultatelor încercării
în atmosfere explozive a circuitelor de curenți slabi.
În prima fază a derulării proiectului intitulată „Situaţia actuală în legătură cu încercările în
atmosfere explozive a echipamentelor de curenţi slabi. Stabilirea caietului de sarcini pentru
modernizarea standului de încercare în atmosfere explozive a acestora. Modernizarea standului” sa realizat o sinteză privitoare la situaţia actuală în legătură cu încercările în atmosfere explozive a
echipamentelor de curenţi slabi protejate la explozie prin tipul de protecție securitate intrinsecă și
s-a propus un caiet de sarcini pentru modernizarea standului de încercări.
În a doua fază intitulată „Realizarea de teste. Analiza statistică a rezultatelor” au fost
realizate teste în atmosfere explozive apoi rezultatele au fost analizate statistic.

Fig. 80 Diagrama numărului de rotații la care s-a produs aprinderea amestecului de încercare (albastru circuit cu coeficient de securitate unitar, roșu - circuit de calibrare).

C. PN 07-45-02-54: Modernizarea standului de încercări din cadrul laboratorului in
vederea efectuării testelor in amestecuri explozive a maşinilor electrice rotative cu tip de
protecţie capsulare antideflagranta in timpul funcţionării acestora.
Faza I: Studiul modului în care turbulenta amestecului exploziv de încercare influenţează
presiunile de explozie si achiziţionarea echipamentelor necesare realizării încercărilor în amestecuri
explozive ale maşinilor electrice rotative în timpul funcţionării.
Obiectivul primei faze: studierea modului in care turbulenta amestecului exploziv folosit la
efectuarea incercarilor de tip specifice tipului de protecţie capsulare antideflagranta influenţează
presiunile de explozie, precum şi achiziţionarea echipamentelor si aparaturii necesare realizării
încercărilor in amestecuri explozive ale motoarelor electrice în timpul funcţionării acestora.
Rezultate obţinute pentru atingerea obiectivului fazei: achiziţionarea echipamentelor şi aparaturii
necesare, realizarea standului de încercare, raport de etapa.
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Faza II: Experimentarea echipamentelor achiziţionate în vederea efectuării testelor în
amestecuri explozive ale motoarelor electrice in timpul funcţionării.
Obiectivul celei de-a doua faze: experimentarea aparaturii achiziţionate în vederea
efectuării testelor în amestecuri explozive ale motoarelor electrice rotative în timpul funcţionării.
Rezultate obtinute pentru atingerea obiectivului fazei: efectuarea de încercări în amestecuri
explozive pe diferite eşantioane de motoare electrice în timpul funcţionării, înregistrarea
rezultatelor şi analiza acestora (prin comparare cu rezultatele obţinute pe aceleaşi eşantioane de
motoare încercate în stare de repaos), diseminarea rezultatelor prin comunicarea şi publicarea
acestora, raport de etapa.
În vederea diseminării rezultatelor obţinute ca urmare a finalizării proiectului de cercetare,
a fost elaborată şi publicată o lucrare ştiinţifică în cadrul Simpozionului Internaţional Securitate –
Sănătate în Muncă SESAM 2015.
A fost propusă în proiect o soluţie tehnică modernă care ţine seama de particularităţile
instalaţiei tehnice existente de realizare a încercărilor în amestecuri explozive ale echipamentelor
cu tip de protecţie capsulare antideflagrantă, din cadrul laboratorului de profil.

Fig. 81 Stand încercări în amestecuri explozive ale echipamentelor cu tip de protecție capsulare
antideflagrantă

Cel mai important rezultat obţinut în urma finalizării acestui proiect, îl reprezintă
dezvoltarea capacităţii existente în domeniul cercetării, evaluării şi certificării pentru motoare
electrice în construcţie antiexplozivă la nivelul cerinţelor din Uniunea Europeană.
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D. PN - 07 45 02 55 Cercetări privind sensibilitatea amestecurilor explozive, a capselor
detonante electrice şi a articolelor pirotehnice pentru vehicole la descărcări electrostatice.
determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor explozive sau de iniţiere a
dispozitivelor pirotehnice.
Obiectivul proiectului este dezvoltarea capacităţii de testare a laboratorului de încercări, în
vederea dezvoltării activităţilor din domeniul echipamentelor destinate folosirii în atmosfere
potenţial explozive, a capselor detonante electrice şi a articolelor pirotehnice pentru vehicole, în
concordanţă cu noile principii şi practici europene de securitate şi sănătate la locul de muncă.
Modernizarea infrastructurii de testare a laboratorului acreditat la nivel naţional, prin
dotarea cu aparatură la nivel european şi prin realizarea unor dispozitive noi de testare a
articolelor pirotehnice pentru vehicole pentru determinarea sensibilităţii la descărcări
electrostatice a acestora, în vederea evaluării conformităţii cu cerinţele de prevenire a detonării
intempestive prevăzute în Directiva 2013/29/EC privind punerea pe piaţă a articolelor pirotehnice.
Rezultatele proiectului sunt:
✓ analiza riscului de iniţiere a amestecurilor explozive prin descărcări electrostatice;
✓ analiza riscului de iniţiere intempestivă a capselor detonante electrice şi a articolelor
pirotehnice pentru vehicole prin descărcări electrostatice;
✓ analiza metodelor de evaluare şi testare a performanţelor de securitate specifice
capselor detonante electrice şi a articolelor pirotehnice pentru vehicole;
✓ stabilirea procedurilor de evaluare precisă a caracteristicilor standardizate ale
capselor detonante electrice şi a articolelor pirotehnice pentru vehicole, privind
performanţele de securitate ale acestora;
✓ realizarea standului de încercare pentru determinarea sensibilităţii la descărcări
electrostatice a articolelor pirotehnice pentru vehicole;
✓ diseminarea rezultatelor obţinute.
Electricitatea statică, ca şi sursă de apariţie a descărcărilor electrostatice, este un fenomen
frecvent întâlnit în practică, uneori putând fi parte a unui proces tehnologic cum este de exemplu
vopsirea în câmp electrostatic, tipărirea, sortarea materialelor în câmp electrostatic, etc. Însă, de
cele mai multe ori, electricitatea statică poate să apară ca un fenomen nedorit, întâmplător care
poate constitui un risc (incendii şi explozii, detonarea intempestivă a capselor detonante electrice
şi articolelor pirotehnice, acţionarea intempestivă a aparaturii sensibile de comanda şi control, şoc
electric la persoane).
Riscul de incendii şi explozii datorită descărcărilor electrostatice în prezenţa atmosferelor
explozive precum şi al iniţierii intempestive a capselor detonante şi articolelor pirotehnice pentru
vehicole, impune aplicarea unor măsuri care să reducă la minim efectele acestora asupra
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor precum şi a altor persoane.
În acest context este foarte importantă identificarea şi stabilirea acelor măsuri care să
prevină apariţia acestor riscuri în scopul asigurării unui nivel de securitate şi sănătate în muncă cât
mai înalt posibil.
S-a efectuat o scurtă descriere a metodelor de încercare standardizate utilizate la nivel
european pentru determinarea sensibilităţii capselor detonante electrice şi a articolelor
pirotehnice pentru vehicule la descărcări electrostatice, fiind totodată efectuată o analiză
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comparativă între cele două metode de încercare. De asemenea a fost efectuată o analiza
comparativă a celor două metode de încercare
Din analiza comparativă a celor două metode de încercare rezultă următoarele:
1. Metoda de testare a capselor detonante electrice, conform standardului european SR EN
13763-13:2004, presupune aplicarea unei descărcări capacitive pe capsa detonantă electrică
urmată de determinarea şi monitorizarea impulsului de curent, care va trebui să aibă o valoare
bine stabilită în funcţie de clasa capsei detonante electrice şi a configuraţiei de testare. Acest
impuls de curent se aplică de cinci ori succesiv la un interval de cel puţin 10 s, iar determinarea
impulsului de curent se face prin măsurarea curentului cu un senzor cuplat inductiv, ceea ce
elimină problemele create de influenţele parametrilor circuitului de descărcare.
2. Metoda pentru testarea articolelor pirotehnice pentru vehicule, conform standardului ISO
14451-2:2013, presupune aplicarea unui impuls de curent care are aceeaşi valoare indiferent de
tipul articolelor pirotehnice pentru vehicule testate. Acest impuls de curent se aplică în mai multe
puncte ale articolului pirotehnic pentru vehicule şi se efectuează pentru fiecare punct, minimum
trei descărcări negative şi trei pozitive la un interval de timp de cel puţin 5 s.
3. Din analiza metodelor de încercare şi a aparaturii existente în laboratoarele de încercări
din cadrul INCD-INSEMEX Petroşani, rezultă că este necesară modernizarea standului de testare a
articolelor pirotehnice pentru vehicule privind sensibilitatea acestora la descărcări electrostatice.
4. Din analiza metodelor de încercare şi a aparaturii existente în laboratoarele de încercări
din cadrul INCD-INSEMEX Petroşani, rezultă că este necesară modernizarea standului de testare a
articolelor pirotehnice pentru vehicule privind sensibilitatea acestora la descărcări electrostatice,
prin achiziţionarea unui generator ESD capabil să producă impulsuri de încercare.
5. În urma analizării soluţiilor tehnice pentru modernizarea standului de încercare pentru
determinarea sensibilităţii articolelor poritehnice pentru vehicule la descărcări electrostatice, s-au
elaborat caietele de sarcini şi s-au achiziţionat următoarele echipamente:
•
generator ESD tip NSG 437;
•
calibrator CTR2 cu rezistenţa de 2 ohm, compus dintr-un atenuator de 20 dB şi
cablu coaxial;
•
atenuator ATT 20/2-SMA.

Fig. 82 Generator ESD tip NSG 437
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Fig. 83 Calibrator CTR2 cu rezistenţa de 2 ohm, compus dintr-un atenuator de 20 dB

Fig. 84 Atenuator ATT 20/2-SMA

6. Standul de încercări alcătuit din generator ESD, calibrator CTR2 şi atenuator ATT 20/2SMA, corespunde întocmai cerinţelor prevăzute în standardul de referinţă, ISO 14451-2:2013,
pentru determinarea sensibilităţii articolelor pirotehnice pentru vehicule la descărcări
electrostatice.
7. Modernizarea capacităţii de cercetare-dezvoltare a laboratorului, realizata prin derularea
proiectului de cercetare, asigura instrumentele fizice de încercare a EIP pentru evaluarea
conformităţii cu cerinţele directivei EIP în cadrul Organismului Notificat OEC-INSEMEX, dar şi
pentru cercetări proprii sau în colaborare cu organisme similare din străinătate.
E. PN 07 – 45 – 02 - 57 “Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei de testare
la torsiune şi îndoire simultană pentru cablurile electrice miniere flexibile”
Proiectul a avut ca scop principal dezvoltarea metodelor de evaluare şi încercare privind
utilizarea cablurilor electrice miniere flexibile în condiţii de securitate şi protecţie la explozie
destinate folosiri în mine grizutoase, negrizutoase sau cariere, în concordanţă cu noile principii şi
practici europene de securitate şi sănătate la locul de muncă.
Analizând facilităţile de încercare existente în cadrul laboratorului au fost identificate
cerinţele de modernizare a standului pentru încercarea de torsiune şi îndoire simultană.
Rezultatele sunt reprezentate de analiza facilităţilor de încercare existente şi analiza
soluţiilor tehnice de modernizare a standului de încercare la torsiune şi îndoire simultană pentru
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cablurile elctrice miniere flexibile în vederea obţinerii unor determinări precise a caracteristicilor
de securitate privind performanţele mecanice ale acestora.
Proiectul a urmărit dezvoltarea metodelor de testare pentru cablurile electrice miniere
flexibile privind modernizarea standului de încercare la torsiune şi îndoire simultană, ca activitate
de cercetare aplicativă.
De asemenea, s-a efectuat analiza soluţiilor tehnice privind modernizarea standului de
încercare la torsiune şi îndoire simultană pentru cablurile electrice miniere flexibile (elaborarea
documentaţiei privind modernizarea standului de încercare şi achiziţionarea echipamentelor
necesare).
Rezultatele efective s-au concretizat prin achiziţionarea echipamentelor şi dispozitivelor
necesare realizării modernizării standului de testare privind solicitările mecanice la torsiune şi
îndoire simultană pentru cablurile electrice miniere flexibile.
Pornind de la analiza soluţiilor tehnice de modernizare a standului de încercare la torsiune
şi îndoire simultană au fost achiziţionate următoarele echipamente şi dispozitive de cercetare
dezvoltare:
- Motoreductor 18 rot/min, 555Nm, 1,5kW, 230/400V, cu frână 55Nm;
- Motoreductor 52 rot/min, 230Nm, 1,5kW, 230/400V, cu frână 55Nm;
- Convertizor de frecvență cu schimbare de sens tip Commander SKC3400400;
- Contactor 25 A cu bobina 24 Vc.a.;
- Contactor 25 A cu bobina 220-240Vc.a.;
- Traductor pozitie Omron E2A-M30KS15-WP-B1-2M;
- Traductor pozitie Omron E2A-M30KS15-WP-C1-2M;
- Platforme de dezvoltare cu microcontroler şi accesorii: Arduino Intel Galileo, Arduino Due,
NUCLEO-F030R8, ARDUINO Motor Shield, ARDUINO shield RS485, ARDUINO CAN-BUS
shiled, Display 2.8" TFT ptr. Arduino Capacitive Touch;
- Cutie cu buton ciuperca rosu incastrat, 1NC, Schneider XALD164;
- Encoder incremental optic tip AVAGO TECHNOLOGIES HEDS-9140-B00 - 3Ch;
- Encoder incremental optic tip AVAGO TECHNOLOGIES HEDS-9100#C00 - 2Ch;
- Roata codoare AVAGO TECHNOLOGIES HEDS-6140#B09 - 1/2";
- Roata codoare AVAGO TECHNOLOGIES HEDS-5120#C14 - 5mm;
- Buton cu revenire, 1NO, Culoare Rosie, Legrand 023701;
- Buton cu revenire, 1NO, Culoare Verde, Legrand 023702;
- Comutator 10A, 0-1, 1 Pol, Schneider K10A001ACH.
În Fig. 85 sunt prezentate echipamentele şi dispozitivele de cercetare dezvoltare
achiziţionate în cadrul proiectului.
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Fig. 85

Modernizarea standului de încercare la torsiune şi îndoire simultană se referă la realizarea
mecanismului de translaţie şi a celui de rotaţie, precum şi la realizarea sistemului de sesizare a
numărului de cicluri de translaţie şi a numărului de cicluri de rotaţie pe epruveta de cablu precum
şi sesizarea defectelor apărute (scurtcircuit, întrerupere de fază sau defect de izolaţie).
În acest sens pentru realizarea mişcării de translaţie şi a celei de rotaţie a eşantionului de
cablu au fost achiziţionate două motoreductoare cu frână electromagnetică.
Celelalte dispozitive şi echipamente achiziţionate se vor utiliza pentru dezvoltarea,
monitorizarea şi achiziţionarea datelor privind numărul de cicluri de rotaţie şi de translaţie, până
când apare un defect de izolaţie sesizat de releul pentru controlul izolaţiei, scurtcircuit între faze
sau o întrerupere de fază.

F. PN - 07 45 02 59 “Cercetări privind determinarea parametrilor electrici de iniţiere pe
cale sigură şi fiabilă a capselor detonante electrice”
Obiectivul proiectului îl reprezintă realizarea unei metodologii perfecționate de încercare
privind parametrii electrici ai capselor detonante electrice pentru îmbunătăţirea performanţelor
de securitate ale acestora atunci când sunt utilizate pe cale fiabilă şi sigură la lucrările de
impuşcare.
Rezultatele preconizate prin desfășurarea proiectului s-au materializat prin modernizarea
standului şi a metodei de determinare a parametrilor electrici pentru capsele detonante electrice
utilizate în procesele de împuşcări precum și implementarea metodelor de încercare în sistemul de
calitate al laboratorului de încercări în vederea dezvoltării activităţilor de cercetare care pot să
asigure competenţa ştiinţifică şi tehnică şi dotările necesare perspectivei dezvoltării de proiecte de
colaborare ştiinţifică internaţională.
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În prima fază a proiectului a fost realizată o analiză teoretică care are ca scop principal
evidenţierea necesităţii de îmbunătăţire a performanţelor sistemului actual de realizare a
încercărilor şi evaluărilor capselor detonante electrice.
Capsele detonante electrice utilizate în procesele de împuşcare trebuie să corespundă
cerinţelor esenţiale de securitate referitoare la iniţierea acestora pe cale fiabilă şi sigură.
Încercarea capselor detonante electrice este deosebit de importantă având în vedere riscul de
explozie care există şi care trebuie minimizat în scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii
oamenilor.
Am realizat o analiza metodelor de testare a parametrilor electrici punând accentul pe
următorii parametrii:
- Curentul de aprindere - curent electric continuu constant necesar pentru a activa
sigur o capsă detonantă electrică, în amperi (A).
- Curent de neaprindere - curentul electric continuu constant in amperi (A) care în mod
sigur nu va activa o capsă detonantă electrică şi nu va produce aprinderea
- Impulsul de aprindere sigură - energia electrică minimă necesară pentru aprinderea
tuturor capselor detonante înseriate, împărţită la rezistenţa totală a circuitului
- Impulsul de neaprindere - energia electrică maximă împărţită la rezistenţa totală a
circuitului complet care, atunci când este debitată într-un timp scurt, nu produce
aprinderea niciunei capse detonante
Deasemenea am făcut referire şi la metodele probabilistice preliminare de determinare şi
anume metoda Bruceton şi încercarea preliminară PROBIT (PBBT).
Am scos în evidenţă necesitatea îmbunătăţirea metodelor de încercări realizată prin
dezvoltarea standurilor de încercare și a metodelor de testare pentru capsele detonante electrice
prin achizitionarea unei surse de tensiune de curent mare necesară pentru respectarea cerinţelor
de testare a parametrilor electrici ai capselor detonante electrice;
S-a realizat o documentare cu privire la analiza tehnico-economică a posibilităţilor de
îmbunătăţire a metodelor şi procedurilor de încercare pentru capsele detonante electrice prin
achizitionarea unei surse de tensiune de curent mare necesară pentru respectarea cerinţelor de
testare a parametrilor electrici ai capselor detonante electrice.

Fig. 86 Sursa de tensiune de laborator de curent mare

Sursa de tensiune de laborator de curent mare (Fig. 86) asigură o bună precizie de testare
a capselor detonante electrice în sensul că asigură un curent mare care e necesar pentru capsele
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de înaltă intensitate la următoarele încercări : curentul de aprindere , curentul de neaprindere şi
impulsul sigur de funcţionare pentru capsele detonate electrice.
Rezultatele preconizate pentru atingerea obiectivului fazei I, il reprezintă realizarea unei
metodologii perfecționate care să asigure conformitatea cu cerinţele specifice actuale pentru
toate tipurile de capse detonante electrice, atât pentru cele de joasă întensitate cât şi pentru cele
de înaltă intensitate, prin îmbunătăţirea aparaturii de încercare, pentru a efectua iniţierea în
siguranţă în timpul desfăşurării lucrărilor de împuşcare.
Faza a doua a proiectului are ca obiectiv îmbunătăţirea facilităţilor de cercetare şi
încercare privind parametrii electrici ai capselor detonante electrice cu scopul de a realiza procesul
de iniţiere a acestor mijloace de iniţiere în siguranţă în timpul desfăşurării lucrărilor de împuşcare,
precum și realizarea unor încercări experimentale.
S-a realizat montajul standului de teste pentru parametrii electrici de securitate ai
capselor detonante electrice (Fig. 87). Montajul are în componenţă trei echipamente şi anume
sursa de alimentare de curent mare, un modul de configurare a semnalului electric şi osciloscop.

Fig. 87 Montajul standului de teste pentru parametrii electrici de securitate ai

Prima componentă a montajului, sursa de alimentare are rol de generare a semnalului
electric , care sa acopere o plajă variată atât în domeniul intensităţii curentului electric , cât şi în
domeniul tensiunii electrice. Astfel se poate asigura un semnal necesar efectuarii unor cercetări
privind determinarea parametrilor electrici ai capselor detonante electrice de joasă , medie sau de
înaltă intensitate.
A doua componentă a montajului, modulul de configurare a semnalului are rolul de
transformare a semnalului electric provenit de la sursa de alimentare de curent mare intr-un
semnal modifcat , un semnal treaptă, cerinţe de valori ale duratei de debitare a semnalului
precum şi valori ale intensităţii curentului. Modulul de configurare a semnalului funcţionează
conform schemei bloc descrisă în Fig. 88.
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Fig. 88 Schema bloc a modulului de configurare a semnalului

S-au realizat încercări de laborator experimentale privind determinarea impulsului de
aprindere a capselor detonante electrice. Principiul acestei încercării este măsurarea frecvenţei de
aprindere la nivelele stabilite ale stimulilor fizici adică impulsul de aprindere unul din parametrii
electrici specifici capselor detonante electrice. Am conectat înregistratorul de impulsuri de curent,
adică osciloscopul şi am reglat modulul de configurare a semnalului astfel încât să se obţină o
valoare de două până la trei ori mai mare decât curentul de aprindere în serie declarat de
producător.
În oscilograma semnalului treaptă pentru determinarea impulsului de aprindere (Fig. 89) se
observă că semnalul treaptă are valoarea de 360 mV pe cursorul a.

Fig. 89 Oscilograma semnalului treaptă pentru determinarea impulsului de aprindere

S-au efectuat şi încercări de laborator experimentale privind determinarea curentului de
aprindere a capselor detonante electrice înseriate. Principiul acestei încercării este determinarea
siguranţei în funcţionare a capselor detonante electrice la aplicarea curentului de aprindere în
serie declarat de producător unul din parametrii electrici specifici capselor detonante electrice.
Am utilizat pentru această încercare exeprimentală montajul creat din sursa de alimentare de
curent mare, modulul de configurare a semnalului şi osciloscop, cu scopul de a obtine un semnal
de curent pătratic. Am folosit din exeprienţa dobândită la alte încercări pe acest tip de capsă o
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valoare a timpului de reacţie la curent ca fiind de 4,2 milisecunde. Am conectat înregistratorul de
impulsuri de curent , adică osciloscopul şi am reglat modulul de configurare a semnalului astfel
încât să se obţină o valoarea curentul de aprindere în serie declarat de producător, in cazul nostru
0,8 A.
În oscilograma semnalului treaptă pentru determinarea curentului de aprindere (Fig. 90) se
observă că semnalul treaptă are valoarea de 144 mV pe cursorul a.

Fig. 90 Oscilograma semnalului treaptă pentru determinarea curentului de aprindere

Deasemenea am realizat încercări de laborator demonstrative privind determinarea
curentului de neaprindere a capselor detonante electricePrincipiul încercării este determinarea
curentului de neaprindere a capselor detonante electrice la aplicarea curentului sigur de
neaprindere declarat de producător unul din parametrii electrici specifici capselor detonante
electrice. Pentru capsele utilizate de noi curentul sigur de neaprindere are valoarea de 0,18 A.Am
utilizat pentru această încercare exeprimentală montajul creat din sursa de alimentare de curent
mare, modulul de configurare a semnalului şi osciloscop, cu scopul de a obtine un semnal de
curent pătratic. Durata semnalului electric pătratic este de 10 secunde.
Am conectat înregistratorul de impulsuri de curent , adică osciloscopul şi am reglat modulul
de configurare a semnalului astfel încât să se obţină o valoare a curentului de 0,17 A.

Fig. 91 Oscilograma semnalului treaptă pentru determinarea curentului de neaprindere

Din analiza efectuata in faza I a cercetarii rezulta ca pentru deteminarea , in laboratoarele
INCD-INSEMEX, a parametrilor electrici ai capselor , respectiv, curentii de aprindere/neaprindere si
impulsul de aprindre / neaprindere este necesara implementarea unei metodologii perfecționate
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realizată prin modernizarea standului de incecari existent . In acest scop, in aceasta faza a
cercetarii, s-a implementat un echipament nou în montajul standului de testare prin folosirea unei
surse de alimentare de curent mare , AIM TTI tip QPX 1200 S .
Experimentarile efectuate in faza a II-a a cercetarii au relevat faptul ca standul realizat si
experimentat corespunde cerintelor pentru efectuarea incecarilor de laborator pentru toata gama
de capse detonante elctrice ( clasele 1÷4 din SR EN 13763-1)
Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit obiectivul de aliniere la practica europeană
în domeniu, prin realizarea unor incercari la nivelul cerintelor standardizate , respectiv prin
aplicarea unor metode care asigura repetabilitatea si reproductibilitatea.
Prin revizuirea procedurii de încercare şi implementarea acestei încercari în sistemul de
calitate al laboratorului GLI se asigura conditiile de acreditare a incercarii in conformitate cu
cerintele SR EN ISO/CEI 17025.
Extinderea capacităţii de încercare in regim acreditat ofera totodată posibilitatea rezolvarii
diverselor solicitări venite din partea unor producători, beneficiari şi/sau organisme de inspecţie şi
supraveghere a pieţei.
Rezultatele proiectului, prin obiectivele sale, oferă noi oportunităţi economice asigurand
suportul tehnic pentru completarea gamei de produse certificate în concordanţă cu practicile
europene reglementate de Directiva UE 93/15/CEE .
Dotarea laboratorului cu aparatura performanta asigura creşterea calităţii activităţii de
cercetare-dezvoltare, dezvoltarea nivelului competenţa ştiinţifică şi tehnică in perspectiva
dezvoltării de proiecte de colaborare ştiinţifică internaţională cu: institute CD, centre/
departamente de profil din universităţi, laboratoare de experimentare şi testare, organisme de
certificare, facilitand participarea conducătorului de proiect la programele europene şi
internaţionale de cercetare.
G. PN 07-45-02-60 “Optimizarea metodelor de evaluare a echipamentelor mecanice
privind riscul de aprindere a atmosferelor explozive prin suprafeţe fierbinţi”
Proiectul a avut ca scop modernizarea facilităţilor de cercetare, în vederea dezvoltării
activităţilor din domeniul echipamentelor neelectrice destinate folosirii în atmosfere potenţial
explozive, în concordanţă cu noile principii şi practici europene de securitate şi sănătate la locul de
muncă.
Proiectul a implicat dezvoltarea laboratorului de încercări în ceea ce priveşte metodologia
şi aparatura folosită în vederea realizării experimentărilor şi cercetărilor privind riscurile de
producere a fenomenelor periculoase pentru sănătatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor,
efectuate asupra echipamentelor mecanice destinate utilizării în mediile cu pericol de atmosferă
explozivă, care pot genera surse de aprindere de tipul suprafeţelor fierbinţi în diferite condiţii şi
regimuri de funcţionare.
Rezultatele cele mai importante obţinute sunt următoarele:
✓ Modernizarea standului de determinare şi analiză a regimurilor termice la funcţionarea
echipamentelor neelectrice destinate utilizării în medii cu pericol de explozie a condus
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implicit şi la creşterea calităţii activităţii laboratorului de încercări şi a instituţiei de
cercetare-dezvoltare din care face parte;
✓ Dezvoltarea activităţilor de cercetare recunoscute la nivel naţional şi internaţional a permis
asigurarea competenţei ştiinţifice şi tehnice, dotările necesare în perspectiva dezvoltării de
proiecte de colaborare ştiinţifică internaţională;
✓ Promovarea participării instituţiei la programele europene şi internaţionale de cercetare,
care a permis astfel racordarea la aria europeană de cercetare şi inclusiv integrarea în
platformele tehnologice la nivel european;
✓ Dezvoltarea laboratorului de încercări conform cerinţelor Uniunii Europene.
În prima fază a proiectului s-au efectuat experimentări de laborator în vederea identificării
factorilor de influenţă privind rezultatele încercărilor de determinare a temperaturii în diferite
condiţii în vederea evaluării riscului de aprindere a atmosferelor explozive. În vederea
experimentărilor, laboratorul a fost dotat cu un echipament de încercare: sistem integrat de
termoviziune pentru înregistrarea fenomenelor termice generate de echipamentele mecanice
care funcţionează în diferite regimuri.
Fig. 92 Sistem integrat de
termoviziune (laptop - camera
termoviziune - soft prelucrare şi
interpretare date) pentru
generarea unor rapoarte
termografice complexe

Rezultatele fazei s-au concretizat prin dezvoltarea unui stand de încercare pentru
determinarea temperaturilor maxime de suprafaţă la echipamentele mecanice destinate utilizării
în atmosfere explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi/sau prafuri combustibile şi prin
efectuarea de experimentări de laborator pentru identificarea factorilor de influenţă privind
rezultatele încercărilor de determinare a temperaturii în diferite condiţii în vederea evaluării
riscului de aprindere a atmosferelor explozive. In cadrul acestei faze a fost măsurată temperatura
maximă de suprafaţa dezvoltată de o pompă verticală cu cavităţi progresive destinată vehiculării
ţiţeiului şi scurgerilor colectate în parcurile de ţiţei şi gaze tip PB 20.12.
Încercările au fost realizate la parametrii nominali de funcţionare definiţi de producător,
debit maxim de 20m3/h şi presiune maxima de12bar, temperatura lichidului vehiculat 40 0C.
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Fig. 93 Imaginea termică de ansamblu a echipamentului testat – pompa verticala cu cavităţi progresive.

Faza a doua a proiectului a constat în efectuarea unei analize a factorilor de influenţă în
cadrul proceselor de măsurare şi determinare a temperaturilor de suprafaţă în diferite regimuri
de funcţionare şi diseminarea rezultatelor fazei.
În urma analizării factorilor de influenţă în cadrul proceselor de măsurare şi determinare a
temperaturilor de suprafaţă în diferite regimuri de funcţionare au rezultat următoarele concluzii:
1. Aparatura utilizată caracterizată prin clasa de precizie asociată cu principiul de realizare
a măsurătorilor, reprezintă primi factori care pot influenţa procesele de măsurare şi determinare
a suprafeţelor fierbinţi.
2. Un alt factor determinant, specific sistemelor de măsură fără contact prin IR, este
emisivitatea (ε), referitoare la capacitatea materialelor de a emite radiaţii în infraroşu (IR).
3. Mediul ambiant reprezintă şi el un factor determinant in procesul de măsurare şi
determinare a temperaturilor de suprafaţă. Măsurarea temperaturilor de suprafaţă trebuie
efectuată într-un mediu ambiant fără curenţi de aer, cu echipamentul montat în poziţie normală
de funcţionare.
4. Metodele de simulare a diferitelor regimuri de funcţionare specifice echipamentelor
mecanice, reprezintă un factor de influenţă major. Măsurarea şi determinarea temperaturilor
maxime de suprafaţă trebuie realizată în condiţiile cele mai defavorabile şi la cea mai
defavorabilă sarcină definită de producător în conformitate cu categoria echipamentului.
5. Folosirea metodei de măsurare si determinare a temperaturilor de suprafaţă fără
contact prin metoda de termoviziune cu IR, reprezintă un avantaj in procesul de identificare a
tuturor părţilor componente ale echipamentului care prin natura funcţionării lor pot genera
suprafeţe supraîncălzite periculoase.
Rezultatele obţinute au fost diseminate prin susţinerea şi publicarea unui articol ştiinţific
la al XVII-lea SIMPOZION „Tinerii si Cercetarea Multidisciplinară” ISYPMR 2015, 12-13 noiembrie,
Timişoara, desfăşurat la Universitatea Politehnica Timişoara.
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Rezultatele fazei s-au concretizat prin actualizarea şi îmbunătăţirea procedurii de încercare
privind determinarea temperaturilor maxime de suprafaţă în diferite regimuri de funcţionare.
Diseminarea rezultatelor s-a efectuat prin susţinerea şi publicarea unui articol ştiinţific la
Simpozionul „Tinerii şi Cercetarea Multidisciplinară”, Timişoara, 2015
În baza identificării şi analizării factorilor de influenţă în cadrul proceselor de măsurare şi
determinare a temperaturilor maxime de suprafaţă în diferite regimuri de funcţionare(în această
fază a proiectului), a fost dezvoltată metoda de laborator cu privire la măsurarea temperaturilor
de suprafaţă. Cu acest prilej a fost actualizată procedura de încercare PI-49 – „Măsurarea
temperaturii maxime de suprafaţă” - procedură implementată în sistemul de calitate GLI din
cadrul INCD INSEMEX Petroşani.
S-a propus continuarea cercetărilor prin utilizarea sistemului integrat de termoviziune
pentru expertizări tehnice şi cercetări proprii, precum şi prin viitoare colaborări cu organisme
similare din ţara şi străinătate.
H. PN 07 45 02 64 Sistem software integrat de administrare a resurselor de evaluare şi
testare.
Derularea proceselor specifice evaluării și testelor pentru echipamente utilizate în spații cu
pericol de atmosferă explozivă (dar nu numai) presupune concurența sinergică a mai multor
resurse.
Prin derularea proiectului s-a urmărit asigurarea dinamicii favorabile a disponibilității
resurselor de evaluare şi testare prin utilizarea unui sistem de administrare a resurselor de
echipamente, standarde / norme, locații, personal etc.
În prima fază „Analiza şi sinteza cerinţelor iniţiale ale sistemului integrat. Stabilire caiet de
sarcini pentru sistem integrat şi pentru serverul aplicaţie” a fost prezentat contextul activităților de
evaluare și testare a produselor în cadrul sistemului de calitate bazat pe procese. Apoi au fost
evidențiate cerințele impuse unui sistem software destinat administrării resurselor de evaluare și
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testare. În continuare a fost realizat caietul de sarcini pentru partea hardware și partea software a
sistemului de administrare a resurselor de evaluare și testare.
În faza a doua „Proiectare structură bază de date. Alegere infrastructură software de
implementare bazată pe tehnologia client-server. Realizarea aplicaţiei”, a fost realizată structura
bazei de date pornind de la cerințele evidențiate pentru acest sistem în faza anterioară. A fost
selectată infrastructura pentru software-ul de implementare bazată pe tehnologia client-server și
a fost realizată aplicaţia informatică.

Fig. 94 Interfață sistem integrat de administrare a resurselor de evaluare şi testare

I. PN 07 45 02 66 Dezvoltarea capacităţii Laboratorului de Echipamente Electrice Ex de
Curenţi Slabi prin studierea şi implementarea încercărilor la presiune pentru echipamentele
electrice cu tip de protecţie încapsulare „m” şi securitate intrinsecă.
În cadrul acestui proiect s-au avut în vedere dezvoltarea capacității laboratorului de
echipamente electrice Ex de curenţi slabi prin analiza şi implementarea încercărilor la presiune
pentru echipamentele electrice cu tip de protecţie încapsulare „m” şi securitate intrinsecă.
În prima fază intitulată „Analiza cerinţelor de securitate la explozie privind încercarea la
presiune pentru echipamentele electrice cu tip de protecţie încapsulare şi securitate intrinsecă” au
fost analizate cerințele de securitate la explozie în domeniul încercărilor de presiune pentru
echipamente protejate prin încapsulare ’’m’’ şi securitate intrinsecă.
În faza a doua „Realizarea standului şi implementarea cerinţelor în procedurile specifice
laboratorului de încercări pentru încercările la presiune” a fost realizată achiziţionarea aparaturii şi
componentelor necesare pentru realizarea standului de încercare la presiune; a fost realizat
proiectul de procedură corespunzător încercării la presiune pentru carcasele bateriilor cu tip de
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protecție securitate intrinsecă și proiectul de procedură corespunzător încercării la presiune
pentru spațiile libere din compound în cazul echipamentelor electrice din grupele I si II cu tip de
protecție încapsulare “m”. De asemenea au fost realizare experimentări cu ajutorul aparaturii
achiziţionate şi a standului realizat.

Fig. 95 Standul pentru încercări de presiune.

În cadrul Laboratorului de Aplicaţii Informatice şi Colaborare Internaţională s-au derulat,
pe parcursul anului 2015, un număr de 3 proiecte de cercetare cu finanțate de la bugetul de stat
prin programul de cercetare NUCLEU, două dintre acestea finalizându-se.
Rezultatele activității de cercetare dezvoltare obținute sunt următoarele:
A. PN 07-45-03-27: Modelarea computerizată a incendiilor utilizând geometrii la scară
redusă, în vederea stabilirii influenţei asupra parametrilor de ieșire.
Acest proiect a avut ca obiectiv analiza principalelor metode de optimizare a timpului de
calcul necesar simulării computerizate FDS a incendiului, precum și a influenței acestora asupra
parametrilor de ieșire. Astfel, au fost evidențiate avantajele aduse prin reducerea la scară a
geometriei, optimizarea rețelei de discretizare, respectiv prin utilizarea procesării paralele.
Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului au fost:
✓ descrierea fenomenelor de aprindere și de ardere a materialelor, a propagării incendiului;
prezentarea etapelor de dezvoltare a incendiului;
✓ prezentarea principalelor abordări actuale în ceea ce privește analiza numerică a
incendiilor: metode zonă, metode bazate pe tehnici specifice CFD, aplicarea tehnicilor LES
(Large Eddy Simulation), respectiv simularea numerică directă (DNS);
✓ studiul aplicațiilor de analiză numerică CFD, adaptate curgerii cu viteză redusă a fluidelor,
cauzate de diferențele de temperatură, specifice incendiilor;
✓ realizarea simulării fenomenului de tip incendiu utilizând FDS – Fire Dynamics Simulator,
aplicația interfață PyroSim, respectiv capacitățile de reprezentare 3D a rezultatelor oferite
de modulul software Smokeview.
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✓ identificarea principalelor tehnici de optimizare a timpului de calcul, cu păstrarea calității și
acurateței rezultatelor;
✓ compararea și validarea rezultatelor obținute prin modelările computerizate.
În cadrul primei faze, denumite Modelarea computerizată utilizând tehnici FDS a unui
incendiu pe o geometrie la scară reală (1:1, s-a urmărit realizarea unei modelări computerizate
utilizând tehnici specifice FDS, a unui incendiu pe o geometrie la scară reală. Pentru aceasta a fost
ales un caz concret, real, prezentând o geometrie de complexitate medie, dar cu dimensiuni fizice
mari, al cărei model virtual a fost realizat cu ajutorul instrumentelor oferite de aplicația PyroSim.
Domeniul de calcul a fost definit utilizând o rețea de discretizare multiplă, compusă din două
subrețele, pentru a beneficia de avantajele procesării paralele. În urma simulării incendiului asupra
modelului virtual, prin rezolvarea ecuațiilor de conservare Navier – Stokes adaptate curgerilor cu
viteză redusă a fluidelor, cauzate de diferențele de temperatură, au fost obținute următoarele date
de ieșire, necesare caracterizării naturii, dezvoltării și efectelor fenomenului de incendiu:
temperaturi, concentrații de gaze, grad de vizibilitate, strâns legat de cantitatea de fum, câmpuri
de temperatură sau presiune, etc.
Rezultatele obținute în urma primei faze a proiectului de cercetare pot fi sintetizate astfel:
✓ studiul fenomenologiei incendiului, al proceselor de ardere (combustie și piroliză),
prezentarea mecanismului dezvoltării incendiului pornind de la 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;
✓ studiul metodelor de simulare computerizată a incendiilor cu descrierea
fenomenului de ardere din punctul de vedere al dinamicii computerizate a fluidelor,
respectiv al simulării dinamicii focului – FDS;
✓ descrierea pachetul software FDS- Fire Dynamics Simulator, 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 și a principalelor caracteristici ale
modelelor FDS: modelul hidrodinamic, modelul combustiei, transportul radiativ de
căldură, geometria, procesul de creare al rețelei / rețelelor de discretizare, stabilirea
condițiilor la limită;
✓ realizarea unei modelări numerice utilizând tehnici specifice FDS, prin intermediul
aplicației specializate PyroSim, a unui scenariu de incendiu real, produs într-o hală
industrială aparținând unei ferme specializate în creșterea păsărilor. Alegerea
acestui scenariu oferă posibilitatea analizei principalelor tehnici de optimizare a
timpului de calcul necesar modelării computerizate a incendiului, răspunzând astfel
obiectivelor urmărite în cadrul acestei teme de cercetare.
În cadrul fazei a II-a a proiectului, intitulată Modelarea computerizată utilizând tehnici FDS a
unui incendiu, pe o geometrie la scară redusă. Compararea, validarea și diseminarea rezultatelor
obținute, a fost realizată o analiza a principalelor metode de optimizare a simulărilor de incendii
produse în spații închise, caracterizate prin geometrii complexe, de dimensiuni mari, incendii ce
antrenează un număr ridicat de materiale combustibile, și pentru a căror modelare computerizată
sunt necesare resurse de calcul și de timp deloc neglijabile.
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După o prezentare succintă a principalelor tipuri de modelări specifice proceselor de
ardere, respectiv a parametrilor termo-dinamici caracteristici fiecărei etape de evoluție a focului
(faza de dezvoltare, cu particularitățile datorate fenomenelor de flash-over, respectiv backdraft,
faza de ardere activă, respectiv faza de regresie a incendiului), au fost realizate două studii de caz,
în vederea analizării eficienței metodelor de optimizare alese.

Traductori concentrație CO
(fracție volumică, mol/mol)

Sursa de aprindere

Fig. 96 Geometria modelului virtual realizată cu ajutorul aplicației Pyrosim

Primul studiu de caz urmărește gradul în care scalarea dimensiunilor geometrice ale
modelului virtualizat influențează calitatea parametrilor specifici, și implicit, consumul de resurse
hardware. În urma simulării incendiului asupra modelului virtual, prin rezolvarea ecuațiilor de
conservare Navier – Stokes adaptate curgerilor cu viteză redusă a fluidelor, cauzate de diferențele
de temperatură, se obțin următoarele date de ieșire, necesare caracterizării naturii, dezvoltării și
efectelor fenomenului de incendiu: temperaturi, concentrații de gaze, grad de vizibilitate, strâns
legat de cantitatea de fum, câmpuri de temperatură sau presiune, etc., valori care sunt comparate
cu cele rezultate din modelarea efectuată în prima fază a proiectului, pe aceeași geometrie, dar la
scară reală.
Pentru a putea analiza eficiența metodelor de optimizare a timpului de calcul, utilizând
tehnicile specifice FDS, în cel de-al doilea studiu de caz au fost realizate mai multe simulări
computerizate ale unui incendiu care are loc într-un spațiu închis extrem de comun, respectiv o
încăpere de birouri. S-a urmărit, în același timp, estimarea temperaturilor apărute la nivelul
înălțimii medii a corpului uman , dezvoltarea focului de la inițierea sursei de aprindere până la
incendierea mobilierului de birou, mișcarea gazelor fierbinți și a fumului în interior și propagarea
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acestora în afara compartimentului, precum și aproximarea concentrației de monoxid de carbon și
a cantități de căldură eliberate în timpul incendiului.

SIMULAREA NR. 1. SCARA 1:2,
HRRPUA material combustibil
200 kW/m2

SIMULAREA NR. 2. SCARA 1:2,
HRRPUA material combustibil
400 kW/m2

SIMULARE SCARA 1:1,
HRRPUA material combustibil
600 kW/m2

Fig. 97 Rezultate comparative în urma scalării modelului

Fig. 98 Geometria încăperii de birouri utilizată pentru modelarea din faza a II-a

Concluziile obținute în urma derulării fazei a II-a a proiectului sunt:
✓ În urma simulărilor computerizate efectuate asupra modelului din primul studiu de caz
putem concluziona că metoda de reducere a 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 amplorii diferite ale fenomenelor de tip incendiu, studiul
scenariilor complexe nu este posibil a fi realizat, în general, la scară redusă. Aceste
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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.
✓ Simulările realizate în al doilea studiu de caz arată faptul că o bună optimizare a rețelei de
discretizare este 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.
Se propune continuarea cercetărilor privind îmbunătățirea metodelor de modelare și
simulare computerizată, prin studierea partiționării optime a domeniului de calcul și utilizarea unui
cluster HPC (High Performance Computing), astfel încât să se obțină o reducere importantă a
timpului alocat acestui proces, respectiv a furnizării rezultatelor care să susțină opiniile membrilor
echipei de expertizare.
Comparația care va fi efectuată asupra aceluiași caz complex, soluționat prin metode
alternative (calcul paralel multicore sau multiprocesor, calcul distribuit utilizând clusterul HPC
INSEMEX) va ajuta la formularea unor concluzii referitoare la eficiența soluțiilor, la avantajele si
dezavantajele identificate, gradul de scalabilitate, alegerea optimă a parametrilor de intrare,
concluzii care vor reprezenta un pas important în activitatea de cercetare ulterioară.
Rezultatele cercetării au fost diseminate prin participarea la Conferința Multidisciplinară
Internațională SGEM 2015 Bulgaria, lucrarea prezentată fiind publicată în Proceedings of the15th
International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015, Section Informatics,
Geoinformatics and Remote Sensing, Volume I, ISBN 978-619-7105-34-6, ISSN 1314-2704, fiind în
curs de indexare ISI.
B. PN 07–45–02–65 Sistem expert de selecţie a echipamentelor electrice destinate
utilizării in atmosfere explozive gazoase
Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor are o importanţă majoră pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor deoarece exploziile pun în primejdie viaţa şi sănătatea oamenilor, având ca
rezultat o serie de efecte necontrolate (radiaţii fierbinţi ,flăcări, unde de presiune, particule
proiectate – sfărâmături zburate, prezenţa produselor de reacţie toxice şi consumul de oxigen din
aerul pe care trebuie să-l inspire aceştia). În plus, daunele materiale în cazul unei explozii pot fi
deosebit de mari.
Proiectul a avut în vedere dezvoltarea unei aplicaţii Windows de tip sistem expert bazat pe
reguli, care să permită selecţia optimă a echipamentelor electrice din instalaţiile tehnologice care
funcţionează în atmosfere explozive gazoase, realizând astfel un nivel de securitate şi sănătate în
muncă sporit în industriile în care se procesează, transportă sau depozitează substanţe inflamabile
şi unde este implicit probabilă prezenţa unei atmosfere explozive. Importanţa proiectului în
vederea dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice reiese din faptul că riscul de explozie este unul din
principalele riscuri industriale din economie, acest risc fiind prezent în toate unităţile care produc,
procesează, utilizează, manipulează, depozitează sau transportă substanţe periculoase, respectiv
produse cu proprietăţi inflamabile şi explozive.
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Faza I, intitulată “Studiu privind factorii care determină selecţia şi instalarea aparaturii
electrice în atmosfere explozive generate de gaze/vapori/ceţuri inflamabile”, a avut drept
obiective:
- Identificarea elementelor tehnico-științifice care stau la baza selecției și instalării aparaturii
electrice destinate utilizării în atmosfere explozive gazoase.
- Evidențierea conceptelor fundamentale de prevenire și protecție la explozie în spaţiile
clasificate ca fiind cu pericol de atmosfere explozive.
- Identificarea soluțiilor tehnice ce trebuie aplicate pentru selectarea și utilizarea
echipamentelor electrice protejate la explozie.
- Analiza criteriilor de selectare a echipamentelor electrice destinate utilizării în atmosfere
explozive gazoase și a tipurilor de protecție aplicate acestora.
- Realizarea unui studiu în vederea dezvoltării unei aplicații informatice de tip sistem expert
bazat pe reguli, pentru optimizarea selecției și instalării echipamentelor electrice destinate
utilizării în atmosfere explozive gazoase.
În urma derulării fazei I a proiectului s-au obținut următoarele rezultate:
✓ S-au identificat şi prezentat aspectele referitoare la reglementările în vigoare privind
echipamentele electrice destinate utilizării în atmosfere explozive;
✓ S-a subliniat rolul standardizării în evaluarea conformității echipamentelor electrice
protejate la explozie;
✓ S-au analizat parametrii care definesc atmosferele explozive și factorii care intervin în
producerea unei explozii;
✓ S-au evidențiat conceptele fundamentale de prevenire și protecție la explozie în spaţiile
clasificate ca fiind cu pericol de atmosfere explozive.
✓ S-au sintetizat și prezentat criteriile de selectare a echipamentelor electrice destinate
utilizării în atmosfere explozive gazoase;
✓ S-au identificat soluţiile tehnice ce trebuie aplicate pentru selectarea și utilizarea
echipamentelor electrice protejate la explozie;
✓ S-a realizat o analiză a tipurilor de protecție aplicate echipamentelor electrice utilizate în
atmosfere explozive generate de gaze, vapori, cețuri și lichide inflamabile şi s-au evidenţiat
tipurile de aparatură electrică ce pot fi protejate la explozie prin aceste tipuri de protecţie.
✓ S-au studiat cerințele pentru evitarea sau reducerea cantității de atmosferă explozivă prin
controlul parametrilor de proces;
✓ S-au prezentat tipurile și nivelurile de disponibilitate a ventilației, precum și influența
acesteia asupra întinderii ariilor periculoase;
✓ S-au analizat cerinţele specifice de securitate pentru proiectarea și construcția
echipamentelor, a sistemelor protectoare și a componentelor protectoare utilizate în
atmosfere explozive generate de gaze / vapori / ceţuri inflamabile;
✓ S-au evidențiat parametrii specifici pentru clasificarea ariilor periculoase Ex generate de
gaze, vapori, cețuri și lichide inflamabile.
Faza II a proiectului, intitulată „Elaborare sistem expert de selecţie a echipamentelor
electrice utilizate în atmosfere explozive gazoase”, a avut drept obiective principale:
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-

-

-

Identificarea şi prezentarea principalelor caracteristici și componente ale platformei . NET,
cadru de dezvoltare a software-ului, sub care se realizează, distribuie și rulează aplicaţiile
de tip Windows, aplicaţii WEB și servicii WEB.
Analiza caracteristicilor limbajului de programare C# și a oportunității utilizării acestuia în
elaborarea unui sistem expert de selecție.
Sintetizarea tipurilor de sisteme expert, studiu privind fazele de construire, etapele de
realizare și implementare ale acestora, precum și aplicabilitatea acestora.
Identificarea, analiza și sintetizarea elementelor tehnico-științifice care stau la baza
selecției și instalării aparaturii electrice destinate utilizării în atmosfere explozive gazoase.
Studiul criteriilor de selectare a echipamentelor electrice destinate utilizării în atmosfere
explozive gazoase, a soluțiilor tehnice ce trebuie aplicate în procesul de selecție și utilizare
a acestora, precum și a tipurilor de protecție aplicate aparaturii electrice utilizată în
atmosfere explozive gazoase.
Dezvoltarea pe platforma .NET utilizând limbajul de programare C# a unei aplicații
informatice de tip sistem expert bazat pe reguli, pentru optimizarea selecției aparaturii
electrice destinate utilizării în atmosfere explozive gazoase.

În urma derulării fazei II a proiectului s-au obținut următoarele rezultate:
S-au identificat şi prezentat principalele caracteristici și componente ale platformei . NET,
cadru de dezvoltare a software-ului, sub care se realizează, distribuie și rulează aplicaţiile
de tip Windows, aplicaţii WEB și servicii WEB.
- S-a prezentat limbajul de programare C#, utilizat pentru dezvoltarea ulterioară a sistemului
expert de selecție a echipamentelor electrice destinate utilizării în atmosfere explozive
gazoase.
- S-au analizat tipurile de sisteme expert, fazele de construire, etapele de realizare și
implementare ale acestora, precum și aplicabilitatea lor
- S-au sintetizat și prezentat criteriile de selectare a echipamentelor electrice destinate
utilizării în atmosfere explozive gazoase;
- S-au identificat soluţiile tehnice ce trebuie aplicate pentru selectarea și utilizarea
echipamentelor electrice protejate la explozie;
- S-a realizat o analiză a tipurilor de protecție aplicate echipamentelor electrice utilizate în
atmosfere explozive generate de gaze, vapori, cețuri și lichide inflamabile şi s-au evidenţiat
tipurile de aparatură electrică ce pot fi protejate la explozie prin aceste tipuri de protecţie.
- Pe baza parametrilor relevanți studiați și analizați în cadrul proiectului a fost dezvoltată o
aplicație informatică de tip sistem expert bazat pe reguli, pentru optimizarea selecției
aparaturii electrice destinate utilizării în atmosfere explozive gazoase.
Pornind de la factorii studiați și analizați în cadrul celor două faze ale proiectului, în vederea
optimizării selecției și instalării echipamentelor electrice destinate utilizării în atmosfere explozive
gazoase, în cadrul proiectului a fost elaborată o aplicație informatică care să faciliteze acest lucru.
Aplicaţia informatică se numeşte ”SistEx Sistem Expert de Selecție a Echipamentelor
Electrice Destinate Utilizării în Atmosfere Explozive Gazoase” şi reprezintă un raţionament care
-
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este creat pentru a găsi cele mai bune şi rapide soluţii de selecţie şi instalare a echipamentelor
electrice în funcţie de cerinţele de securitate şi protecţie la explozie.
Software-ul de optimizare a fost creat pe platforma .Net, în limbajul de programare C# şi a
fost testat pe sistemul de operare Windows 7.
Software-ul dezvoltat are la bază un algoritm complex care se bazează pe introducerea
unor date de intrare referitoare la locul de utilizare, clasificare Ex a zonei și rolul funcțional al
echipamentului și oferă posibilitatea selectării unor parametrii foarte importanţi privind
necesitatea funcţionării în condiţii normale a echipamentului în atmosfera explozivă şi alegerea
tipurilor de protecţie la explozie. Interfaţa cu utilizatorul are un aspect plăcut este uşor de folosit
pentru orice utilizator. (Fig. 99)
Prin acționarea butonului ”Adăugare” se începe procesul de selectare a echipamentelor,
interfața aplicației populându-se cu câmpurile în care se vor introduce date referitoare la:
• denumirea echipamentului;
• rolul funcțional al echipamentului;
• locul de utilizare;
• modul de funcționare în prezența atmosferei explozive;
• marcajul suplimentar al echipamentului;
• grupa echipamentului;
• clasificarea Ex a zonei în care se utilizează echipamentul;
• categoria echipamentului;
• grupele de gaze;
• temperatura de aprindere a gazelor;
• clasa de temperatura;
• temperatura maximă de suprafață a echipamentului;
• nivel de protecție EPL;
• sursa de alimentare;
• tipurile de protecție ale echipamentului.
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Fig. 99 Interfața aplicației de selectare și instalare a echipamentelor electrice destinate utilizării în
atmosfere explozive

Afişarea datelor programului sunt consemnate printr-un raport care consemnează dacă
echipamentul este optim pentru a fi selectat şi instalat în atmosfere explozive gazoase, precum şi
marcajul acestuia în conformitate cu cerinţele din Directiva Atex 94/9/EC şi standardele aplicabile
(Fig. 100). Programul are capabilitatea de a gestiona toate rapoartele privind selecţia şi instalarea
echipamentelor, acestea putând fi salvate şi păstrate într-o bază de date.

Fig. 100 Raport privind selecția și instalarea echipamentelor electrice protejate la explozie

Soluțiile propuse în cadrul lucrării de cercetare s-au concretizat prin elaborarea unei
aplicații informatice de tip sistem expert pentru selecția optimă a echipamentelor electrice
destinate utilizării in atmosfere explozive gazoase.
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C. PN 07 - 45 03 25 “Programarea şi utilizarea subrutinelor pentru mişcarea reţelelor de
discretizare în rezolvarea problemelor de mecanica fluidelor computerizată”
Obiectivul proiectului a vizat crearea de subrutine în limbajul de programare C, care să
constituite extensii ale instrumentelor informatice existente ca posibilităţi standard în aplicaţia
ANSYS FLUENT. Aceste subrutine sunt utile atât în abordarea matematică a fenomenologiei
combustiilor rapide, cât şi în cercetarea evenimentelor generate de explozii, soldate cu pagube
materiale şi pierderi de vieti omeneşti, în evaluările riscului de explozie în cazul proceselor de
muncă / tehnologice desfăşurate în atmosfere cu potenţial exploziv.
Rezultatele preconizate prin desfășurarea proiectului s-au materializat prin realizarea simulărilor
computerizate utilizând metodele de mișcare și deformare a rețelei de discretizare, prin
implementarea subrutinelor scrise în limbaj C, agreate de aplicația ANSYS FLUENT.
În prima fază a proiectului a fost studiată rezolvarea problemelor de dinamica fluidelor
computerizată, prin metode de mișcare a sistemelor multiple de referință. Procesul de
implementare a funcțiilor care să definească aceste mișcări în cadrul aplicației FLUENT a cuprins 7
etape:
1) Definirea problemei;
2) Crearea unui fişier sursă în cod C;
3) Pornirea FLUENT şi citirea (sau setarea) fişierului Case (de caz);
4) Interpretarea sau compilarea fişierului sursă;
5) Implementarea (hook) funcţiilor UDF în FLUENT;
6) Rularea calculaţiei;
7) Analiza soluţiei numerice şi compararea cu rezultatele preconizate.
Macro-urile utilizate pentru definirea metodelor sistemelor mobile de referință și
implementarea funcțiilor de mișcare au fost:
− Macro-ul DEFINE_TRANSIENT_PROFILE, care poate fi utilizat pentru specificarea
condițiilor ce variază odată cu timpul, pentru zonele de celule ale rețelei de
discretizare (de exemplu pentru viteza de rotație).
− Macro-ul DEFINE_ZONE_MOTION, care poate fi utilizat pentru specificarea
componentelor de mişcare a zonei într-un sistem de referinţă mobil sau pentru o
simulare a unei reţele de discretizare în mişcare. Toate componentele mişcării apar
ca argumente, astfel că accesul lor e efectuat printr-o singură funcţie. Argumentele
conţin valorile implicite, deci un argument nemodificat va reţine valoarea iniţială din
program.
Rezultatele fazei s-au concretizat prin 4 simulări computerizate, pentru diverse cazuri de
mișcare a rețelei de discretizare:
1. Deschiderea şi închiderea unei uşi de aeraj
Pentru mişcarea de deschidere şi închidere a uşii a fost scris un cod sursă în limbajul de
programare C, utilizând macro-ul predefinit în aplicaţia FLUENT, DEFINE_ZONE_MOTION.
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a.

b.

c.

Fig. 101 Deschiderea uşii de aeraj, funcţie de timp

2. Accelerarea rotorului unui ventilator
În simularea computerizată, prin intermediul unui cod sursă, rotorului îi este imprimată o
viteză de 0,1 rad/s pentru primele 2 secunde, după această perioadă viteza paletelor accelerânduse, la fiecare pas, funcţie de valoarea timpului din simulare.

Fig. 102 Reţeaua de discretizare a ventilatorului

3. Dispozitiv de descărcare a presiunii de explozie
Dispozitivul de descărcare a presiunii de explozie este constituit dintr-o clapetă montată pe
un rezervor, clapetă care se deschide la un interval de două secunde de la pornirea simulării
computerizate. În mod normal, dispozitivul ar trebui să se deschidă la atingerea unui prag de
presiune, însă, în situaţia de faţă, deschiderea este comandată prin codul sursă, funcţie de timp.

a.

b.
Fig. 103 Deschiderea clapetei dispozitivului de descărcare a presiunii de explozie
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4. Instabilitatea unui versant
În simularea computerizată, prin intermediul liniilor de cod, a fost definită mişcarea de
alunecare a versantului la un moment de timp prestabilit şi cu o viteză impusă. Cu toate acestea,
iniţierea mişcării şi viteza de alunecare pot fi definite şi prin alte funcţii, care să modifice
proprietăţile versantului (densitate, forţe de frecare etc.).

a.

b.
Fig. 104 Simularea computerizată a alunecării versantului

Faza a doua a proiectului a analizat metodele de rezolvare a problemelor de dinamica
fluidelor computerizată prin modelele reţelelor glisante şi dinamice de discretizare.
Pentru studiul în cauză a fost ales un model geometric în reprezentare 2D, acesta putând fi asociat
unei secțiuni longitudinale printr-un tub circular sau rectangular, obturat la ambele capete, având
dimensiunile 40 x 200 mm. Interiorului domeniului analizat i-au fost atribuite proprietățile unei
atmosfere omogene compusă din aer și metan, gazul combustibil fiind în proporție de 9,5%vol.
(compoziția stoichiometrică). Amestecul a fost inițiat prin intermediul unei scântei dispuse pe axa
centrală a tubului, la o distanță de 2 mm de capătul din dreapta al acestuia.
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În cadrul studiului au fost realizate 21 simulări computerizate pentru analiza
comportamentului reţelei dinamice de discretizare în cazul exploziilor de gaze. Figura 5 arată o
parte a tabelului cuprins în studiu:

Fig. 105 Parte a tabelului cu 21 simulări ale exploziilor prin metodele reţelelor dinamice

Pentru a verifica aplicabilitatea modelului în cazul unei explozii în spaţiu închis, acesta a
fost testat pe aceeaşi geometrie, în 3 ipostaze diferite:
− explozie în spațiu închis, fără deformarea pereților;
− explozie în spațiu închis, cu deformarea unui perete, fără ruperea acestuia;
− explozie în spațiu închis, cu deformarea unui perete și ruperea acestuia.
În primul caz, datorită inexistenței unui orificiu de eliberare a presiunii de explozie,
gradienții vitezelor și presiunilor interioare au migrat stânga-dreapta în tub, rezultând o
desfășurare ireală a procesului. Graficul prezentat în figura 6 arată curba presiunilor din interiorul
tubului, fără a fi aplicată nici o metodă a rețelei dinamice de discretizare.

Fig. 106 Graficul presiunilor din interiorul tubului, fără rețea dinamică de discretizare

În cazul spaţiului închis, cu deformarea frontierei, aceasta a fost setată ca perete mobil
(moving wall). Zona de celule aferentă acestui perete, deci zona celulelor de frontieră a fost
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definită ca rețea dinamică de discretizare. Urmare a derulării procesului de calcul, a rezultat o
simulare cu deformarea exagerată a frontierei, din decursul căreia, în figura 7. a ÷ d, este
prezentată o serie de imagini:

a.

b.

c.

d.
Fig. 107 Serie de imagini din decursul simulării deformării frontierei funcție de presiune

În ultimul caz, al exploziei în spațiu închis, cu deformarea unui perete și ruperea acestuia, sa considerat că frontiera este construită dintr-un material oarecare, ce se deformează doar la
depășirea unui prag de presiune de 151987,5 Pa. A fost scrisă o funcție UDF, prin care forța cu care
presiunea apasă pe suprafața ieșire acționează doar atunci când acest prag este depășit. La
atingerea valorii critice de rupere, procesul de simulare a fost oprit, definirea frontierei ca perete
mobil fiind modificată în orificiu de ieșire (Figura 8).

Fig. 108 Momentul ruperii peretelui

A rezultat un comportament normal al gradienţilor de presiune şi viteză pe domeniu, cu
creşterea presiunii până la deformarea şi ruperea peretelui, după care aceasta descreşte, tinzând
spre echilibru cu presiunea din exteriorul domeniului. Figura 9 arată, grafic, comportamentul
presiunilor interioare în decursul procesului.

Fig. 109 Graficul presiunilor interioare în decursul evenimentului
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Au fost realizate, în total, 24 simulări computerizate ale exploziei unui amestec
stoichiometric aer-metan într-un spațiu închis. Prin compararea rezultatelor simulărilor
computerizate, metoda rețelelor dinamice de discretizare s-a dovedit a fi adecvată modelării
exploziilor, metoda rețelelor glisante aducându-și aportul doar în anumite situații în care este
necesară definirea unor interfețe între medii diferite.
Utilizarea funcțiilor UDF, prin scrierea acestora în limbaj de programare C, compilarea și
implementarea lor în programul FLUENT, devine imperios necesară pentru atingerea unui grad
superior de acuratețe în simularea exploziilor. Practic, fără utilizarea acestor funcții, deformarea
frontierelor domeniului analizat nu este posibilă.
Pentru cercetări viitoare în domeniul simulărilor exploziilor de gaze, se propune studierea
implementării unor funcții suplimentare, de definire a variației înălțimii stratului de frontieră, de
deformare a geometriei sau mișcare a rețelei, de stabilire a proprietăților solverului SDOF (Six
Degree of Freedom) sau detecție a zonei de contact, prin utilizarea macro-urilor:
−
−
−
−
−

DEFINE_DYNAMIC_ZONE_PROPERTY;
DEFINE_GEOM;
DEFINE_GRID_MOTION;
DEFINE_SDOF_PROPERTIES;
DEFINE_CONTACT.

Din studiul realizat a rezultat un articol prezentat la simpozionul Occupational Health and
Safety - SESAM 2015 (Sibiu) și publicat în Proceedings of the Symposium, ISSN 1843-6226.

7.3. Oportunităţi 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.
Infrastructura de cercetare dezvoltată în anii anteriori permite propunerea unor proiecte
competitive în cadrul programelor europene și naționale, având în vedere în special programe
internaționale cum este HORIZON 2020.
Au fost depuse, pe parcursul anului 2015, următoarele proiecte:
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Denumirea programului internaţional
Denumire proiect

Ţară şi / sau CE
unităţi colaboratoare

Valoarea
proiectului

Research Fund for Coal and Steel / Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oţel
1. VENT123:
A Breath of Fresh Air Taking Mine
Ventilation to a New
Dimension.
O gură de aer
proaspăt – Ducând
ventilaţia minieră intro nouă dimensiune.

1. The University Of Nottingham (Regatul Unit)
2. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (Polonia)
Total Grant:
3. GEOCONTROL SA* (Spania)
2.259.707,35
4. INERIS Developpement SAS (Franța)
EUR
5. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
din care
Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva INSEMEX
1355824,41
Petrosani (România)
EUR
6. Instytut Techniki Gorniczej KOMAG (Polonia)
contribuție
7. Elmech Kazeten Sp. z o.o. (Polonia)
maxima UE
8. DTEK LLC (Ucraina)

1. Institut National De L Environnement Et Des Risques
INERIS (Franța)
2. FLOODING:
2. Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres
(Franța)
Total Grant:
Management of
3.
Helmholtz
Zentrum
Potsdam
Deutsches
3.684.982,60
FLOODING risks during Geoforschungszentrum (Germania)
EUR
underground mine
4. Glowny Instytut Gornictwa (Polonia)
din care
closure.
5. Institutul National De Cercetare Dezvoltare pentru
2.210.989,56
Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva INSEMEX
EUR
Managementul
Petrosani (România)
contribuție
riscurilor de inundare
6. DMT GmbH & CO. KG (Germania)
maxima UE
din timpul închiderii
7. GEOCONTROL SA* (Spania)
minelor subterane.
8. Obras Subterraneas SA (Spania)
9. Spolka Restrukturyzacji Kopaln SA (Polonia)

3. PICTO:
Coal Mine Production
And Monitoring
Process Optimisation
Using ICT.
Optimizarea și
monitorizarea
procesului de
producție a cărbunelui
utilizând TIC.

1. Instytut Mechaniki Gorotworu - Polskiej Akademii
Nauk*IMG PAN (Polonia)
Total Grant:
2. Glowny Instytut Gornictwa (Polonia)
2.725.345,40
3. Imperial College Of Science Technology And Medicine
EUR
(Regatul Unit)
din care
4. Institutul National De Cercetare Dezvoltare Pentru
1.635.207,24
Securitate Miniera si Protectie
EUR
Antiexploziva INSEMEX Petrosani (România)
contribuție
5. Premogovnik Velenje DD (Slovenia)
maxima UE
6. Jastrzebska Spolka Weglowa SA (Polonia).
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Horizon 2020 / Orizont 2020

PSESEPI: Progressive
Socio - Economic
Strategies for
Enhanced Public
Infrastructure
PSESEPI: Strategii
socio-economice
progresive pentru o
infrastructură publică
consolidată.

1. Ceske Vysoke Uceni Technicke V Praze (Republica
Cehă)
2. Universita Degli Studi Di Napoli Federico II. (Italia)
3. Universidade De Coimbra (Portugalia)
4. Universitatea POLITEHNICA Timisoara (România)
5. Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones
Cientificas (Spania)
Total Grant:
6. Technische Universitaet Muenchen (Germania)
4.024.352,50
7. Technische Universitaet Berlin (Germania)
EUR
8. T-SOFT AS (Republica Cehă)
(Contribuție
9. M.I.C. S.R.L. (Italia)
UE 100%)
10. SE2P - Sociedade de Engenharia, Projectos e
Planeamento, Lda (Portugalia)
11. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
Securitate Miniera si Protectie Antiexplozivă INSEMEX
Petrosani (România)
12. sje - Schneider & Jorde Ecological Engineering GmbH
(Germania)

7.4. Măsuri privind creşterea gradului de valorificare socio–economică
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.
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8. Măsuri de creştere a prestigiului şi vizibilităţii
INCD INSEMEX
8.1. Prezentarea activităţii 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 2015, 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.
Încă din anul 2012 INCD-INSEMEX Petroşani a contractat proiectul din cadrul Planului
National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare - PN II.
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8.1.1.1. "Concepţia structurală şi proiectarea pe baza controlului mecanismului de cedare
a structurilor multietajate supuse la acţiuni accidentale"
Proiectul are în vedere cercetări privind măsuri de îmbunătăţire a construcţiilor pe structuri
metalice vizând proiectarea şi realizarea lor, pentru a rezista la acţiuni extreme cum sunt
exploziile.
Componenţa consorţiului (parteneriatului)
Instituţia coordonatoare: UNIVERSITATEA „POLITEHNICĂ” DIN TIMIŞOARA
Parteneri:
P1 – Universitatea „Tehnică” din Cluj Napoca
P2 – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi
Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC”
P3 – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi
Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX
P4 – SC ACI CLUJ SA
Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Durata proiectului: iulie 2012 – decembrie 2016
Buget proiect (total) 2.283.088 lei , din care:
- Buget proiect INCD INSEMEX 254.303 lei – pentru anul 2015: 35.289 lei
- Finanţare de la bugetul de stat 1.937.588 lei
- Cofinanţare 345.500 lei
Responsabil de proiect:
C.S. gr. III dr.ing. Attila KOVACS - INCD-INSEMEX Petroșani
Str. Gen. V. Milea, nr. 32-34, Petroșani, jud. Hunedoara, cod 332047
Tel. 0254541621, fax 0254546277
e-mail: attila.kovacs@insemex.ro
8.1.1.2. „Advance tools for ventilation and methane emmissions control”
Componenţa consorţiului (parteneriatului)
Instituţia coordonatoare:
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO
INDUSTRIAL DE LOS RECURSOS NATURALES – AITEMIN, Spania
Parteneri:
P1 – DMT GMBH & CO KG „DMT”, Germania
P2 – INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG – EMAGPL, Polonia
P3 – GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA - Central Mining Institute – CMIPL, Polonia
P4 – HULLERAS DEL NORTE SA – HUNOSA, Spania
P5 – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi
Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani
P6 – KOMPANIA WEGLOWA SA – KOMPWEG, Plolonia
P7 – UNIVERSITY OF NOTTINGHAM – UNOTT, United Kingdom
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Autoritatea contractantă: RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL
Durata proiectului: iulie 2012 – iunie 2015
Buget proiect INCD INSEMEX (total) 337.000 euro , din care:
- Contribuţie de la UE: 202.200 euro
- Cofinanţare 134.800 euro
Responsabil de proiect:
C.S. gr. I dr. ing. George Artur Găman - INCD-INSEMEX Petroșani
Str. Gen. V. Milea, nr. 32-34, Petroșani, jud. Hunedoara, cod 332047
Tel. 0254541621, fax 0254546277
e-mail: artur.găman@insemex.ro
8.1.2. Înscrierea INCD INSEMEX în baze de date internaţionale care promovează
parteneriatele
În cadrul INCD-INSEMEX pe parcursul anului 2015, ca si în anii anteriori, s-a avut în vedere
continuarea demersurilor de înscriere a institutului nostru în baze de date internaţionale care
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 .
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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

NANDO NEW APPROACH
NOTIFIED
AND DESIGNATED
ORGANISATIONS
INFORMATION SYSTEM
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 identificare
al fiecărui organism, precum si domeniile pentru care acestea au fost abilitate si sunt supuse unei
actualizări permanente.
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:
Directiva EIP 89/686/EEC „Echipamente individuale de protecţie” (transpusă în HG nr.
115/05.02.2004);
• Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în:
Directiva 93/15/2003/CEE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă în HG nr. 207/2005);
• Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în:
Directiva 94/9/EC „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial
explozive – ATEX”, (transpusă în HG nr. 752/14.05.2004);
• 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).
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecție
Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, în calitate de organism de certificare a produselor notificat la
Bruxelles, cu numărul NB 1809, pentru produsele aflate sub incidența Directivelor Europene
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93/15/EEC - Explozivi pentru uz civil şi 2013/29/UE – Articole pirotehnice, va fi gazda celui de-al
17-lea Forum al Organismelor Notificate pentru Articole Pirotehnice, respectiv a celui de-al 25-lea
Forum al Organismelor Notificate pentru Explozivi de Uz Civil.
Cele două întâlniri la care vor lua parte reprezentanții Organismelor Notificate din Statele
Membre ale Uniunii Europene se vor desfăşura în perioada 9-11 Mai 2016, în oraşul Sibiu, în cadrul
acestora având loc discuţii şi dezbateri tehnice privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate
aplicabile explozivilor de uz civil şi articolelor pirotehnice în vederea introducerii lor piaţa Uniunii
Europene.
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.
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
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•
•
•

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 2015 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
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.
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8.1.3.3. Asociaţia Salvatorilor Minieri si de Suprafaţă (ASMS)

ASMS reuneste 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. International 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.
În această calitate specialiştii INCD INSEMEX Petroşani au participat la schimburi de
experienţă vizând rezultate ale cercetării ştiinţifice şi studii de caz referitoare la optimizarea şi
eficientizarea activităţii de salvare minieră.
8.1.3.5. Autorităţiile de Stat Miniere din Europa
INCD INSEMEX Petroşani a participat la cea de a XXI-a Întâlnire a Autorităților Miniere de Stat
din Europa ce s-a desfăşurat în Finlanda, Helsinki, în perioada 15.09.2015 - 16.09.2015. Din
delegaţia INCD INSEMEX au fost prezenţi: dl. dr. ing. George – Artur Găman – Director General, dl.
dr. ing. Daniel Pupăzan – Şef Departament Securitate Industrială şi dl. dr. ing. Vlad – Mihai
Păsculescu şef Laborator Cooperări şi Proiecte Internaţionale.
La această întâlnire au luat parte reprezentanţi ai autorităţilor miniere de stat din 13 state
membre: Austria, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Germania, Ungaria, Irlanda, Polonia,
Portugalia, România, Serbia, Slovacia şi Suedia.
Autorităţile Miniere de Stat din Europa vor continua colaborarea privind probleme specifice
importante, dar şi privind problemele de interes general, inclusiv asistenţa comună cu privire la
acceptabilitatea socială a mineritului, evitând duplicarea activităţilor altor organisme Europene.

INCD INSEMEX | 151

La invitaţia reprezentanţilor INCD INSEMEX Petroşani cea de-a XXII-a Întâlnire a Autorităţilor
Miniere de Stat din Europa va avea loc în România, în anul 2016, vor fi tratate şi discutate
probleme de mediu, securitate şi sănătate cu privire la activitatea minieră din Europa.
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8.1.4.Participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi internaţionale
În anul 2015 INCD-INSEMEX nu a participat în comisii de evaluare în cadrul concursurilor
naţionale şi internaţionale.
8.1.5. Personalităţi ştiinţifice ce au vizitat institutul
pe parcursul anului 2015:
-

MAJID BAYASTIAN, IRAN
MOHAMAD MOTAMENI, IRAN
RADA ELENA CRISTINA, ITALIA
TAŞKIN KILIC, TURCIA
RAGAZZI MARCO, ITALIA
RALF DOPIERALLA , LIECHTENSTEIN
IGOR JURIC, CROAŢIA
ADAM WICNIEVSKI, POLONIA
STEPHAN PETERS, GERMANIA
MALGORZATA MALEC, POLONIA

8.1.6. Lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice
invitate
Dintre personalitățile ştiinţifice care au fost invitate şi care au participat , cu lucrări
ştiinţifice, la Simpozionul Internaţional de Securitate şi Sănătate în Muncă SESAM 2015 organizat
de INCD INSEMEX amintim:

Nr.
crt.

1.

2.

Titlul lucrării ştiinţifice

Autori

Instituţie

Tools
for
prevention
of
occupational risks for SME’s – A
prerequisite
for
improving
productivity of SMEs through
healthy workplaces.

Anca Elena Antonov,
Georgeta Buica, Doru
Costin Darabont,
Constantin Beiu

INCDPM
„Alexandru Darabont”
Bucureşti

Constantin Beiu,
Gorgeta Buica, Cornel
in
Toader, Nicolae
Golovanov

INCDPM
"Alexandru Darabont"
Bucureşti
University POLITEHNICA
of Bucharest

Study on mining electrical
installations
operating
unbalanced regime
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Nr.
crt.

Titlul lucrării ştiinţifice

Autori

Instituţie

3.

Professional risk management
and control activities carried out
by workers in underground
installations and power
transmission lines

Georgeta Buica, Anca
Elena Antonov,
Constantin Beiu

INCDPM
"Alexandru Darabont"
Bucureşti

4.

Greenhouse effect reduction
through
mine
methane
valorization: overview and
feasibility study

Lucian - Ionel Cioca,
Roland Iosif Moraru,
Elena Cristina Rada,
Vincenzo Torretta,
Mihai
Popescu – Stelea

“Lucian Blaga"
University of Sibiu
University of Petroşani
Università degli Studi di
Trento
Università dell’Insubria
di Varese

5.

Ecological rehabilitation of
waste dumps Craciunesti Baita
quarry for restoration and
protection of biodiversity of
neighboring sites

Emilia- Cornelia
Dunca,
Daniela - Ionela
Ciolea,
Maria Lazăr,
Florin Faur

Universitatea din
Petroșani

Codruţa Cornelia
Dura,
Imola Drigă, Claudia
Isac

Universitatea din
Petroșani

6.

7.

Environmental reporting in
Russia and Romania: to what
extent oil& gas multinational
companies are
concerned
about ecological issues?
Risk management in health
institutions: risk analysis of a
public hospital

Taşkın Kılıç,
Sedat Bostan,
Fatı Şentürk
Andrei Mitru,
Costin Dumitru, Radu
Iorga

8.

Solutions for ANTIEX protection
intended on a full automation
encased screw compressor

9.

Control of workers exposure to
chemical agents

Tamara Morariu,
Niculae Voinoiu

10.

Combustion risk analysis in
subsurface
environments:
carbon
monoxide
data
processing tool

Roland Iosif Moraru,
Gabriel Bujor Băbuţ,
Lucian Ionel Cioca,
Marco Ragazzi

Gümüşhane University,
Turkey

INCDT COMOTI
Bucureşti
Inspecția Muncii
București
Universitatea din
Petroșani
"Lucian Blaga"
University of Sibiu
Università degli Studi di
Trento
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Nr.
crt.

Titlul lucrării ştiinţifice

Autori

11.

Preventing and reducing the risk
of occupational deafness in
working environment with
explosive potential

Silviu - Nicolae
Platon,
Adriana Tudor, DoruCostin Darabont
Ion Răzvan
Rădulescu,
Lilioara Surdu,
Ion Pătru

Instituţie

INCDPM“Alexandru
Darabont” Bucureşti
INCDTP
Bucureşti
ICMET
Craiova

12.

Protection for electrical risks by
electro- conductive textiles

13.

Simulation of methane landfill
emissions to evaluate the
influence of geosynth etic
materials used in landfill
capping

Raluca Aurora Ștepa,
Maria Haiducu, Doru
Costin Darabont

INCDPM“Alexandru
Darabont” Bucureşti

New and emerging occupational
risks generated by green
technologies

Alina Trifu, Doru
Costin Darabont,
Eduard Smidu ,
Vicenţiu Ciocirlea,
Iulian Ivan, Steluţa
Elisabeta Nisipeanu
Maria Haiducu, Elena
Ruxandra Chiurtu

INCDPM“Alexandru
Darabont” Bucureşti

14.

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. Constantin Lupu – membru în Comitetul Ştiinţific
Drd. 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 2015:
Cea de-a 64-a Ediţie a Concursului Internaţional Bruxelles – EUREKA
organizat în cadrul Salonului INNOVA, perioada:19 - 21 noiembrie 2015 la Bruxelles,

INCD INSEMEX | 156

BELGIA, unde a fost prezentată lucrarea: Metodă de determinare a structurii unei reţele de
ventilaţie afectate de un fenomen de explozie.
Salonul Cercetării Româneşti, perioada de desfăşurare 14 – 17 octombrie,
Bucureşti, România, unde au fost prezentate următoarele postere:
-

-

-

Sursă de impulsuri scurte dreptunghiulare programabile de curent pentru
încercarea componentelor barierelor de securitate din cadrul instalaţiilor de
curenţi slabi din spaţiile cu pericol de atmosferă explozivă
Metodă de determinare a structurii unei reţele de ventilaţie afectate de un
fenomen de explozie.
Metode de localizare a persoanelor accidentate prin utilizarea tehnicii de
termoviziune
Metodologie de prelevare, determinare şi evaluare a componenţilor de mediu
apă, sol, în vederea stabilirii impactului antropic asupra mediului, conform
cerinţelor europene
Tehnologie inovativă pentru testarea parametrilor de tracţiune şi compresiune ai
echipamentelor tehnice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
Evaluarea riscului la demolarea obiectivelor industriale/civile cu ajutorul
explozivilor de uz civil, în vederea prevenirii efectelor nedorite induse
Utilizarea CFD (Computational Fluid Dynamics) pentru clasificarea precisă a
ariilor periculoase Ex generate de gaze inflamabile
Tehnologii privind determinarea rezistenţei, permeaţiei şi degradării
echipamentelor individuale de protecţie împotriva agenţilor chimici în vederea
evaluării conformităţii acestora.

Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PRO INVENT”- Editia
a XIII - 25 - 27 martie 2015, Cluj Napoca, România, unde au fost prezentate 6 lucrări:
-

-

Metodă de determinare a parametrilor aerodinamici Hse şi Rse, specifici
spaţiului exploatat.
Sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere subterane.
Stand pentru condiţionarea capselor detonante electrice / neelectrice la presiune
hidrostatică şi temperatură.
Sursă de impulsuri scurte dreptunghiulare programabile de curent pentru
încercarea componentelor barierelor de securitate din cadrul instalaţiilor de
curenţi slabi din spaţiile cu pericol de atmosferă explozivă
Metodă de determinare a dispersiei gazelor la nivelul abatajelor după
producerea unui fenomen de explozie.
Metodă de determinare a structurii unei reţele de ventilaţie afectate de un
fenomen de explozie.
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8.3. Premii obţinute prin proces de selecţie/distincţii, etc.
INCD INSEMEX a participat, la invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie Hunedoara,
la cea de-a XXII a ediţii a Galei de premiere a celor mai bune firme din judeţ unde a
obţinut Locul I - pentru rezultatele economico – financiare, Grupa Cercetare, Dezvoltare şi
High Tech, domeniul Cercetare – dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie, categoria
Întreprinderi mijlocii.
Diplome acordate la Salonul Internațional de Inventică PRO INVENT, Ediția a
XIII-a, 2015, Cluj-Napoca, România:
-

Diplomă de excelența și Medalie de aur cu mențiune specială pentru:
Sistem de închidere rapidă pentru lucrările miniere subterane.
Autori: Dr. ing. Ghicioi Emilian, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Doru Cioclea, Dr.
ing. Ion Toth, Dr. ing. Sorin Constantin Burian, Dr. ing. Artur George Găman, Dr.
ing. Mihaela Părăian, Chimist Maria Prodan, Dr. ing. Jeana Ionescu.

-

Diplomă de excelența și Medalie de aur cu mențiune specială pentru:
Metodă de determinare a parametrilor aerodinamici HSE și RSE, specifici spațiului
exploatat.
Autori: Dr. ing. Doru Cioclea, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Ion Toth, Ing. Ion
Gherghe, Dr. ing. Cristian Tomescu, Ing. Corneliu Boantă, Drd. ing. Florin Rădoi

-

Diplomă de excelența și Medalie de aur cu mențiune specială pentru:
Metodă de determinare a structurii unei rețele de ventilație afectate de un fenomen
de explozie.
Autori: Dr. ing. Cioclea Doru, Dr. ing. Artur George Găman, Dr. ing. Constantin
Lupu, Dr. ing. Ghicioi Emilian, Ing. Ion Gherghe, Drd. ing. Florin Rădoi, Ing. Corneliu
Boantă, Drd. ing. Marius Șuvar.

INCD INSEMEX a fost prezent la Brussels Salonul INNOVA - Concursul
Internaţional de Invenţii Eureka 2015, unde a obţinut Diploma şi Medalia de Argint
pentru invenţia cu titlul:
Method for determining the structure of ventilation network affected by an
explosion.
Autori: Dr. ing. Cioclea Doru, Dr. ing. Artur George Găman, Dr. ing. Constantin
Lupu, Dr. ing. Ghicioi Emilian, Ing. Ion Gherghe, Drd. ing. Florin Rădoi, Ing. Corneliu
Boantă, Drd. ing. Marius Șuvar
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8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare:
8.4.a). Extrase din presa scrisă
Nr.
Denumire articol
crt.
1.

INSEMEX și proiectele de cercetare din 2015.

2.

Cercetătorii INSEMEX, solicitați la Rovinari.

3.

Activitate de profit, la INSEMEX.

4.

INSEMEX face expertiza. Gorj. Șase copii și tatăl lor, găsiți
decedați în locuință.

5.

Închiderea minelor, supravegheată de INSEMEX.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

INSEMEX va face expertiza tehnică, în urma tragediei de la
Rovinari.
Constantin Lupu, INSEMEX: În subsol și în rețeaua de canalizare
măsurătorile nu au arătat prezența gazelor.
INCD-INSEMEX își păstrează poziția de top în rândul instituțiilor
de cercetare și dezvoltare din România.
Cercetătorii de la INSEMEX au un program de cercetare
ambițios și în 2015.
A XV-a Gală Exclusiv și-a identificat deja candidații cu cea mai
bună imagine publică în 2014.
O nouă hartă comercială pentru INSEMEX.
INSEMEX, primul institut românesc inclus într-un proiect
AVENTO.
Creșterea salariilor angajaților - obiectiv prioritar al conducerii
INSEMEX în 2015.

14.

România reprezentată de INSEMEX la un proiect internațional.

15.

O nouă delegație la Katowice.

16.
17.

Cercetătorii INSEMEX pot începe expertiza în cazul Rovinari.

Probele de la Rovinari au ajuns la INSEMEX.

Publicaţia
Cronica Văii Jiului
Nr. 774 / 13.01.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 774 / 13.01.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 774 / 13.01.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 803 / 13.01.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 775 / 14.01.2015
Mesagerul Hunedorean
Nr. 2289 / 14.01.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 807 / 19.01.2015
Afaceri în Valea Jiului
Nr. 482 / 19-26.01.2015
Afaceri în Valea Jiului
Nr. 483 / 26-31.01.2015
Afaceri în Valea Jiului
Nr. 483 / 26-31.01.2015
Mesagerul Hunedorean
Nr. 2297 / 26.01.2015
Mesagerul Hunedorean
Nr. 2302 / 02.02.2015
Afaceri în Valea Jiului
Nr. 484 / 08.02.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 793 / 09.02.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 793 / 09.02.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 825 / 11.02.2015
Mesagerul Hunedorean
Nr. 2309 / 11.02.2015
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Nr.
crt.

Denumire articol

18.

Gala Premiilor Exclusiv - Nominalizările ediției a XV-a.

19.

Gala Premiilor Exclusiv și-a desemnat câștigătorii.

20.

INSEMEX - partener științific european.

21.

INSEMEX, partener în cinci consorții de cercetare pentru
dezvoltarea de proiecte.

22.

Salvatori și de suprafață.

23.

INSEMEX Petroșani, în topul firmelor de profil la nivel
european.

24.

Tragedia care a schimbat soarta salvatorilor minieri.

25.

INSEMEX Petroșani a intrat în lumea bună a cercetătorilor de
nivel european.

26.

Premiantul săptămânii George Artur Găman.

27.

Interviu cu dr. ing. Artur Găman director general al INCD
INSEMEX Petroșani.

28.

Expertize la fața locului vs. Expertize după patru ani.

29.

Trei medalii de aur pentru cercetătorii de la INSEMEX la Salonul
Național de Inventică de la Cluj Napoca.

30.

De 3 ori AUR pentru INSEMEX.

31.

INSEMEX veghează la închiderea minelor.

32.

Invenții brevetate la INSEMEX.

33.
34.
35.
36.

Cercetătorii de la INSEMEX Petroșani, prezență constantă în
inventica românească de top.
INSEMEX și CEH asigură servicii de sănătate și securitate în
muncă la SNÎMVJ.
INSEMEX Petroșani expertizează galeria Treptele Romane.
INSEMEX organizează și în acest an simpozionul internațional
SESAM.

Publicaţia
Afaceri în Valea Jiului
Nr.486 / 16-23.02.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 800 / 18.02.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 809 / 03.03.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 838 / 03.03.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 811 / 05.03.2015
Valea Jiului
Nr. 753 / 06.03.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 813 / 09.03.2015
Afaceri în Valea Jiului
Nr. 489 / 09-16.03.2015
Afaceri în Valea Jiului
Nr. 489 / 09-16.03.2015
Revista Vitrina
Nr. 32 / 09-21.03.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 830 / 01.04.2015
Afaceri în Valea Jiului
Nr. 492 / 06-12.04.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 834 / 07.04.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 854 / 11.05.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 855 / 12.05.2015
Afaceri în Valea Jiului
Nr. 498 / 18-25.05.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 894 / 27.05.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 868 / 29.05.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 871 / 05.06.2015
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Nr.
Denumire articol
crt.
37. INSEMEX se pregătește pentru o nouă ediție a Simpozionului
Internațional SESAM.
38.
INSEMEX investește în infrastructură.
39.

40.
41.

INSEMEX e deja pregătit pentru accesarea de bani europeni.
A doua la nivel european, INSEMEX, singura unitate din țară
care certifică produsele pirotehnice.
INSEMEX Petroșani, parte activă într-un proiect internațional
de cercetare.

42.

INSEMEX, un nou proiect internațional.

43.

Cercetători mondiali, la Petroșani.

44.

De ce este INCD INSEMEX Petroșani unic și necesar în
economia românească?

45.

INSEMEX în linia cercetătorilor mondiali.

46.

Începe Congresul Balkanmine la Petroșani.

47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

INSEMEX Petroșani a reprezentat România la două evenimente
internaționale legate de minerit
INSEMEX Petroșani, semnatar pentru România al
Memorandumului de Înțelegere dintre Autoritățile Miniere de
Stat din Europa.
O nouă manifestare marca INSEMEX.
SESAM 2015, un nou simpozion internațional de succes marca
INSEMEX.
Simpozion internațional "Securitate și sănătate în muncă SESAM 2015".
INSEMEX iese în lume și își face noi contracte.
Simpozion internațional SESAM 2015.
Simpozion Internațional "Securitate și Sănătate în Muncă SESAM 2015".

Publicaţia
Afaceri în Valea Jiului
Nr. 501 / 08-15.06.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 892 / 06.07.2015
Afaceri în Valea Jiului
Nr.505 / 08-15.07.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 913 / 04.08.2015
Mesagerul Hunedorean
Nr. 2429 / 04.08.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 914 / 05.08.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 920 / 13.08.2015
Ziarul Exclusiv
Nr. 508 / 17-24.08.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 938 / 08.09.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 974 / 21.09.2015
Mesagerul Hunedorean
Nr. 2466 / 24.09.2015
Ziarul Exclusiv
Nr. 514 / 28.09. 05.10.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 956 / 02.10.2015
Ziarul Exclusiv
Nr. 515 / 05-12.10.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 983 / 06.10.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 958 / 06.10.2015
Mesagerul Hunedorean
Nr. 2474 / 06.10.2015
Valea Jiului
Nr. 780 / 09.10.2015
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Nr.
crt.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Denumire articol

Publicaţia

Prefața volumului "Incursiune în fascinanta și discreta lume a
cercetătorilor petroșeneni"... INCD INSEMEX Petroșani, seria
"vintage".
INSEMEX la Salonul Cercetării Românești "Inventika 2015"

Ziarul Văii Jiului
Nr. 1803 / 23.10.2015

Cauzele accidentului de la Clubul "Colectiv" din București vor fi
analizate și de specialiștii INSEMEX
Hunedoreni captivi în infernul din Clubul Colectiv. O tânără și-a
pierdut viața, un student se luptă pentru a supraviețui.
Experții INSEMEX Petroșani - parte în ancheta tragediei din
Capitală.
Tabloul din clubul morții va fi reconstituit la INSEMEX.
Artur Găman: În clubul Colectiv a fost găsit doar un extinctor
folosit. Alte extinctoare erau depozitate într-o altă încăpere.
Filmul tragediei din Colectiv, derulat la Petroșani.
INSEMEX anuleză ediția din acest an a Concursului Național de
Salvare Minieră.
Încep experimentele la INSEMEX în cadrul anchetei de la
clubul Colectiv.
Pirotehniștii din clubul groazei ar fi trebuit instruiți de
INSEMEX.
Pirotehniștii din Colectiv ar fi trebuit să fie pregătiți de
INSEMEX.
INSEMEX cere modificarea legislației, după "Colectiv".
Încep experimentele la INSEMEX în cadrul anchetei de la
clubul Colectiv.
Explozia de la Brașov le-a dat fiori INSEMEX Petroșani căutat
pentru evaluări.

70.

Porți deschise la INSEMEX.

71.

Ziua Porților Deschise la INSEMEX Petroșani.

72.

Cu mic cu mare au trecut pragul INSEMEX.

73.

Porți deschise la INSEMEX Petroșani.

Ziarul Exclusiv
Nr. 519 / 02-09.10.2015
Ziarul Exclusiv
Nr. 519 / 02-09.10.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 1002 / 02.10.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 977 / 02.10.2015
Mesagerul Hunedorean
Nr. 2493 / 02.10.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 1003 / 03.10.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 978 / 03.10.2015
Ziarul Exclusiv
Nr. 520 / 8-16.11.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 1007 / 09.11.2015
Mesagerul Hunedorean
Nr. 2498 / 09.11.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 982 / 09.11.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 983 / 10.11.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 1008 / 10.11.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 984 / 11.11.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 988 / 17.11.2015
Mesagerul Hunedorean
Nr. 2506 / 19.11.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 991 / 20.11.2015
Ziarul Exclusiv
Nr. 522 / 23-30.11.2015
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Nr.
crt.

Denumire articol

74.

Conlucrare INCD - INSEMEX Petroșani.

75.

Expertiza mai durează. Experții INSEMEX nu merg pe varianta
pungii de gaz formată în Clubul Colectiv.

76.

INSEMEX a refăcut scena tragediei din COLECTIV.

77.

Incendiul din clubul COLECTIV recreat în laboratoarele
INSEMEX.

78.

Adunarea generală a Salvatorilor Minieri și de suprafață.

79.

Specialiștii INSEMEX au realizat simularea incendiului de la
clubul "Colectiv".

Publicaţia
Cronica Văii Jiului
Nr. 998 / 04.12.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 1024 / 04.12.2015
Cronica Văii Jiului
Nr. 1007 / 17.12.2015
Gazeta de Dimineață
Nr. 1033 / 17.12.2015
Valea Jiului
Nr. 787 / 18.12.2015
Ziarul Exclusiv
Nr.525 / 23-31.12.2015

8.4.b). Participare la dezbateri radiodifuzate / televizate.
Nr.
crt.

Subiectul dezbaterii

1.

INSEMEX şi proiectele de cercetare.

2.

INSEMEX, păsuieşte CEH la plata facturilor.

3.

Inchiderea minelor, supravegheată de INSEMEX.

4.

INSEMEX verifică instalaţia de gaz din Rovinari.

5.

INSEMEX şi Comisia Europeană.

6.

INSEMEX iese in lume.

7.

INSEMEX investighează cauzele incendiului din capitală.

8.

INSEMEX cere modificarea legislaţiei, după „Colectiv”.

9.

INSEMEX – Căutat pentru evaluări.

10.

Porţi deschise la INSEMEX.

Televiziunea
TELEVIZIUNEA PARANG
12 ianuarie 2015
TELEVIZIUNEA PARANG
13 ianuarie 2015
TELEVIZIUNEA PARANG
13 ianuarie 2015
TELEVIZIUNEA PARANG
13 ianuarie 2015
TELEVIZIUNEA PARANG
2 martie 2015
Stirile Hunedoara Tv
6 octombrie 2015
Stirile Hunedoara Tv
3 noiembrie 2015
Stirile Hunedoara Tv
10 noiembrie 2015
Stirile Hunedoara Tv
11 noiembrie 2015
Stirile Hunedoara Tv
19 noiembrie 2015
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Nr.
crt.
11.

12.

Subiectul dezbaterii
Directorul INSEMEX Petroşani, George Artur Găman,
despre experimentul judiciar legat de simularea condiţiilor
din Clubul Colectiv.
Incendiul de la Colectiv reconstituit în laboratorul
INSEMEX.

Televiziunea
AGERPRES
16 decembrie 2015
Tele3Media
16 dec. 2015

9. Surse de informare si documentare din patrimonial
ştiinţific al INCD INSEMEX
STANDARDE - achiziţionate în anul 2015
SR EN 13087-5:2012
SR EN 13794:2003

SR EN 397+A1:2013
SR EN 469:2014 ver.eng.

SR EN ISO 6529:2003

SR EN 402:2004

SR EN 367+AC:1999

SR EN 12568:2010
SR EN 145:1999/A1:2003

Căşti de protecţie. Metode de încercare.
Partea 5: Rezistenţa sistemului de retenţie.
Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie
respiratorie izolante, autonome, cu circuit închis pentru
evacuare. Cerinţe, încercări, marcare.
Căşti de protecţie pentru uz industrial.
Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de
performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta
împotriva incendiilor.
Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva produselor
chimice. Determinarea rezistenţei la permeaţia lichidelor şi
gazelor a materialelor utilizate pentru confecţionarea
îmbrăcămintei de protecţie.
Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie
respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer comprimat, cu
supapă la cerere, cu mască completă sau ansamblu muştiuc,
pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare.
Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţia împotriva căldurii şi
flăcărilor. Metodă de încercare. Determinarea transmisiei
căldurii la expunerea la flacără.
Protectori ai piciorului şi gambei. Cerinţe şi metode de
încercare pentru bombeuri şi inserţii antiperforaţie.
Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie
respiratorie izolante, autonome cu circuit închis, tipul cu oxigen
comprimat sau cu oxigen-azot comprimat.
Cerinţe, încercări, marcare.
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SR EN 13087-8:
2003 / A1:2005
SR EN 31092:1997
A1:2013 ver.eng.

Căşti de protecţie. Metode de încercare.
Partea 8: Proprietăţi electrice.
/ Materiale textile. Efecte fiziologice. Măsurarea rezistenţei
termice şi a rezistenţei la vapori de apă în regim staţionar
(încercare cu placă încălzită menţinută în stare transpirată).
Amendament 1.
SR EN 20811:1996
Ţesături. Determinarea rezistenţei la penetrarea apei. Încercare
ISO 811
la presiune hidrostatică.
SR EN 374-3:2004 /AC:2006 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi
microorganismelor. Partea 3: Determinarea rezistenţei la
permeaţia produselor chimice
SR EN 374-4:2014
Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi
microorganismelor. Partea 4: Determinarea rezistenţei la
degradare cu produse chimice.
SR EN 530:2011
Rezistenţa la abraziune a materialului îmbrăcămintei de
protecţie. Metode de încercare.
SR EN ISO 17491-4:2009
Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru
îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice.
Partea 4: Determinarea rezistenţei la penetrare prin
pulverizarea unui lichid (încercare la ceaţă).
SR EN ISO 17491-3:2009
Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru
îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice.
Partea 3: Determinarea rezistenţei la penetrare cu jet de lichid
(încercare la jet).
SR EN ISO 3376:2012 Piei finite. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea rezistenţei
ver.eng.
la tracţiune şi a alungirii procentuale.
SR EN ISO 4045:2008
Piele. Încercări chimice. Determinare pH.
SR EN ISO 9237:1999
Materiale textile. Determinarea permeabilităţii la aer a
materialelor textile.
SR EN ISO 17491-4:2009
Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru
îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice.
Partea 4: Determinarea rezistenţei la penetrare prin
pulverizarea unui lichid (încercare la ceaţă).
SR EN 145:1999/A1:2003
Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie
respiratorie izolante, autonome cu circuit închis, tipul cu oxigen
comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerinţe, încercări,
marcare.
ISO 5423: 1992
Mouled plastics footwear - Lined or unlined polyurethane boots
for general industrial use - Specification.
ISO 23529: 2010
Rubber - General procedures for preparing and conditioning
test pieces for physical test methods.
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ISO 3801: 1977

Textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit
length and mass per unit area.
IEC 60079-31:2013
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition
protection by enclosure "t".
60079-2: 2014
Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by
pressurized enclosure "p".
60079-1: 2014
Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by
flameproof enclosures "d".
60079-0: 2011
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General
requirements.
SR EN 13274-1: 2006
Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea
1: Determinarea fugii spre interior şi a fugii totale spre interior.
SR EN 31092:1997
Materiale textile. Efecte fiziologice. Măsurarea rezistenţei
termice şi a rezistenţei la vapori de apă în regim staţionar
(încercare cu placă încălzită menţinută în stare transpirată).
SR EN ISO 13934-1:2013
Materiale textile. Proprietăţi de tracţiune ale ţesăturilor. Partea
1: Determinarea forţei maxime şi a alungirii la forţa maximă
prin metoda cu epruvetă tip bandă.
SR EN ISO 14116:2008
Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi
flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte
cu propagare limitată a flăcării.
SR EN ISO 1421:2002
Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau mase plastice.
Determinarea rezistenţei la tracţiune şi a alungirii la rupere
SR EN ISO 4920:2013
Ţesături. Determinarea rezistenţei la umezire superficială
(încercare prin stropire).
SR EN ISO 2286-2:2000
Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.
Determinarea caracteristicilor rulourilor. Partea 2: Metode
pentru determinarea masei totale pe unitatea de suprafaţă, a
masei stratului de acoperire pe unitatea de suprafaţă şi a masei
suportului pe unitatea de suprafaţă.
SR EN ISO 2286-3:2000
Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice.
Determinarea caracteristicilor rulourilor. Partea 3: Metoda
pentru determinarea grosimii.
SR EN ISO 2418:2003
Piei finite. Încercări chimice, fizice, mecanice şi de rezistenţă a
finisajului. Amplasarea eşantionării.
SR
ISO
3696:1995/ Apă utilizată pentru laboratoare analitice. Specificaţii şi metode
A99:2002
de analiză.
SR EN ISO 5084:2001
Materiale textile. Determinarea grosimii materialelor şi
produselor textile.
SR EN ISO 4044:2008
Piele. Încercări chimice. Pregătirea eşantioanelor pentru
încercări chimice.
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SR HD 60364-6: 2008
SR EN ISO/CEI 17000: 2005
SR EN 14983: 2007

SR EN 60695-11-5:2005

SR ISO/CEI TS 17021-2: 2013

SR ISO/CEI TS 17021-3: 2014

EN 14212:2012/AC:2014
SR EN 14211: 2012

SR EN 14212: 2012
SR CEN ISO/TS 29001: 2015
ver.eng.
SR EN 15188:2008
SR EN 60112:2004/ A1:2010
ver.eng.
SR 13511: 2007
SR EN ISO 14004:2010
SR EN 60079-0:2013
SR EN 60079-1:2015
SR EN 60079-11:2012

Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 6: Verificare.
Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale.
Prevenirea și protecția împotriva exploziilor în minele
subterane. Echipamente și sisteme de protecție pentru
captarea gazului de mină.
Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-5: Flacăra de
încercare. Metodă de încercare cu arzător - ac. Aparatură,
schema dispozitivului de verificare şi ghid.
Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care
efectuează audit și certificare ale sistemelor de management.
Partea 2: Cerințe de competență pentru audierea și certificarea
sistemelor de management de mediu.
Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care
efectuează audit și certificare ale sistemelor de management.
Partea 3: Cerințe de competență pentru audierea și certificarea
sistemelor de management al calității.
Ambient air- Standard method for the measurement of the
concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence.
Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea
concentrației de dioxid de azot și monoxid de azot prin
chemiluminescență.
Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea
concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet.
Industriile petrolului, petrochimice şi ale gazelor naturale.
Sisteme de management al calităţii specifice sectorului. Cerinţe
pentru organizaţiile care furnizează produse şi servicii.
Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de
praf.
Metodă de determinare a indicilor de rezistenţă şi de ţinere la
formarea de căi conductoare a materialelor electroizolante
solide.
Calitatea solului. Determinarea conținutului total de
hidrocarburi din sol. Metodă gravimetrică.
Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare
la principii, sisteme şi tehnici de aplicare.
Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente.
Cerinţe generale.
Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin
carcase antideflagrante "d".
Atmosfere explozive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin
securitate intrinsecă "i".
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SR EN 60079-14:2014
SR EN 60079-15:2011
SR EN 60079-17:2014
SR EN 60079-19:2011
SR EN 60079-25:2011
SR EN 60079-26:2007
SR EN 60068-2-68:2001
SR EN ISO 9001: 2015

Atmosfere explozive. Partea 14: Proiectarea, alegerea şi
construcţia instalaţiilor electrice.
Atmosfere explozive. Partea 15: Protecţia echipamentului cu
protecţie de tip "n".
Atmosfere explozive. Partea 17: Inspecţia şi întreţinerea
instalaţiilor electrice.
Atmosfere explozive. Partea 19: Repararea, revizia generală şi
recondiţionarea echipamentelor.
Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme electrice cu securitate
intrinsecă.
Atmosfere explozive. Partea 26: Echipament cu nivel de
protecţie al echipamentului (EPL) Ga.
Încercări de mediu. Partea 2: Încercări - Încercarea L: Praf și
nisip.
Sisteme de management al calității. Cerințe.

CĂRŢI - a fost edidată cartea: Incursiune în fascinanta și discreta lume a cercetătorilor
petroșeneni. După 65 de ani..., Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2015, ISBN:978-606-876100-8.
Volume de lucrări publicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice la care au participat
cercetători de la INCD INSEMEX Petroşani:
 Acoustics & Vibration of Mechanical Structures AVMS 2015, Timişoara, România
ISBN-13: 978-3-03835-628-8;
 XXIII International Conference ECOLOGICAL TRUTH 2015, Kopaonik, Serbia
ISBN 978-86-6305-032-7;
 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, Albena, Bulgaria,
ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-34-6, ISBN 978-619-7105-31-5, ISBN 978-619-7105-33-9,
ISBN 978-619-7105-41-4, ISBN 978-619-7105-39-1 ;
12th edition of the International Conference: SYSTEMS SUPPORTING IN PRODUCTION
ENGINEERING 2015, Suwałki - Vilnius/Trakai (Lithuania), ISSN 2299-0461, 3(19)2015;
 THE SIXTH BALKAN MINING CONGRESS 2015, Romania, ISBN 978-973-741-435-9 CD;
 International Symposium on Occupational Health and Safety - SESAM 2015, România, ISSN
1843-6226;
 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UMG "ST. IVAN RILSKI", 2015, Sofia, Bulgaria,
Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, volum 58;
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 The International Conference TexTeh VII “CREATING THE FUTURE OF TEXTILES” 2015,
România, Proceedings Vol. 7, ISSN 2068-9101;
 International Symposium ISB - INMA TEH′ 2015, Agricultura land Mechanical Engineering,
România, ISSN(CD) 2344-4126 ;
 Al XVII-lea Simpozion ACMV 2015, Tinerii si cercetarea multidisciplinara, România, ISSN
1843-6609.
Publicaţii seriale:
-

Revista Minelor, Editura Universitas Petroşani, 2015, ISSN-L 1220 – 2053, ISSN 2247-8590
publicaţie trimestrială.
Bezpieczenstwo Pracy i Ochrona Srodowiska w Gornictwie, 2015 Polonia, ISSN 2081 – 4224.
Monitorul de Petrol și Gaze, publicație trimestrială, ISSN 1583-0322, București.
Automatizări şi Instrumentaţie - Revista Asociaţiei pentru Automatizări şi Instrumentaţie
din România, ISSN 1582-3334
Maşini Utilaje – Pentru Construcţii, Editor Audienţa Generală AG, 2015, ISSN 1841 – 9631
Market Watch – intelligent management – Editor Fin Watch, 2015, ISSN 1582 – 7232
Obiectiv, 2015 București, ISSN 1120-0611.

10. 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 2015, 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 propusă cu 9.3%;
organizarea cu succes a celei de a VII - a ediţii a Simpozionului Internaţional de Securitate şi
Sănătate în Muncă – SESAM 2015 ce a vizat colaborarea între personalităţile ştiinţifice din
diferite instituţii de prestigiu din ţară şi străinătate.
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.
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11. Perspective / Priorităţi pentru anul în curs.
Dintre cele mai importante obiective propuse, de INCD INSEMEX, pentru anul 2016 şi de
perspectivă: corelarea ofertei de cercetare cu cerinţele mediului privat şi tendinţele de dezvoltare
specifice domeniului institutului la nivel naţional şi internaţional; eficientizarea de ansamblu a
activităţii institutului din punct de vedere economico - financiar; monitorizarea continuă şi
eficientă a proiectelor de cercetare, ce se vor derula pe parcursul anului, în scopul îndeplinirii în
totalitate şi la termen a obligaţiilor contractuale, dezvoltarea unui climat şi a unei culturi
organizaţionale propice performanţei şi prestigiului profesional; diseminarea rezultatelor cercetării
prin participarea activă, la manifestări ştiinţifice organizate atât în ţară, cât şi în străinătate;
crearea premiselor pentru menţinerea institutului şi consolidarea poziţiei pe piaţa naţională şi
internaţională.

12. Raport de audit (Anexa 9)

INCD INSEMEX | 170

INCD INSEMEX | 171

Anexa 1
INCD INSEMEX PETROŞANI

RAPORT
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
2O15
1. Introducere
Consiliul de Administraţie al INCD INSEMEX Petroşani a continuat acţiunile pentru
creşterea oportunităţilor de realizare a obiectivelor institutului, respectiv: îmbunătăţirea
rezultatelor financiare, dezvoltarea activităţii de cercetare - dezvoltare - inovare, dezvoltarea
serviciilor ştiinţifice şi tehnologice, dezvoltarea şi menţinerea capacităţii tehnice funcţionale a
infrastructurii de cercetare - dezvoltare, îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a resurselor
umane angrenate în activitatea directă de CDI, auxiliară sau administrativă a institutului.
2. Managementul instituţional
Managementul institutului urmăreşte optimizarea proceselor desfăşurate pentru
activităţile CDI orientate către deţinătorii de interese, obţinerea de valoare adăugată pentru
beneficiari la un nivel superior de calitate şi profesionalism.
De asemenea, managementul are în vedere şi realizarea unei culturi organizaţionale
caracterizată prin motivare, creativitate, participare şi eficacitate, obţinerea de rezultate durabile,
lucrul în echipă.
Abordarea problematicilor institutului se face pragmatic, stabilindu-se grupuri de lucru,
coordonatori, obiective, planuri de acţiune cu sarcini şi termene.
Conform strategiei naţionale de CDI şi de integrare în spaţiul european, în orientările
strategice de creştere a capacităţii, competitivităţii şi calităţii activităţilor CDI, respectiv de creştere
a impactului în dezvoltarea durabilă economică şi socială, institutul efectuează cercetare
fundamentală, aplicativă, de dezvoltare tehnologică şi de transfer tehnologic pentru următoarele
direcţii tematice: securitatea resurselor minerale; protecţia antiexplozivă; securitatea
echipamentelor şi instalaţiilor; medii explozive şi toxice; protecţia mediului; risc de explozieindustrial; explozivi şi tehnici de împuşcare; salvare minieră şi în medii toxice/explozive; resurse
umane; ventilaţie minieră şi industrială; clasificarea lucrărilor subterane din punct de vedere al
emanaţiilor.
Rolul deosebit pe care INSEMEX l-a avut şi îl are în economia naţională s-a reflectat în
permanenta actualizare a stării de securitate şi sănătate (prin implementarea continuă şi
raportarea la cel mai nou nivel de cunoaştere) pentru lucrătorii din industria extractivă şi pentru
cei din industriile care extrag, procesează stochează sau livrează materiale inflamabile (gaze,
vapori, ceţuri, prafuri), capabile să genereze o atmosferă explozivă.
Totodată, INCD INSEMEX Petroşani elaborează expertizele tehnice ale tuturor accidentelor
provocate de fenomenele explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi prafuri combustibile sau de
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către materiile explozive propriu-zise (cu caracter exploziv intrinsec), în vederea elucidării cauzelor
care au condus la producerea evenimentelor respective şi, ulterior, pentru fundamentarea
ştiinţifică a unor soluţii tehnice şi reglementări specifice care să preîntâmpine apariţia unor
accidente similare.
Activitatea Consiliului Ştiinţific al INCD INSEMEX, pe parcursul anului 2015, a constat în:
➢ Monitorizarea continuă şi eficientă a proiectelor de cercetare aflate în derulare, în
scopul îndeplinirii în totalitate şi la termen a obligaţiilor contractuale, a indicatorilor
asumaţi prin proiect şi a întăririi parteneriatelor naţionale şi internaţionale.
➢ Promovarea în grade de cercetare şi creşterea competenţelor ştiinţifice.
➢ Depunerea proiectelor de cercetare:

Denumire proiect

Denumirea programului internaţional
Ţară şi / sau CE unităţi colaboratoare

Valoarea
proiectului
Research Fund for Coal and Steel / Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel

1. VENT123: A Breath
of Fresh Air -Taking
Mine Ventilation to a
New Dimension.
0 gură de aer
proaspăt - Ducând
ventilaţia minieră intro nouă dimensiune.

1. The University Of Nottingham (Regatul Unit)
2. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (Polonia)
3. GEOCONTROL SA* (Spania)
4. INERIS Developpement SAS (Franţa)
5. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
Securitate Miniera si Protecţie Antiexploziva INSEMEX
Petroşani (România)
6. Instytut Techniki Gorniczej KOMAG (Polonia)
7. Elmech Kazeten Sp. z o.o. (Polonia)
8. DTEK LLC (Ucraina)

2. FLOODING:
Management of
FLOODING risks
during underground
mine closure.
Managementul
riscurilor de inundare
din timpul închiderii
minelor subterane.

1. Institut National De L Environnement Et Des Risques
INERIS (Franţa)
2. Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres (Franţa)
3.Helmholtz
Zentrum
Potsdam
Deutsches
Geoforschungszentrum (Germania)
4. Glowny Instytut Gornictwa (Polonia)
5. Institutul National De Cercetare Dezvoltare pentru
Securitate Miniera si Protecţie Antiexploziva INSEMEX
Petroşani (România)
6. DMT GmbH & CO. KG (Germania)
7. GEOCONTROL SA* (Spania)
8. Obras Subterraneas SA (Spania)
9. Spolka Restrukturyzacji Kopaln SA (Polonia)

Total Grant:
2.259.707,35
EUR din care
1.355.824,41
EUR
contribuţie
maxima UE

Total Grant:
3.684.982,60
EUR din care
2.210.989,56
EUR
contribuţie
maxima UE
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3. PICTO: Coal Mine
Production And
Monitoring Process
Optimisation Using
ICT. Optimizarea şi
monitorizarea
procesului de
producţie a cărbunelui
utilizând TIC.

1. Instytut Mechaniki Gorotworu - Polskiej Akademii
Nauk*IMG PAN (Polonia)
2. Glowny Instytut Gornictwa (Polonia)
3. Imperial College Of Science Technology And Medicine
(Regatul Unit)
4. Institutul National De Cercetare Dezvoltare Pentru
Securitate Miniera si Protecţie Antiexploziva INSEMEX
Petroşani (România)
5. Premogovnik Velenje DD (Slovenia)
6. Jastrzebska Spolka Weglowa SA (Polonia).
Horizon 2020 / Orizont 2020
PSESEPI: Progressive 1. Ceske Vysoke Uceni Technicke V Praze (Republica Cehă)
Socio - Economic
2. Universita Degli Studi Di Napoli Federico II. (Italia) 3.
Strategies for
Universidade De Coimbra (Portugalia)
Enhanced Public
4. Universitatea POLITEHNICA Timişoara (România)
Infrastructure
5. Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones
PSESEPI: Strategii
Cientificas (Spania)
socio-economice
6. Technische Universitaet Muenchen (Germania)
progresive pentru o
7. Technische Universitaet Berlin (Germania)
infrastructură publică 8. T-SOFT AS (Republica Cehă)
consolidată.
9. M.I.C. S.R.L. (Italia)
10. SE2P - Sociedade de Engenharia, Projectos e
Planeamento, Lda (Portugalia)
11. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
Securitate Miniera si Protecţie Antiexploziva INSEMEX
Petroşani (România)
12. sje - Schneider & Jorde Ecological Engineering GmbH
(Germania)

Total Grant:
2.725.345,40
EUR din care
1.635.207,24
EUR
contribuţie
maxima UE

Total Grant:
4.024.352,50
EUR
(Contribuţie
UE 100%)

➢ Flexibilitatea în accesarea de cercetări complexe,
interdisciplinare, în colective
concentrate şi colaborative, utilizând inovarea proprie pentru rezolvarea problemelor
specifice, corelat cu domeniile stabilite prin Strategia Naţionala CDI.
➢ Creşterea valorilor indicatorilor INCD INSEMEX privind activitatea de diseminare a
rezultatelor CDI: publicaţii ştiinţifice, citări, participări la evenimente ştiinţifice, cereri de
brevet si brevete acordate la nivel naţional şi internaţional.
3. Activitatea de cercetare - dezvoltare şi inovare, pe plan naţional şi
internaţional - pe parcursul anului 2015, Consiliul de Administraţie a supravegheat
atent măsurile, conducerii executive a INCD INSEMEX, pentru ridicarea performanţelor
ştiinţifice, creşterea potenţialului de CDI, dezvoltarea parteneriatelor cu institute,
universităţi şi societăţi comerciale prin elaborarea ofertelor de proiecte CDI, derularea
cu succes a proiectelor de cercetare - dezvoltare aflate în derulare, îmbunătăţirea
cooperării între institut şi industrie, identificarea ofertei de servicii cu o marjă mai ridicată
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de profit, creşterea numărului de tehnologii şi produse transferate în industrie,
menţinerea acreditării sistemului de asigurare a calităţii, participarea la licitaţiile
organizate de agenţii economici pentru livrarea de servicii specifice institutului.
4. Activitatea financiar - contabilă
Pentru exerciţiul financiar al anului 2015, situaţiile financiare anuale au fost întocmite în
conformitate cu :
- Ordinul 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate;
- Ordinul nr. 123 din 28 ianuarie 2015 privind principalele aspecte legate de
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.
Din analiza elementelor de bilanţ se constată următoarele:
Patrimoniul INSEMEX la 31.12.2015 este de 22.535.911 lei, mai mare cu 8,5% faţă de anul
2014 (20.770.028 lei) din care:
- imobilizări corporale - 8.146.350 lei
- imobilizări necorporale -169.403 lei
- active circulante
- 14.220.158 lei.
Această creştere se datorează atât imobilizărilor corporale, care faţă de exerciţiul financiar
precedent au crescut cu 14,67% dar şi activelor circulante care au înregistrat o creştere cu 5,3 %,
cealaltă componentă a patrimoniului înregistrând o uşoară creştere faţă de perioada anterioară,
respectiv 1,8%.
Creanţele comerciale în sumă de 1.819.179 lei sunt mai mici faţă de anul 2014 cu 32,31 %,
iar viteza de rotaţie a debitelor - clienţi este de 74 zile.
Institutul nu a înregistrat plăţi restante faţă de bugetul consolidat al statului şi faţă de
furnizori. Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori fiind de 3,18 zile.
Indicele de lichiditate curentă calculat ca raport dintre activele circulante nete şi datoriile
curente este de 18,48% în creştere faţă de perioada anterioară (13,93%), având un nivel ce asigură
premisele desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii.
Cash-flow-ul la sfârşitul exerciţiului financiar faţă de începutul perioadei de raportare a
înregistrat o creştere de 15,64 % aceasta datorându-se creşterii numeralului net rezultat din
activitatea de bază. Indicatorii mai sus menţionaţi reflectă măsura în care institutul dispune de
resurse financiare ceea ce-i conferă un grad ridicat de siguranţa şi stabilitate financiară.
La data de 31.12.2015, INCD INSEMEX a înregistrat următoarele rezultate financiare:
• Venituri totale:
14.274.036 lei
din care:
- venituri din exploatare
14.046.679 lei
- venituri financiare
227.357 lei
• Cheltuieli totale:
11.766.152 lei
din care:
- cheltuieli de exploatare
11.758.088 lei
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- cheltuieli financiare
• Rezultatul curent (Profit)
• Impozit pe profit
• Rezultatul net

8.064 lei
2.507.884 lei
264.725 lei
2.243.159 lei

Veniturile totale în sumă de 14.274.036 lei la sfârşitul perioadei de raportare au înregistrat
o creştere cu 10,98 % faţă de anul 2014. Creştere mai accentuată au înregistrat veniturile din
exploatare 11,27 %, faţă de veniturile financiare, care ca urmare a scăderii dobânzilor bonificate la
depozitele constituite la bănci au scăzut faţă de anul 2014 cu 5,02%.
Cheltuielile totale au înregistrat şi ele o creştere fiind cu 11,14 % mai mari decât cheltuielile
anului 2014, însă au avut un ritm de creştere mai mic decât creşterea veniturilor. Profitul brut
realizat a fost de 2.507.884 lei, mai mare cu 8,75 % faţă de profitul brut al anului 2014 (2.306.155
lei).
Profitul net realizat la 31.12.2015 în sumă de 2.243.159 lei, va fi repartizat conform art. 25,
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57 / 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324 / 2003, astfel:
448.632 lei - fond pentru cointeresarea personalului;
- 1.345.895 lei - fond pentru finanţarea dezvoltării institutului;
448.632 lei - fond nerepartizat, rămas la dispoziţia institutului.
În cursul anului 2015 institutul a realizat investiţii cu 160,64 % mai mari faţă de cele ale
anului 2014, în valoare de 2.596 mii lei, constând în aparatură, tehnică de calcul, programe
informatice, etc. necesare activităţii de cercetare. Din valoarea totală a investiţiilor, 1.967 mii lei sau realizat din surse proprii şi 629 mii lei alte surse, respectiv programele naţionale de cercetare.
Inventarierea anuală s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale: Legea 82/1991
republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, a datoriilor si capitalurilor proprii
aprobate prin Ordinul nr.2861/2009 nefiind constatate plusuri sau minusuri de inventar.
5. Managementul resurselor umane
INCD INSEMEX 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, 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.
Institutul asigură dezvoltarea personală şi profesională armonioasă, integrarea în colectiv,
urmărind şi îndrumând dezvoltarea cercetătorilor prin evaluarea periodică a activităţii 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.
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Cercetătorii din cadrul INCD INSEMEX au libertatea deciziei profesionale dar şi
responsabilitatea acţiunilor lor. Sunt responsabili în activităţi de contractare şi negociere a
contractelor cu beneficiarii, 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 fundamentării deciziilor
importante şi fundamentării datelor privind bugetul institutului, le sunt comunicate hotărârile şi
deciziile manageriale, cooptaţi în grupuri de lucru şi comisii de expertiză tehnică.
6. Activităţi conexe
INCD INSEMEX este membru al unor organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale,
unde participă periodic la diferite acţiuni, în scopul dezvoltării colaborărilor şi menţinerii
contactului cu cercetători din institutele similare europene şi internaţionale. Pentru aceasta
institutul alocă prin bugetul anual fonduri necesare plăţii taxelor, cotizaţiilor atât pentru
organizaţii cât şi pentru manifestările ştiinţifice.
7. Programul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2016 se regăseşte
anexat la prezentul raport.
8. Diverse
În anul 2015, INCD INSEMEX a organizat cea de-a VII - a ediţie a Simpozionului Internaţional
Securitate şi Sănătate în Muncă - SESAM, care s-a dovedit o acţiune care a venit în sprijinul
activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a avut ca scop atingerea următoarelor obiective:
menţinerea unei relaţii strânse între cercetare şi mediul economic industrial, atât prin prisma
dezvoltării echipamentelor, cât şi a creşterii nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru
personal; diseminarea, promovarea şi prezentarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice; cunoaşterea
celor mai noi realizări în domeniul tematicii stabilite; menţinerea contactului şi integrarea
specialiştilor români în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale.
Conducerea executivă a institutului va urmări asigurarea permanentă a participării INCD
INSEMEX cu propuneri de noi proiecte la competiţiile ce vor fi lansate, pe plan naţional şi
european / transnaţional (se vor avea în vedere programul HORIZON 2020, precum şi
oportunităţile ce vor apărea pe parcursul anului).
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DECERCETARE-DEZVOLTAREPENTRU
SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVA – INSEMEX PETROŞANI
Adresă: str. G-ral. Vasile Milea, nr. 32 - 34, cod 332047, Petroşani, jud. Hunedoara - ROMÂNIA
Tel:(40) 254 541 621; (40) 254 541 622; Fax: (40) 254 546 277
Nr.Reg.Com. 120/1504/1992, CUI 2664676; IBAN: RO18RNCB0165020175140001 BCR Petroşani
E-mail: insemex@insemex.ro Web: http://www.insemex.ro

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE
— anul 2016 —

- IANUARIE 1. Informare privind realizarea Planului de instruire, formare, atestare a personalului din
cadrul INCD INSEMEX în anul 2015.
2. Aprobarea rezultatelor concursurilor organizate, de INCD INSEMEX, în data de 18
ianuarie 2016 pentru ocuparea posturilor de cercetător ştiinţific gradul I, respectiv 21
ianuarie 2016 pentru ocuparea posturilor de cercetător ştiinţific gradul II.
3. Aprobarea trecerii pe cheltuieli, în decembrie 2015, a valorii de 278.973,77 lei
reprezentând creanţele clienţilor aflaţi în insolvenţă.
4. Informare cu privire la depunerea, propunerii de Program Nucleu "Dezvoltarea de noi
concepte, metode, procese şi tehnologii privind securitatea exploatării resurselor minerale,
protecţia la explozie, protejarea omului şi a mediului, având la bază cunoaşterea,
evaluarea şi elaborarea de soluţii pentru diminuarea factorilor de risc / PROMINEX", la
Competiţia 2016.
5. Diverse.
- FEBRUARIE1. Analiza şi aprobarea Proiectului „Programului de Investiţii", pentru anul 2016, al INCD
INSEMEX Petroşani.
2. Analiza şi avizarea Proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli- an 2016.
3. Aprobarea rezultatului concursului organizat, de INCD INSEMEX în data de 8 februarie
2016, pentru ocuparea postului de lăcătuş mecanic în cadrul Compartimentului Logistică,
Prototipuri, întreţinere.
4. Informare cu privire la „Planul de instruire, formare şi atestare a personalului INCD
INSEMEX pentru anul 2016".
5. Diverse.
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- MARTIE 1. Prezentarea propunerii Programului de activitate al Consiliului de Administraţie pentru
anul 2016 şi elaborarea Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie aferent
anului 2015, în vederea stabilirii formelor finale ce vor fi înaintate ministerului coordonator.
2. Analiza şi aprobarea scoaterii din evidenţă, a unor bunuri uzate (moral şi fizic), din
patrimoniul INSEMEX, prin valorificare şi casare.
3. Aprobarea Planului de Cercetare - Dezvoltare - Inovare, al INCD INSEMEX Petroşani,
pentru anul 2016.
4. Informare cu privire la finanţarea proiectelor de cercetare - dezvoltare, din cadrul
Programului NUCLEU (etapa 1/2016).
5. Diverse.
- APRILIE 1. Analiza creanţelor la sfârşitul lunii martie 2016.
2. Aprobarea mandatului pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă al INCD
INSEMEX.
3. Situaţie realizări, pe surse de finanţare, în primele trei luni ale anului 2016.
4. Analiza şi avizarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2015 şi aprobarea Raportului
de gestiune asupra activităţii desfăşurate de INCD INSEMEX în anul 2015.
5. Analiza şi avizarea Raportului anual de activitate al INCD INSEMEX pentru anul 2015.
6. Diverse.
- MA I 1. Informare cu privire la actualizarea „Programului de Investiţii" şi a „Programului Anual de
Achiziţii Publice" pentru anul 2016.
2. Analiza contractelor şi comenzilor aflate în derulare coroborat cu cifra de afaceri
propusă a se realiza în acest an.
3. Informare cu privire la stadiul investiţiilor la sfârşitul primului trimestru 2016.
4. Diverse.
- IUNIE 1. Informare cu privire la participarea salariaţilor INCD INSEMEX, la cursuri de formare
profesională, până la finele lunii mai 2016.
2. Analiza privind defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi
Cheltuieli-2016.
3. Informare privind rezultatele obţinute în urma finalizării fazelor proiectelor de cercetare,
din cadrul Programului Nucleu, cu termen de predare 15 iunie 2016.
4. Diverse.
-IULIE 1. Analiza realizărilor economico - financiare la data de 30.06.2016.
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2. Situaţia contractelor / serviciilor tehnologice, pe surse de finanţare, pentru semestrul I 2016.
3. Analiza derulării „Programului de Investiţii" la sfârşitul primului semestru -2016.
4. Analiza creanţelor la sfârşitul lunii iunie 2016.
5. Diverse.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

- AUGUSTInformare cu privire la stadiul acreditărilor laboratoarelor de încercări.
Analiza structurii de personal din cadrul laboratoarelor şi compartimentelor având în
vedere gradul de încărcare.
Analiza modului de utilizare a disponibilităţilor valutare ale institutului.
Diverse.
- SEPTEMBRIE Stadiul realizării contractelor /subcontractelor de cercetare finanţate de la bugetul de
stat în anul 2016.
Analiza realizării indicatorilor economici planificaţi prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2016 aprobat.
Analiza veniturilor şi cheltuielilor până la data de: 31.08.2016.
Diverse.
- OCTOMBRIE Analiza creanţelor la sfârşitul lunii septembrie 2016.
Informare cu privire la stadiul realizării „Programului Anual al Achiziţiilor Publice - 2016"
pe primele trei trimestre ale anului în curs.
Situaţie realizări, pe surse de finanţare, la sfârşitul lunii septembrie 2016.
Diverse.

- NOIEMBRIE 1. Analiza realizării Programului de cercetare, a propunerilor privind activităţile de cercetare
pentru anul următor.
2. Informare cu privire la participarea cercetătorilor,
din cadrul INCD INSEMEX, la
manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
3. Analiza eficienţei deplasărilor în străinătate a salariaţilor INCD INSEMEX.
4. Diverse.

1.
2.
3.
4.

- DECEMBRIE Aprobarea proiectului „Programului Anual al Achiziţiilor Publice - 2017".
Raport privind instruirea, formarea, atestarea personalului INCD INSEMEX pentru anul
2016.
Analiza propunerii „Programului de activitate al Consiliului de Administraţie - 2017".
Analiza rezultatelor proiectelor de cercetare din cadrul Programului Nucleu.
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5. Diverse.
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTORULUI GENERAL
CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE
Institutul are o bogată paletă de servicii de cercetare pe care o oferă societăţii economice
româneşti, celei europene şi celei internaţionale, constând în activităţi de cercetare aplicativă,
dezvoltare tehnologică, training specializat pentru salvatori, persoane responsabile pentru
instalaţiile din ariile cu pericol de atmosferă explozivă şi / sau toxică, studii de mediu, evaluarea
conformităţii produselor, evaluări de risc de explozie, de risc profesional, analize fizico-chimice,
teste pentru explozivi, echipamente antiexplozive, echipamente individuale de protecţie,
determinarea parametrilor de explozivitate ale substanţelor inflamabile( gaze, vapori, ceţuri şi
pulberi), expertize tehnice ale evenimentelor generate de explozii și incendii.
CAPITOLUL 2 - PRINCIPII MANAGERIALE
Directorul general al INCD INSEMEX a urmărit:
➢ Îmbunătăţirea capacităţii administrative şi manageriale în cadrul institutului, în vederea
asigurării calităţii activităţilor productive şi administrative, fiabilitatea informaţiilor.
➢ Menţinerea acreditării sistemului de calitate pentru laboratoarele de încercări şi organismele
de certificare.
➢ Îmbunătăţirea sistemului de control intern managerial al activităţilor financiar-contabile şi
administrative.
➢ Menţinerea şi dezvoltarea/adaptarea sistemului de asigurarea securităţii şi fiabilităţii
informaţiilor.
➢ Îmbunătăţirea şi modernizarea instrumentarului managerial.
➢ Conformitatea sistemelor de management cu cerinţele standardelor aferente calităţii,
controlului intern, SSM.
CAPITOLUL 3 - ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE
♦ Activitatea de CDI
Obiectivele urmărite de management pentru activitatea de cercetare – dezvoltare:
Ridicarea performanţelor ştiinţifice şi de inovare;
Asigurarea competitivităţii economice a beneficiarilor;
Creşterea potenţialului de CDI prin:
Formarea profesională continuă şi asigurarea unei cariere în cercetare;
Dezvoltarea instituţională;
Îmbunătăţirea cooperării între institut şi industrie, mai ales prin dezvoltarea de
parteneriate public private;
Dezvoltarea resurselor umane ale institutului;
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-

Cresterea vizibilitatii nationale si internationale;
Dezvoltarea parteneriatalor CDI cu institute si universitati.
Promovare şi vizibilitate.

Pe parcursul anului 2015, personalul din cercetare a elaborat un număr de 84 de lucrări
ştiinţifice prin care INCD INSEMEX a fost prezent la numeroase comunicări ştiinţifice, simpozioane,
conferinţe naţionale şi internaţionale.
INCD INSEMEX a desfăşurat activităţi de cercetare – dezvoltare inovare, precum şi servicii
ştiinţifice şi tehnologice specifice pentru agenţi economici din:
- industria petrol – gaze şi alte industrii cu pericol de atmosfere potenţial explozive pentru
evaluarea nivelului de securitate la explozie şi măsuri de utilizare sigură a instalaţiilor tehnice;
- industria minieră – studii privind starea de securitate a unităţilor miniere din punct de
vedere al aerajului minier, degajărilor de metan, fenomene de autoaprindere.
Institutul a fost angrenat în realizarea temelor/proiectelor de cercetare din cadrul
programului finanţat prin Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel (FCCO), Programului
Parteneriate în domeniile prioritare şi Programul Nucleu.
Proiectul RFCR-CT-2012-00004 „Advanced Tools for Ventilation and Methane Emissions
Control – AVENTO” (Instrumente Moderne pentru Controlul Ventilaţiei şi Emisiilor de Metan).
INCD INSEMEX este angrenat la nivel internaţional într-un proiect de cercetare referitor la
controlul ventilaţiei şi managementul emisiilor de gaze in minele de cărbune, proiect finanţat prin
Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel (FCCO), aceasta fiind prima participare a unei instituţii
din România în acest program al Comisiei Europene.
PN II nr. PCCA 55/2012 Concepţia structurala si proiectarea pe baza controlului
mecanismului de cedare a structurilor multietajate supuse la acţiuni accidentale (CODEC).
Acest proiect este finanţat de la bugetul de stat în cadrul „Programului Parteneriate” şi
implică participarea în comun a unor unităţi de cercetare dezvoltare (Universităţi şi Institute de
cercetare) şi agenţi economici cu un potenţial adecvat pentru susţinerea experimentărilor şi
implementarea rezultatelor în economie.
În cadrul Programului Nucleu „Dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare, prevenire şi
limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale desfăşurate în medii cu pericol de explozie şi
/sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, protecţiei mediului, resurselor
minerale şi materialelor / RISC MAJOR” , pe parcursul anului 2015 s-au derulat următoarele
proiecte de cercetare:
➢ Dezvoltarea laboratorului de protecţia mediului prin achiziţionarea unui echipament
performant de măsurare şi analiză a SO2.
➢ Metodă de evaluare a echipamentelor presurizate utilizând gaz trasor.
➢ Extinderea domeniului de evaluare a laboratorului prin trasarea hărţilor de dispersie a
poluanţilor atmosferici.
➢ Stabilirea influenţei tirajului natural asupra repartiţiei debitelor de aer în reţeaua de aeraj.
➢ Implementarea unor tehnologii armonizate cu metodele de referinţă în vederea
determinării imisiilor de gaze din zonele adiacente protejate.
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➢ Dezvoltarea tehnologiei de evaluare a efectelor seismice, în vederea creşterii nivelului de
seismoprotecţie a obiectivelor civile şi industriale.
➢ Studiul statistic al rezultatelor fals negative la încercarea cu eclatorul.
➢ Tehnologie inovativă de determinare a debitelor gazelor vehiculate prin conducte.
➢ Cercetări în vederea armonizării procedurilor şi regulamentelor de acordare prim ajutor
pentru intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile cu cele existente pe
plan european.
➢ Metodologie de stabilire a abaterii standard la nivelul unei reţele complexe de aeraj.
➢ Tehnologie inovativă de testare a parametrilor de autoaprindere ai cărbunelui.
➢ Modernizarea standului de încercări din cadrul labo-ratorului în vederea efec-tuării testelor
în ameste-curi explozive a maşinilor electrice rotative cu tip de protecţie capsulare
antideflagrantă în timpul funcţionării acestora.
➢ Cercetări privind sensibili-tatea amestecurilor explozive, a capselor detonante electrice şi a
articolelor pirotehnice pentru vehicole la descărcări electrostatice. Determinarea energiei
minime de aprindere a amestecurilor explozive sau de iniţiere a dispozitivelor pirotehnice.
➢ Dezvoltarea infrastructurii de instruire practică a personalului de intervenţie şi salvare în
medii toxice / explozive / inflamabile prin realizarea unui poligon de antrenament in spatii
inchise.
➢ Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei de testare la torsiune şi îndoire
simultană pentru cablurile electrice miniere flexibile.
➢ Cercetări privind utilizarea unor materiale naturale cu preţ de cost scăzut (zeoliţi proveniţi
din tufurile vulcanice), cu aplicare în reducerea gradului de poluare al apelor de mină
încărcate cu poluanţi metalici toxici.
➢ Cercetări privind determinarea parametrilor electrici de iniţiere pe cale sigură şi fiabilă a
capselor detonante electrice.
➢ Optimizarea metodelor de evaluare a echipamentelor mecanice privind riscul de aprindere
a atmosferelor explozive prin suprafeţe fierbinţi.
➢ Reducerea poluării solurilor contaminate cu metale grele de activităţile industriale prin
bioremediere.
➢ Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi informatice pentru organizarea
cursurilor de calificare în meseriile de artificieri de mină şi artificieri la lucrări de suprafaţă.
➢ Modernizarea infrastructurii Poligonului de antrenament a salvatorilor în vederea testării
personalului de intervenţie şi salvare la temperatură şi umiditate ridicată.
➢ Sistem software integrat de administrare a resurselor de evaluare şi testare.
➢ Sistem expert de selecţie a echipamentelor electrice destinate utilizării în atmosfere
explozive gazoase.
➢ Dezvoltarea capacităţii Laboratorului de Echipamente Electrice Ex de Curenţi Slabi prin
studierea şi implementarea încercărilor la presiune pentru echipamentele electrice cu tip
de protecţie încapsulare şi securitate intrinsecă.
➢ Cercetări privind îmbunătăţirea metodologiei de evaluare psihologică a personalului de
intervenţie şi salvare în medii toxice /explozive / inflamabile.
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➢ Cercetări privind elaborarea şi implementarea unor instrumente IT pentru prelevarea din
loturi de fabricaţie a eşantioanelor reprezentative de explozivi de uz civil / articole
pirotehnice.
➢ Cercetări privind comportamentul frontului de flacără şi al undei de presiune la exploziile
de aer gaz în tubul de şoc.
➢ Cercetări privind temperatura minimă de aprindere a norilor de praf combustibil în
vederea creşterii nivelului de protecţie la explozie în aplicaţiile industriale.
➢ Programarea şi utilizarea subrutinelor pentru mişcarea reţelelor de discretizare în
rezolvarea problemelor de mecanica fluidelor computerizată.
➢ Cercetări privind implementarea unui sistem electronic de monitorizare armonizat pentru
identificarea unică şi trasabilitatea explozivilor de uz civil.
➢ Modelarea computerizată a incendiilor utilizând geometrii la scară redusă, în vederea
stabilirii influenţei asupra parametrilor de ieşire.
➢ Cercetări privind influenţa concentraţiei de amestec exploziv aer-metan / aer-metan-praf
de cărbune asupra asigurării securităţii în exploatarea explozivilor antigrizutoşi în standul
de încercări din Poligonul de explozivi.
➢ Cercetări pentru stabilirea echivalenţei explozivilor de uz civil din punct de vedere al
capacităţii relative de lucru prin utilizarea de ‘ANFO’ etalon.
♦ Evaluare instituţională - În urma procedurii de evaluare, ce s-a derulat în anul 2014,
INCD INSEMEX a primit calificativul”A”. Conducerea executivă a institutului a urmărit, pe tot
parcursul anului 2015, a urmărit recomandările Comisiei de evaluare.
♦ Formarea şi perfecţionarea resurselor umane - crearea masei critice de cercetători
Îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a resurselor umane angrenate în activitatea directă
de CDI, auxiliară sau administrativă a institutului:
- perfecţionarea prin cursuri de instruire specifice domeniilor de activitate în care activează
categoriile de personal;
- autoperfecţionarea personalului cu studii superioare prin urmare de cursuri doctorale,
master, postdoctorale, etc.;
- continuarea unei politici de asigurare a continuităţii activităţii prin ,, ştafeta,, predată
tinerilor angajaţi de către cercetătorii cu experienţă, aflaţi în pragul pensionării.
La nivelul managementului INCD INSEMEX au fost adoptate și implementate o serie de
măsuri pentru politica de personal, astfel:
♦ 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 menţinerii şi dezvoltării capabilităţii personalului din cercetare, asigurării vârstei medii
optime a cercetătorilor, menţinerea unui raport optim între categoriile de angajaţi ai institutului.
♦ Asigurarea dezvoltarii personale şi profesionale armonioase, integrării în colectiv,
urmărind şi îndrumând dezvoltarea cercetătorilor prin evaluarea periodică a activităţii lor şi a
modului de integrare în ansamblul de valori a institutului, culturii organizaţionale caracterizată
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prin motivare, creativitate, participare şi eficacitate, obţinerea de satisfacţii de către salariaţi,
dezvoltarea spiritului de echipă şi realizarea performanţei durabile în cercetare.
♦ Asigurarea orientării către performanţă prin cooptarea noilor angajaţi în colective de
cercetare şi comisii tehnice, oferind şansa afirmării iniţiativei individuale, încurajarea unei
comunicări deschise, asumarea responsabilităţii deciziilor sale, orientări către performanţă şi
manifestarea entuziasmului în obţinerea acesteia.
♦ Suport financiar şi material, şansa egală de învăţare şi îmbogăţire a cunoştinţelor
profesionale a salariaţilor, oferind posibilitatea participării 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.
♦ Cercetătorii vor fi sprijiniţi în aderarea lor la diferite organizaţii profesionale, comisii şi
grupuri de lucru interdisciplinare, dobândirea recunoaşterii capabilităţii lor profesionale prin care
se face afirmat şi INSEMEX-ul.
♦ În cadrul institutului cercetătorii au libertatea deciziei profesionale dar şi
responsabilitatea acţiunilor lor (sunt responsabili în activităţi de contractare şi negociere a
contractelor cu beneficiarii, 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 fundamentării deciziilor
importante şi fundamentării datelor privind bugetul institutului, le sunt comunicate hotărârile şi
deciziile manageriale, cooptaţi în grupuri de lucru şi comisii de expertiză tehnică.
♦ Aplicarea unei politici 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.
♦ Promovarea activităţii de colaborare şi parteneriat în cercetare, atragerea temporară de
personal şi cercetători în vederea realizării unor proiecte specifice, complexe şi diversificate.
♦ Asigurarea unor bune condiţii de muncă în spaţii amenajate modern, acces la Internet şi
materiale documentare, echipamente şi aparatură performantă pentru desfăşurarea activităţilor.
De asemenea, corelarea asigurată securităţii sociale 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.
♦ Creşterea capacităţii de cercetare - Infrastructura de CDI,
Transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetării
Pentru activităţile de inovare şi transfer tehnologic, managementul INCD INSEMEX a
continuat aplicarea următoarele măsuri și strategii:
♦ Asigurarea competitivităţii economice a beneficiarilor;
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♦ 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, afise, cataloage pentru promovarea ofertei
INSEMEX;
- participarea la licitaţiile interne pentru livrarea de servicii specifice institutului, atât singur
cât şi în parteneriate cu alte unităţi.
♦ 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.
♦ 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 prestate către terți 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 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 prestate către terți 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.
♦ Managementul economic şi financiar - optimizarea rezultatelor financiare s-a realizat
prin:
- aplicarea unor politici eficiente de atragere contractuală prin oferta de servicii CDI
INSEMEX a partenerilor de afaceri din mediul economic;
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- reducerea cheltuielilor administrative acolo unde este posibil, fără a afecta însă buna
funcţionare a institutului;
- diminuarea creanţelor;
- maximizarea eficienţei realizărilor din activitatea CDI, fără însă a afecta calitatea
lucrărilor.
Astfel, institutul va depune aceleaşi eforturi de a fi în strâns contact cu operatorii
economici, cărora să le poată oferi în continuare servicii de CDI la un înalt nivel de cunoaştere pe
baze contractuale.
La data de 31.12.2015, INCD INSEMEX a avut următoarele rezultate financiare:
 Venituri totale:
14.274.036 lei
din care:
− venituri din exploatare
14.046.679 lei
− venituri financiare
227.357 lei
 Cheltuieli totale
11.766.152 lei
din care:
− cheltuieli de exploatare
11.758.088 lei
− cheltuieli financiare
8.064 lei
 Rezultatul curent (Profit)
2.507.884 lei
 Impozit pe profit
264.725 lei
 Rezultatul net
2.243.159 lei
În ceea ce priveşte încadrarea în indicatorii planificaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2015 INCD INSEMEX a depășit indicatorii aprobaţi, astfel:
La capitolul venituri totale s-a realizat o valoare de 14.274 mii lei, comparativ cu 13.060 mii
lei planificată, cu 9,3 % mai mult faţă de planificat.
La capitolul cheltuieli totale, indicatorul realizat a fost de 11.766 mii lei, cu 4,3% mai mari
faţă de cheltuielile programate a se realiza (11.249 mii lei).
Profitul brut realizat a fost de 2.508 mii lei, comparativ cu cel planificat de 1.811 mii lei,
rezultând o creștere de 38,5 %. Profitul din exploatare a fost de 2.289 mii lei, diferenţa de 219 mii
lei o reprezintă profitul financiar (în scădere faţă de anii precedenți) rezultat din dobânzile primite
la depozitele bancare constituite în cursul anului 2015 şi din diferențele pozitive de curs valutar .
Câştigul mediu lunar pe salariat realizat a fost de 3.508 lei / persoană, mai mare cu 8%
decât cel al anului 2014, respectiv 3.248 lei/persoană, iar câștigul mediu lunar pentru personalul
de CD a crescut cu 0,2% faţă de prevederi fiind de 3.733 lei/ personal CD.
Capacitatea institutului de a fi eficient din punct de vedere economic este reflectată în
rentabilitatea realizată în anul 2015 respectiv 21,31%, mai mare cu 32,4% decât cea planificată
(16,10%).
Rata rentabilității financiare, indică eficienţa utilizării capitalului propriu, a fost de 10,94 %
fată de 7,41 % cât a fost planificată.
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Productivitatea muncii a crescut fata de cea programata cu 9% fiind de 121mii
lei/persoana, acesta in condițiile menținerii numărului mediu de personal la 118 persoane.
La finele anului 2015 INSEMEX nu a înregistrat obligaţii restante către bugetul consolidat al
statului și către furnizori.
La capitolul creanțe, institutul avea la 31.12.2015 de încasat suma de 2.202 mii lei, din care
creanțe restante 1.448 mii lei.
În cursul anului 2015, institutul a realizat investiţii în valoare de 2.596 mii lei, constând în
aparatură, echipamente, tehnică de calcul, programe informatice, etc. necesare activităţii de
cercetare. Din valoarea totală a investiţiilor 1.967 mii lei s-au realizat din surse proprii și 629 mii lei
alte surse, respectiv programele naţionale de cercetare.
Patrimoniul INSEMEX la 31.12.2015 este de 22.535.911 lei, mai mare cu 8,5% faţă de anul
2014 (20.770.028 lei ) din care:
- imobilizări corporale
- 8.146.350 lei
- imobilizări necorporale - 169.403 lei
- active circulante
- 14.220.158 lei
Această creștere se datorează atât imobilizărilor corporale, care faţă de exercițiul financiar
precedent au crescut cu 14,67% dar şi activelor circulante care au înregistrat o creștere cu 5,3 %,
cealaltă componenta a patrimoniului înregistrând o ușoară creștere faţă de perioada anterioară
respectiv 1,8%.
Profitul net realizat la 31.12.2015 în sumă de 2.243.159 lei, va fi repartizat conform art. 25,
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57 / 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324 / 2003, astfel:
− 448.632 lei
- fond pentru cointeresarea personalului;
− 1.345.895 lei
- fond pentru finanțarea dezvoltării institutului;
− 448.632 lei
- fond nerepartizat, rămas la dispoziția institutului.
CAPITOLUL 4 - CONTROLUL CURŢII DE CONTURI - măsuri şi modalitatea acestora de rezolvare.
În perioada 19.08.2015-23.10.2015 Curtea de Conturi a efectuat o actiune de audit al
performanţei cu tema” „Gestionarea fondurilor publice alocate pentru finanţarea activităţilor de
cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare”, perioada supusă auditului fiind 2011-2015.
În urma desfășurării acțiunii de audit, auditorul Curții de Conturi a constatat că la nivelul
INCD INSEMEX Petroșani, utilizarea fondurilor alocate pentru cercetare, dezvoltare si inovare s-a
făcut în general cu respectarea principiilor economicității, eficacității și eficienței.
Alocarea, de la bugetul de stat, a fondurilor în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării în
perioada 2011-2015, s-a făcut pe baza programelor naționale de CDI și a strategiei de dezvoltare
instituțională în acest domeniu.
Fondurile alocate INCD INSEMEX Petroșani au fost utilizate pentru dezvoltarea cercetării
științifice aplicative, urmată de cercetarea științifică experimentală și de cea fundamentală, cât și
pentru proiecte din domeniul inovării.
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Conform obiectului de activitate şi a Strategiei de Dezvoltare Instituțională, în perioada 20112015 INCD INSEMEX Petroşani a urmărit accesarea proiectelor de cercetare - dezvoltare-inovare
prin participarea la sesiunile de depunere de proiecte din Programul Naţional de Cercetare Dezvoltare II (2007-2013), Programul Nucleu „Dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare,
prevenire şi limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale desfăşurate în medii cu pericol
de explozie şi/sau toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii personalului, protecţiei mediului,
resurselor minerale şi materialelor/ RISC MAJOR”, precum şi din Planul Sectorial al Ministerului
Economiei.
Pentru creșterea prestigiului și a vizibilității a INCD INSEMEX Petroșani cât și a transparenței
cu privire la activitățile desfășurate, managementul institutului a procedat la publicarea pe pagina
proprie de internet a proiectelor de CDI derulate, pe etapele derulate, a procedat la dezvoltarea
de parteneriate la nivel național și internațional ( cu personalități/instituții, asociații profesionale)
în vederea participării la programele naționale și europene specifice, a procedat la înscrierea în
baza de date internațională care promovează parteneriatele în domeniu și s-a înscris ca membru în
rețele de cercetare, membru în asociații profesionale de prestigiu pe plan național și internațional.
Rezultate mai slabe au fost obținute în accesarea de proiecte de CDI finanțate din fonduri
europene.
Prin rezultatele obținute din cercetarea proprie efectuată de colectivul de cercetători de la
INCD INSEMEX Petroșani, a fost atins scopul pentru care s-au derulat proiectele de cercetare –
dezvoltare și inovare, pentru care au fost alocate resursele din bugetul de stat, fapt confirmat și de
numeroasele brevete, premii și distincții obținute în perioada auditată.
În vederea înlăturării aspectelor de neconformitate constatate în activitatea INCD INSEMEX
Petroșani, auditorul public extern a formulat următoarele recomandări:
1. Achiziţionarea unui program informatic integrat la nivel de institut;
2. Definitivarea elaborării celor 5 proceduri operaționale aflate în curs, inclusiv privind
riscurile asociate acestora şi implementarea lor;
3. Revizuirea Registrului riscurilor elaborat pe departamente şi centralizarea acestora la
nivel de institut;
4. Crearea, în cadrul institutului, a unui compartiment de cooperări şi proiecte
internaționale, având ca principal obiectiv cooperarea internațională și elaborarea, în cooperare cu
laboratoarele specializate de cercetare, de propuneri viabile de proiecte de cercetare europene și
internaționale.
Faţă de recomandările formulate de auditorul public extern INCD INSEMEX PETROŞANI a
luat următoarele măsuri:
1. Achizitionarea unui program informatic de tip ERP a fost avut în vedere de către
conducerea INCD INSEMEX, motiv pentru care institutul a participat în cursul anului 2015 la
competiția de proiecte din cadrul Programului Operațional Competitivitate cu proiectul
„Modernizarea infrastructurii CD pentru modelarea si simularea dinamicii sistemelor generatoare
de hazard in vederea asigurării securității ocupaționale si prevenirii dezastrelor in mediul
economic”. In cadrul acestui proiect s-a avut în vedere achiziționarea unui Software management
integrat de tip ERP + CRM.
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2. În urma efectuării misiunii de consiliere a auditului intern Comisia de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control
intern/managerial a stabilit în calendarul măsurilor, ca termenul de finalizare pentru cele 5
proceduri operaționale aflate în curs de realizare data de 01.09.2016.
3. Comisia de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a implementării si
dezvoltării sistemului de control intern/managerial a stabilit în calendarul măsurilor, termenul de
finalizate pentru revizuirea Registrului riscurilor elaborat pe departamente și centralizarea
acestora la nivel de institut data de 01.08.2016.
4. Prin decizia nr.251/24.11.2015 a Directorului General al INCD INSEMEX începând cu
data de 02.12.2015 s-a înființat Laboratorul Cooperări si Proiecte Internaționale în scopul
dezvoltării de parteneriate si consorții de cercetare în vederea depunerii de proiecte de CD în
cadrul programelor finanțate din fonduri europene .
Aşadar, INCD INSEMEX a luat act de toate recomandarile stabilite de auditoriul public
extern al Camerei de Conturi a judeţului Hunedoara şi a luat măsuri pentru îndreptarea
neconformităţilor constatate.
CAPITOLUL 5 - PERSPECTIVE PENTRU ANUL 2016
Managementul calităţii infrastructurii de cercetare:
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare constituie un obiectiv prioritar al
strategiei managerului institutului, premisă necesară realizării unui nivel european competitiv în
spaţiul european al cercetării după aderarea României la Uniunea Europeană.
În acest sens se urmăresc următoarele:
- întreţinerea şi modernizarea instalaţiilor C-D-I de importanţă naţională, respectiv cele
care servesc domeniilor strategice şi pe care INSEMEX le deţine - Instalația de Interes Național –
IIN-PCDIEx;
- dotarea laboratoarelor de cercetare cu aparatură şi echipamente de cercetare de înaltă
performanţă.
Sistemul de management al calităţii:
În contextul european actual, impus de economia de piaţă aflată într-un continuu proces de
dezvoltare şi maturizare, credibilitatea pe piaţă a unui produs sau serviciu, a furnizorului acestuia
împreună cu sistemul calităţii implementat de către acesta, a căpătat o importanţă deosebită.
Astfel, cu cât credibilitatea unui produs sau serviciu este mai ridicată pe piaţă, cu atât mai uşor
acesta va circula pe piaţa comunitară şi se va vinde mai bine. Dacă însă la rândul său furnizorul sau
producătorul beneficiază de o credibilitate adecvată, se poate asigura creşterea competivităţii şi a
profitului acestuia.
Printre soluţiile practicate în prezent, tot mai frecvent, în scopul creşterii credibilităţii pe
piaţă sunt (în ordine crescătoare a costurilor şi dificultăţilor implicate):
- îmbunătăţirea continuă;
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- testările comparative de produse/ servicii (cu publicarea rezultatelor acestora si a
clasamentelor astfel obţinute);
- certificarea produselor / serviciilor si/sau a sistemelor calităţii, acreditarea.
Preocupările continue ale INCD INSEMEX în domeniul implementării şi promovării
sistemului calităţii pe plan naţional şi internaţional pot fi sintetizate sumar pe trei direcţii:
evaluarea produselor din domeniul de competenţă în scopul certificării şi punerii în siguranţă pe
piaţă, certificarea personalului pentru activităţi în domeniile ce implică lucrul în atmosferă
potenţial explozivă, cu substanţe explozive şi pentru industria extractivă, precum şi participarea
activă în calitate de membru fondator al ASRO la dezvoltarea de standarde şi norme naţionale şi la
preluarea şi adaptarea standardelor europene din domeniul echipamentelor electrice utilizate în
medii cu pericol de explozie.
Obiective prioritare CDI ale INCD INSEMEX:
Menținerea și chiar creşterea volumului de activitate CDI:
- atingerea unui raport optim între volumul de activitate de cercetare dezvoltare cu
rezultate pozitive şi numărul de cercetători atestaţi;
- publicarea de articole publicate în reviste de specialitate, de preferat cu cotație ISI sau
indexate în baze de date internaționale ;
- diseminarea şi prezentarea rezultatelor lucrărilor de cercetare.
Stabilirea priorităţilor de dezvoltare:
În baza analizelor economice şi a strategiilor naţionale de dezvoltare pe domeniile de
activitate în care se regăseşte activitatea INCD INSEMEX, se vor stabili priorităţile de dezvoltare
atât în ceea ce priveşte programul de investiţii, cât şi în planul resurselor umane.
Se vor corela, pe cât posibil, eforturile financiare în scopul atingerii obiectivelor de
dezvoltare propuse, fiind utilizate toate mecanismele disponibile, respectiv derularea de proiecte
din fonduri de la buget sau reinvestirea profitului obţinut din activitatea derulată în anii
precedenţi. De asemenea, se vor avea în vedere şi beneficiile care pot rezulta în urma aplicării
planului de dezvoltare sub cele doua aspecte: beneficiile societăţii româneşti (care are în INCD
INSEMEX un institut competent în asigurarea securităţii miniere şi protecţiei la explozie) şi
beneficiile economice directe ale institutului.
Creşterea vizibilității a rezultatelor activităţii CDI:
- participarea la realizarea priorităţilor naţionale (stabilite de guvern, ministere, agenţii
naționale);
- transferul rezultatelor cercetării în mediul socio-economic (documentaţii, studii,
certificate, rapoarte, proiecte, tehnologii, servicii);
- activităţi de brevetare ( depuneri de cereri, menţinerea brevetelor de invenţii etc.);
- diseminarea informaţiilor asupra rezultatelor activităţii CDI a institutului (organizare de
seminarii, conferinţe şi sesiuni ştiinţifice);
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- 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, cărţi etc.);
- 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.
Îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa internă şi externă:
- angrenarea în proiecte cu arii tematice specifice activităţii desfăşurate de INCD INSEMEX,
pentru care există experienţă şi calificarea necesară;
- participarea în consorţii şi parteneriate directe, atunci când este abordată o problematică
mai complexă şi se impune abordarea multidisciplinară a obiectivelor proiectelor sau contractelor;
- obţinerea de rezultate conform clauzelor contractuale.
CAPITOLUL 6 - ALTE INFORMAŢII
Indicatorii de performanţă, realizaţi pe anul 2015, sunt prezentaţi în anexa la prezentul raport.
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Denumire
criteriu

Definire criteriu

Managementul activităţii de CDI

Managementul resursei umane

Managementul economico-financiar

Planificarea
eficienta a
veniturilor

Planificarea
eficienta a
cheltuielilor

Administrarea
eficientă a
resurselor
financiare

Administrarea
eficienta a
infrastructurii de
CD
Gestionarea
resursei umane si
motivarea
acesteia pentru
performanta
Gestionarea
oportunitatilor de
dezvoltare a
carierei
personalului de
CD
Gestionarea
sistemului
relaţional

Nr.
indic.
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15

Realizat
Anul 2015
4.532
9.163
227
352
14.274
2.469
7.164
9
2.124
11.766
2.508
2.245
0
21,31
10,94

I22

Venituri din activitatea de bază (mii lei)
Venituri din activităţi conexe activităţii de CD(mii lei)
Venituri financiare (mii lei)
Alte venituri (mii lei)
Total venituri (I1+I2+I3+I4) (mii lei)
Cheltuieli cu bunuri şi servicii (mii lei)
Cheltuieli cu personalul (mii lei)
Cheltuieli financiare (mii lei)
Alte cheltuieli (mii lei)
Total cheltuieli (I6+I7+I8+I9+I10) (mii lei)
Rezultatul brut al exerciţiului (I5-I10) (mii lei)
Profit net
Pierderi contabile
Rentabilitatea (I11/I5) (%)
Rata rentabilităţii financiare
Corelarea între venituri şi cheltuieli (%) - principiul contab. de
angajamente
Productivitatea muncii (mii lei/pers.)
Plăţi restante (mii lei)
Creanţe (mii lei)
Valoarea alocărilor financiare pentru investiţii din surse proprii şi
credite bancare (mii lei)
Valoarea alocărilor financiare pentru investiţii de la bugetul de
stat (mii lei)
Câştigul mediu lunar pentru personalul de CD (lei)

I23

Numărul mediu de personal de CD pe total INCD

77

I24
I25

Ponderea CS I şi CS II în total personal CD (%)
Ponderea IDT I şi IDT II în total personal CD
Ponderea personalului implicat în procese de formare doctorală
şi de masterat în total pers. de CD(%)

14
0

I27

Ponderea cercetătorilor tineri în totalul cercetătorilor(%)

21

I28

Ponderea operatorilor economici în total parteneri (%)

85

I29

Ponderea contractelor economice în total contracte (%)

70

I16
I17
I18
I19
I20
I21

I26

I30
I31
Gestionarea
proprietaţii
intelectuale

Indicator de performanţă

I32
I33
I34
I35
I36

Ponderea articolelor publicate în reviste ISI în total articole sau
alte baze de date internaţionale (%)
Număr de participări la elaborarea studiilor strategice sau
prospective furnizate autorităţii coordonatoare a domeniului de
activitate a INCD
Număr de comunicări la conferinţe sau congrese internaţionale
Ponderea produselor, tehnologiilor şi serviciilor în total rezultate
de CD obţinute (%)
Numărul de cereri de brevet/brevete în total rezultate CD obţinute
Ponderea invenţiilor aplicate în total de invenţii (%)
Ponderea rezultatelor care sunt la baza creării de start-up şi
spin-off în total rezultate (%)

Notă: * Participare la Grupul de lucru pentru elaborarea Normelor tehnice de aplicare a Legii materialelor explozive si articolelor pirotehnice.

100
120,9
0
2.202
1.951
630
3.733

23

>30
1*
84
90
3
80
0
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Anexa 2
Venituri totale: 14.274.036 lei, din care:
Venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri publice surse naţionale: 4.531.749 lei.

Nr.
crt.

Program/
Număr

Denumire proiect

contract/proiect

NUCLEU
Ctr. 45 N/2007

1.

PN 07 45 01 34

2.

PN 07 45 01 35

3.

PN 07 45 01 36

4.

PN 07 45 01 37

5.

PN 07 45 01 38

6.

PN 07 45 01 40

7.

PN 07 45 01 41

8.

PN 07 45 01 43

9.

PN 07 45 02 51

10.

PN 07 45 02 52

Dezvoltarea capacităţii naţionale de evaluare, prevenire
şi limitare a riscurilor generate de aplicaţiile industriale
desfăşurate în medii cu pericol de explozie şi /sau
toxicitate în domeniul securităţii şi sănătăţii
personalului, protecţiei mediului, resurselor minerale şi
materialelor / RISC MAJOR
Dezvoltarea laboratorului de protecţia mediului prin
achiziţionarea unui echipament performant de măsurare
şi analiză a SO2.
Metodă de evaluare a echipamentelor presurizate
utilizând gaz trasor.
Extinderea domeniului de evaluare a laboratorului prin
trasarea hărţilor de dispersie a poluanţilor atmosferici.
Stabilirea influenţei tirajului natural asupra repartiţiei
debitelor de aer în reţeaua de aeraj.
Implementarea unor tehnologii armonizate cu metodele
de referinţă în vederea determinării imisiilor de gaze din
zonele adiacente protejate.
Dezvoltarea tehnologiei de evaluare a efectelor seismice,
in vederea creşterii nivelului de seismoprotecţie a
obiectivelor civile şi industriale.
Studiul statistic al rezultatelor fals negative la încercarea
cu eclatorul.
Tehnologie inovativă de determinare a debitelor gazelor
vehiculate prin conducte.
Cercetări în vederea armonizării procedurilor şi
regulamentelor de acordare prim ajutor pentru
intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive /
inflamabile cu cele existente pe plan european.
Metodologie de stabilire a abaterii standard la nivelul
unei reţele complexe de aeraj.

Valoare
-lei-

2.796.460

100.000

120.000
80.000
100.000

100.000

100.000

80.000
80.000

100.000

100.000
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Nr.
crt.

Program/
Număr

Denumire proiect

contract/proiect

11.

PN 07 45 02 53

12.

PN 07 45 02 54

13.

PN 07 45 02 55

14.

PN 07 45 02 56

15.

PN 07 45 02 57

16.

PN 07 45 02 58

17.

PN 07 45 02 59

18.

PN 07 45 02 60

19.

PN 07 45 02 61

20.

PN 07 45 02 62

21.

PN 07 45 02 63

Tehnologie inovativă de testare a parametrilor de
autoaprindere ai cărbunelui.
Modernizarea standului de încercări din cadrul
laboratorului în vederea efectuării testelor în amestecuri
explozive a maşinilor electrice rotative cu tip de protecţie
capsulare antideflagrantă în timpul funcţionării acestora.
Cercetări privind sensibilitatea amestecurilor explozive, a
capselor detonante electrice şi a articolelor pirotehnice
pentru vehicole la descărcări electrostatice.Determinarea
energiei minime de aprindere a amestecurilor explozive
sau de iniţiere a dispozitivelor pirotehnice.
Dezvoltarea infrastructurii de instruire practică a
personalului de intervenţie şi salvare în medii
toxice/explozive/inflamabile prin realizarea unui poligon
de antrenament in spatii inchise.
Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei de
testare la torsiune şi îndoire simultană pentru cablurile
electrice miniere flexibile.
Cercetări privind utilizarea unor materiale naturale cu
preţ de cost scăzut (zeoliti proveniti din tufurile
vulcanice), cu aplicare în reducerea gradului de poluare al
apelor de mină încărcate cu poluanţi metalici toxici.
Cercetări privind determinarea parametrilor electrici de
iniţiere pe cale sigură şi fiabilă a capselor detonante
electrice.
Optimizarea metodelor de evaluare a echipamentelor
mecanice privind riscul de aprindere a atmosferelor
explozive prin suprafeţe fierbinţi.
Reducerea poluării solurilor contaminate cu metale grele
de activităţile industriale prin bioremediere.
Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi
informatice pentru organizarea cursurilor de calificare în
meseriile de artificieri de mină şi artificieri la lucrări de
suprafaţă.
Modernizarea infrastructurii Poligonului de antrenament
a salvatorilor în vederea testării personalului de
intervenţie şi salvare la temperatură şi umiditate ridicată.

Valoare
-lei80.000

100.000

70.000

100.000

50.000

70.000

70.000

120.000

50.000

100.000

80.000
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Nr.
crt.

Program/
Număr

Denumire proiect

contract/proiect

22.

PN 07 45 02 64

23.

PN 07 45 02 65

24.

PN 07 45 02 66

25.

PN 07 45 02 67

26.

PN 07 45 02 68

27.

PN 07 45 03 23

28.

PN 07 45 03 24

29.

PN 07 45 03 25

30.

PN 07 45 03 26

31.

PN 07 45 03 27

32.

PN 07 45 03 28

Sistem software integrat de administrare a resurselor de
evaluare şi testare.
Sistem expert de selecţie a echipamentelor electrice
destinate utilizării în atmosfere explozive gazoase.
Dezvoltarea capacităţii Laboratorului de Echipamente
Electrice Ex
de Curenţi Slabi prin studierea şi
implementarea încercărilor la presiune pentru
echipamentele electrice cu tip de protecţie încapsulare şi
securitate intrinsecă.
Cercetări privind îmbunătăţirea metodologiei de evaluare
psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în
medii toxice /explozive / inflamabile.
Cercetări privind elaborarea şi implementarea unor
instrumente IT pentru prelevarea din loturi de fabricaţie
a eşantioanelor reprezentative de explozivi de uz
civil/articole pirotehnice.
Cercetări privind comportamentul frontului de flacără şi
al undei de presiune la exploziile de aer gaz în tubul de
şoc.
Cercetări privind temperatura minimă de aprindere a
norilor de praf combustibil în vederea creşterii nivelului
de protecţie la explozie în aplicaţiile industriale.
Programarea şi utilizarea subrutinelor pentru mişcarea
reţelelor de discretizare în rezolvarea problemelor de
mecanica fluidelor computerizată.
Cercetări privind implementarea unui sistem electronic
de monitorizare armonizat pentru identificarea unică şi
trasabilitatea explozivilor de uz civil.
Modelarea computerizată a incendiilor utilizând
geometrii la scară redusă, în vederea stabilirii influenţei
asupra parametrilor de ieşire.
Cercetări privind influenţa concentraţiei de amestec
exploziv aer-metan/aer-metan-praf de cărbune asupra
asigurării securităţii în exploatarea explozivilor
antigrizutoşi în standul de încercări din Poligonul de
explozivi.

Valoare
-lei50.000
68.230

50.000

70.000

85.000

100.000

75.930

80.000

100.000

80.000

100.000
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Program/

Nr.
crt.

33.

34.

35.

Număr

Denumire proiect

contract/proiect
PN 07 45 03 29

Cercetări pentru stabilirea echivalenţei explozivilor de uz
civil din punct de vedere al capacităţii relative de lucru
prin utilizarea de ‘ANFO’ etalon.

Parteneriate în
Concepția structurală și proiectarea pe baza
domeniile
mecanismului de cedare a structurilor multietajate
prioritare Contract
supuse la acțiuni accidentale.
55/2012
Poligon de cercetare/dezvoltare și încercări materii
explozive, substanțe inflamabile/toxice, echipamente
IIN -PCDIEx
antiexplozive și instruirea personalului de intervenție
pentru medii toxice/explozive.

Valoare
-lei-

87.300

35.289

1.700.000

Venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri private:
9.162.913 lei. Peste 820 de contracte înregistrate, dintre cele mai relevante, amintim:
Nr.
crt.

Număr contract

1.

7733/
06.01.2015

2.

7734/
07.01.2015

3.

7737/
08.01.2015

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului
SC EURODOM TÂRNAVELE BLAJ
Evaluare în vederea reatestării SDC amplasată în Blaj
punct de lucru Veza.
SC FEPA BÂRLAD SA
Examinarea documentaţiei tehnice evaluarea
conformitaţii cu cerinţele ATEX,încercări de tip specifice
tipului de protecţie şi emitere certificat de examinare EC
de tip, pentru produsul , Intrări de cablu tip PCE, în
construcţie antiexplozivă antideflagrantă II2G Ex Diic t6
Gb.
CARPATCEMENT HOLDING BUCUREŞTI
Evaluare în vederea liberării atestatului şi a raportului de
protecţie privind protecţia la explozie pentru
echipamente tehnice din cadrul instalaţiei de stocare şi
transport hidroxid de amoniu din cadrul Fabricii de
ciment Fieni.
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Nr.
crt.

Număr contract

4.

7738/
08.01.2015

5.

7742/
09.01.2015

6.

7743/
09.01.2015

7.

7745/
09.01.2015

8.

7747/
12.01.2015

9.

7755/
14.01.2015

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului
SNGN ROMGAZ PLOIEŞTI
Evaluarea în vederea atestării pentru echipamentele /
instalaţiile din cadrul grupului 102 Bîlciureşti şi evaluarea
în vederea reatestarii ptr.echi./instalaţiile din cadrul
staţiilor de comprimare Butimanu, jud. Dâmboviţa (M3) şi
URZICENI (M1) conform Nex 01-06, precum şi devizul de
cheltuieli.
SC ROMCONVERT SA PLOIESTI
Verificarea documentaţiei tehnice şi evaluarea în situ a
echipamentelor pentru 34 instalaţii tehnice aparţinând
OMV PETROM , punct de lucru Petrobrazi (conf. Anexei )
în vederea reatestării conformitaţii cu cerinţele Nex 0106, examinarea documentaţiei de protecţie la explozie şi
elaborarea rapoartelor de protecţie la explozie.
PETROTECH PROJECT BUCURESTI
Verificarea documentaţiei tehnice şi examinarea în situ a
instalaţiilor în vederea reatestării conformitaţii cu
cerinţele Nex 01-06 la 36 staţii distribuţie carburanţi şi
examinarea documentaţiei de protecţie la explozie şi
elaborarea rapoartelor de protecţie la explozie pentru 36
staţii distribuţie carburanţi aparţinand OMV PETROM
MARKETING (conf. Anexei ).
E.M. LUPENI
Determinarea indicilor de foc la abataj frontal cu
subminare panou 10 ,str. 3,bl.V.Măsurători cantitative şi
calitative aer de mina.
SSE EXPLO ROMANIA CLUJ NAPOCA
Testarea loturilor de materii explozive utilizate în
atmosfere potenţial explozivă / inflamabilă, livrate de
către SSE EXPLO ROMANIA pentru CEH şi SNIMVJ
PETROŞANI ( mijloace de iniţiere şi explozivi pentru medii
grizutoase).
MINA URICANI
Asistentă tehnică privind stabilirea soluţiilor tehnice de
aeraj şi tratare preventivă a spatiului exploatat în zone cu
probleme speciale create de focuri endogene abataj
frontal panoul,str.3,bl.IVS,orizont 300,ptr. Luna ianuarie
2015.
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Nr.
crt.

Număr contract

10.

7758/
16.01.2015

11.

7765/
23.01.2015

12.

7768/
26.01.2015

13.

7769/
27.01.2015

14.

7776/
28.01.2015

15.

7780/
28.01.2015

16.

7782/
30.01.2015

17.

7786/
03.02.2015

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului
SSE EXPLO ROMANIA CLUJ NAPOCA
Testarea parametrilor capselor electrice detonante
milisecundă MMSED 30 ms, utilizate la Salina Ocna Dej
livrate de către SSE EXPLO ROMANIA SRL.
SUC. SALINA PRAID
Masurători de aeraj , gaze, praf şi zgomot în subteran şi la
suprafată la Suc. Sal. Praid .Se vor realiza de 2 ori pe an.
SC ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL NĂVODARI
Evaluarea şi verificare instalaţiilor de ventilare din cadrul
SC ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL NĂVODARI ,
privind conformitatea cu Normativul NVIV01-06/2007.
SC LA LORRAINE SRL CÂMPIA TURZI
Elaborare în vederea eliberării atestatului şi a raportului
privind protecţia la explozie, pentru echipamente tehnice
din cadrul societăţii SC LA LORRAINE SRL CÂMPIA TURZII.
SC TECHNOSAM SRL SATU MARE
Evaluarea conformităţii ET aparţinând SC PATROL
SERVICE SRL BH, SC ARDEALUL SA CAREI , SC SELECT
SILVANIA FNC SJ.
SC ELECTROSERV TÂRNAVA EXIM TÂRNAVENI
Evaluare în vederea elaborării atestatelor şi rapoartelor
privind protecţia la explozie pentru 77 instalaţii având în
componenţă aparate de măsurare a debitului de gaz
metan, conf. Anexelor1-4.
TMUCB SA BUCUREŞTI
a) Atestat privind capacitatea realizării de activităţi
specifice de proiectare, asistenţă tehnică la montaj şi
punere în funcţiune instalaţii utilizate în mediul Ex.
b)Supraveghere postatestare
E.M. RM. VÂLCEA
Verificarea periodică încercare , evaluare pentru patru
explozoare.

INCD INSEMEX | 201

Nr.
crt.

18.

Număr contract

7787/
03.02.2015

19.

7793/
05.02.2015

20.

7794/
05.02.2015

21.

7796/
05.02.2015

22.

7797/
05.02.2015

23.

7798/
06.02.2015

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului
SC ELECTROPUTERE SA DIVIZIA MER CRAIOVA
Emiterea unui amendament la Certificat de Examinare EC
de tip INSEMEX OEC ATEX 2013.3.0019 x emis ptr. Motor
electric tip MIB 400 110-4 Ex Dii CT4,SP 27376, în vederea
încorporării variantei de motor electric tip MIB gab 630
105-4 365 kw, 6000v,1500 rpm, IC 411.IP55 SP 27411Camelmar Italia, în construcţie antiexplozivă EX d IIB
T4Gb.
MINA URICANI
Asistentă tehnică privind stabilirea soluţiilor tehnice de
aeraj şi tratare preventivă a spaţiului exploatat în zone cu
probleme speciale create de focuri endogene abataj
frontal panoul, tr.3, bl.IVS, orizont 300 ( determinare
indici de foc şi analiză chimică prin metoda gazcromatograf), ptr. Luna februarie 2015.
MINA PAROŞENI
Determinare indici de foc în spatele digurilor DRZ
36,DRZF 64, DRZF 24.Analize chimică prin metoda gaz
cromatograf pentru DRZ 36,DRZ 11,DRZF 64,65,24,DRZF
25.
SC IPROEB SA BISTRITA
a) Evaluarea conformităţii în vederea certificării
produselor.
b) Notificarea adiţională sistemului calităţii la producător.
c) Supravegherea postcertificare a produselor certificate
în regim voluntar.
SC MOLDOCOR SA PIATRA NEAMŢ
Instruirea-autorizarea ca salvator 2 angajaţii din cadrul SC
MOLDOCOR SA Şantier Temporar şi Mobil aflat în incinta
SC AZOMUREŞ SA.
SC SIP PETROŞANI
Evaluare în vederea eliberării atestatelor şi rapoartelor
privind protecţia la explozie, ptr. 8 staţii de distribuţie
GPL tip SKID aparţinând SC ROMPETROL GAS SRL
BUCUREŞTI, conf. Anexei 1.
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Nr.
crt.

Număr contract

24.

7800/
06.02.2015

25.

7802/
09.02.2015

26.

7804/
10.02.2015

26.

7805/
10.02.2015

27.

28.

7806/
10.02.2015

7818/
16.02.2015

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului
MINA URICANI
Monitorizare post închidere de specialitate INCD
INSEMEX,comform capitolul 5,sub capitol 5.2 din Proiect
tehnic de închidere ,Ecologizare –Reactualizare 2015sectiunea subteran.
Indici de foc din spatele digurilor :DRZF 26,DRZ 32,DICF
8,DICF 41,DRZF 25,DRZF 47,DRZF 46,38.
Analiză chimică prin metoda gaz cromatograf din spatele
digurilor : DRZF 26, DRZ 32, DICF7, 8, DIC 40, 41, DRZF
24, 25, DRZF 47, DRZF 46 , DICF 38,71, 37, 36, 39.
COMPLEXUL ENERGETIN OLTENIA
Servicii de formare profesională şi de autorizare a
personalului cu atribuţii în cadrul operaţiunilor de
intervenţii în cadrul operaţiunilor de intervenţii şi salvare.
SC GEO STING SRL TÂRGOVIŞTE
Instruirea-autorizarea ca salvator a 16 angajaţii din
cadrul SC GEO STING SRL la sediul beneficiarului.
Reinstruirea -reautorizarea ca salvator a 41 angajaţi din
cadrul SC GEO STING SRL la sediul beneficiarului.
Instruirea-autorizarea, Reinstruirea-reautorizarea ca
mecanic staţie salvare a 7 angajaţi din cadrul cadrul SC
GEO STING SRL la sediul beneficiarului.
SC METALOTERM SRL SĂVINEŞTI
Seminarizare personal pentru lucru cu echipamente ce
functionează în mediu cu pericol de atmosfere potenţial
explozive 10 pers. Conf. Anexei 1 la ctr.
ARCELOR MITTAL GALATI
Reautorizarea staţiei de salvare şi instruirea / reinstruirea
salvatori 119 oameni.
SC SMART CAPITAL BUCUREŞTI
Evaluarea conformităţii instalaţiilor tehnice din 17 staţii
mobile distribuţie carburanţi , conf. Anexei , în vederea
reatestarii conf. Nex 01-06 şi emitere Raport protecţie la
explozie.
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Nr.
crt.

29.

Număr contract

7819/
16.02.2015

30.

7834/
16.02.2015

31.

7835/
16.02.2015

32.

7843/
19.02.2015

33.

7856/
24.02.2015

34.

35.

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului
SC COMISION TRADE BRĂILA
Evaluarea conformităţii instalaţiilor tehnice din 7 staţii
distribuţie carburanţi , conf. Anexei , în vederea
reatestării conf. Nex 01-06 şi emitere Raport protecţie la
explozie.
SNGN RONGAZ MEDIAŞ
Examinare personal pentru lucru cu echipamente ce
funcţionează în mediu cu pericol de atmosfere potenţial
explozive (17 pers.)
SC ALEXIS GAS 2010 TISMANA
Eliberare atestat şi raport de protecţie la explozie ptr.
SDC SKID amplasată în Peştişani nr. 132 ,jud. Gorj.
SC BRADICO SRL BUCUREŞTI
Verificarea documentaţiei tehnice în vederea atestării
conformităţi cu cerinţele Nex 01-06 , reatestare instalaţii
din 28 staţii de distribuţie carburanţi lichizi şi / sau GPL
aparţinând LUKOIL ROMANIA.
MINA URICANI
Evaluarea nivelului de zgomot la locurile de muncă de la
MINA URICANI.

7858/
24.02.2015

MINA PETRILA
Evaluarea nivelului de zgomot la 8 locuri de muncă de la
MINA PETRILA.

7867/
02.03.2015

MINA URICANI
Monitorizare post închidere de specialitate INCD
INSEMEX, comform capitolul 5, sub capitol 5.2 din Proiect
tehnic de închidere , Ecologizare – Reactualizare 2015 sectiunea subteran(luna martie ).
Indici de foc din spatele digurilor :DRZF 26, DRZ 32, DICF
8, DICF 41, DRZF 25, DRZF 47, DRZF 46, 38.
Analiză chimică prin metoda gaz cromatograf din spatele
digurilor : DRZF 26,DRZ 32,DICF7, 8,DIC40 , 41,DRZF
24,25,DRZF 47,DRZF 46 , DICF 38,71,37,36,39.
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Nr.
crt.

Număr contract

36.

7868/
02.03.2015

37.

7872/
03.03.2015

38.

7873/
03.03.2015

39.

7874/
03.03.2015

40.

7876/
04.03.2015

41.

7877/
05.03.2015

42.

7884/
05.03.2015

43.

7885/
05.03.2015

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului
MINA URICANI
Asistentă tehnică privind stabilirea soluţiilor tehnice de
aeraj şi tratare preventivă a spaţiului exploatat în zone cu
probleme speciale create de focuri endogene abataj
frontal panoul, str.3, bl.IVS, orizont 300 ( determinare
indici de foc şi analiză chimică prin metoda gazcromatograf), ptr. Luna martie 2015.
MINA PAROSENI
Determinări indici de foc în spatele digurilor DRZ 5, DRZF
65, 25.
Analize chimice prin metoda gaz cromatograf DRZ 5,
36,11, DRZF 64, 65, 24, 25.
SC ROMPETROL RAFINARE NĂVODARI
Instruire – reinstruire personal intervenţie şi salvare în
medii toxice/ explozive/ inflamabile ptr. 32 persoane.
OERLIKON BALZERS COATING AUSTRIA ,
SUC. MARACINENI
Evaluare echipamente / instalaţii din cadrul instalaţiei de
tratare şi acoperire a metalelor în vederea atestării
conform NEX 01-06 şi eliberare raport privind protecţia la
explozie.
SC AUTOLIV ROMANIA SRL IRO DIVISION BRAŞOV
Curs în vederea autorizării ca pirotehnician.
SC GRANDEMAR SA ROMANIA CLUJ NAPOCA
Curs de atestare a capacităţii profesionale pt. Responsabil
cu conducerea şi coordonarea lucrărilor de împuşcare .
SC REVICOM OIL BUCURESTI
Evaluare în vederea eliberării atestatelor ptr.gospodăria
de motorină pt. Alimentarea locomotivelor din staţia de
carburanţi Revizia de vagoane SNTCF CFR Călători Feteşti,
str. Ing. Anghel Saligny nr. 9 C, jud. Ialomiţa - Revizia de
vagoane Feteşti.
SC ARTEGO SA TG. JIU
Incercări de laborator pentru bandă minieră SREN
14973+ A1 ;2008.
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Nr.
crt.

Număr contract

44.

7894/
11.03.2015

45.

7895/
12.03.2015

46.

7898/
12.03.2015

47.

48.

49.

7899/
16.03.2015

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului
HENKEL ROMANIA SRL BUCUREŞTI
Examinare documentaţie şi evaluare „ in situ” a
echipamentelor/ instalaţiilor din cadrul Fabricilor de
adezivi situate în Pantelimon , Roznov şi Câmpia Turzii, în
vederea atestării conformitaţii cu cerinţele Nex 01-06 şi
eliberare raport privind protecţia la explozie.
SC SLAG PROCESING SERVICE SA HUNEDOARA
Incercări de laborator –Determinarea rezistivităţii
electrice conform SR EN 61241-2-2:1999 ptr. o proba de
agregat de zgura (sort granulometric 0-63 mm
SC TURIST SERVICE SRL ADUNATI COPACENI
Verificarea documentaţiei şi examinarea „in situ” a
instalaţiilor in vederea reatestării conformitaţii cu
cerinţele NEX 01 şi examinare documentaţie de protecţie
la explozie/elaborare raport privind protecţia la explozie
pt. 5 staţii de distribuţie (loc. Adunaţii Copaceni, DN 5,
KM. 24, 7, jud. Giurgiu; loc. Măgurele, str. Atomiştilor,
nr.18A ,jud. Ilfov; loc. Bragadiru, Prelungirea Ghencea, nr.
87-89, jud. Ilfov; loc. Bragadiru, str. Speranţei, nr. 70-74,
jud. Iflov, loc. Bragadiru, sos. Alexandriei nr. 13, jud. Ilfov.
SC ELECTROPUTERE SA DIVIZIA MER CRAIOVA
Examinarea documentaţiei tehnice, evaluarea
conformitaţii cu cerinţele ATEX , încercări de tip şi
emitere Certificat de Examinare EC de Tip pentru
motoare electrice tip MAB gab 500S 170-6; 850 KW ; 660
V;1000 rpm ; IP 23, SP 15338, în construcţie antiexplozivă
Ex e II T3 Gb.

7923/
26.03.2015

E.M. VULCAN
Determinarea curbelor caracteristice şi a parametrilor
funcţionali aferenţi ventilatoarelor de la staţia principală
de ventilaţie-PUT 10 KAROLLUS.

7931/
30.03.2015

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA TG. JIU
Autorizare funcţionare staţie de salvare minieră –MINA
TEHOMIR, cod CPV 71700000-5, în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.

INCD INSEMEX | 206

Nr.
crt.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Număr contract

7932/
31.03.2015

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului
SNGN ROMGAZ SA MEDIAŞ
Reexaminare documentaţie şi reatestare echipamente
din cadrul celor 66 de instalaţii, Examinare documentaţie
şi eliberare raport de protecţie la explozie-58 de
instalaţii, Examinare documentaţie şi atestare
echipamente din cadrul celor 8 instalaţii , Examinare
documentaţie şi eliberare raport de protecţie la explozie
8 instalaţii.

7944/
06.04.2015

KRAFTANLAGEN ROMANIA PLOIEŞTI
Instruirea-autorizarea ca salvator a 21 angajaţi din cadrul
KRAFTANLAGEN ROMANIA la punctul de lucru al
beneficiarului.

7945/
06.04.2015

MW ROMANIA DRĂGĂŞANI
Evaluarea si verificarea instalaţiilor din cadrul MW
ROMANIA DRĂGĂŞANI , privind conformitatea cu
NVIV01-06.

7951/
07.04.2015

SC SIP PETROSANI SA
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie din
cadrul MICHELIN ROMANIA - Punct de lucru Zalău
Anvelope, privind conformitatea cu Normativul NVIV 0106/2007.

7952/
08.04.2015

SC BRADICO SRL BUCURESTI
Verificarea documentaţiei tehnice în vederea atestării
conformitaţii cu cerinţele NEX 01-06 ; Reatestare
instalaţii din 24 staţii de distribuţie carburanţi lichizi şi /
sau GPL aparţinând LUKOIL ROMANIA(conform contract)

7959/
14.04.2015

SALINA TG. OCNA
Stabilirea regimului degazărilor de metan şi dioxid de
carbon în vederea clasificării MINEI TROTUŞ aparţinând
SAL. TG. OCNA.

7960/
16.04.2015

SC ICME ECAB SA BUCUREŞTI
Evaluarea conformitaŢii cablurilor de energie tripolare
pentru tensiuni nominale de 3,6/6 kv , tip C2 XSEYAbY şi
tip (A) C2XSEYAbY în vederea certificării în regim voluntar
pentru utilizare în zona 1 si 2.
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Nr.
crt.

57.

58.

59.

60.

Număr contract

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului

7963/
21.04.2015

ROMPETROL RAFINARE NAVODARI
Evaluarea şi verificarea instalaţilor de ventilaţie care
funcţioneaza în mediul exploziv în vederea stabilirii
eficienţei funcţionării acestora şi menţinerea
parametrilor declaraţi aflate pe platforma ROMPETROL
RAFINARE VEGA PLOIEŞTI, str. Valeni, nr. 146.

7964/
21.04.2015

MAXAM ANADOLU PATLAYICI MADDLER PAZARLAMA
TICARET and,NAK AS TURCIA
Evaluarea conformitaŢii cu tipul, Modulul C, a explzivilui
de uz civil KAR-ANFO, fabricat de MAXAM ANADOLU În
fabricile din Turcia, descris În certificatul de examinare EC
de tip.

7965/
21.05.2015

7966/
21.04.2015

E.M. LUPENI
Determinarea hidrocarburilor saturate şi nesaturate,
hidrogenului, oxigenului şi monoxidului de carbon din
lucrări miniere şi de după diguri planul de aeraj panou 10,
str.3, bl. V ;
Caracterizarea atmosferei din zonele închise în urma
apariţiei focurilor endogene (pe baza determinărilor şi
interpretărilor) în vederea redeschiderii acestora, în cazul
aplicării tehnologiei de inertizare cu azot-lucrare de
complexitate mică, abataj frontal, panou 10, str.3, bl. V.
SC UPSROM INDUSTRY SRL,
Tg.Jiu, PL. PETROSANI
Evaluarea conformităţii produsului „Stâlp de
susţinere pentru susţineri mecanizate de abataj tip SMA5H” în vederea certificării prin examinare EC de tip
(anexa 3 din HG752/2004), precum şi înregistrare dosare
tehnice la următoarele echipamente neelectrice: „Cilindri
hidraulici pentru susţineri mecanizate de abataj SMA 5H :
Cilindru ripare-păşire SMA-5H, Cilindru prinzător de front
SMA-5H, Cilindru grindă glisantă SMA-5H, Cilindru
etanşare redresare SMA-5H” în "Registrul
echipamentelor tehnice supuse autocertificării (anexa 8
din HG752/2004).
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Nr.
crt.

Număr contract

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului

61.

7974/
27.04.2015

SNS SALINA SLANIC PRAHOVA
Evaluare in vederea atestarii conformitaţii
echipamentelor/ instalaţiilor din cadrul staţiei de
distribuţie carburanţi amplasată în incinta Salina Slanic
Prahova conf. Nex 01-06 şi eliberare Raportului de
protecţie la explozie.

62.

7982/
04.05.2015

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA
Livrarea, respectiv achiziţionarea oxigenului medicinal
îmbuteliat şi verificare ISCIR.

7996/
07.05.2015

SC GINARD COM SRL TG. JIU
Inregistrare dosar tehnic pentru ,,Lanţ minier calibrat de
înaltă rezistenţă 18*64 mm şi veluţi de legatură şi Lanţ
minier calibrat de înaltă rezistenţă 26*92 mm şi acheţi de
legătură în ,,Registrul echipamentelor tehnice supuse
autocertificari (anexa 8 din HG 752/20040.

64.

8042/
29.05.2015

MICHELIN ROMANIA VOLUNTARI
Evaluare şi verificarea instalaţiilor de ventilaţie din cadrul
Michelin Romania SA Punct de lucru Floreşti
Anvelope(VCT)privind conformitatea cu Normativul NVIV
01-06/2007.

65.

8055/
05.06.2015

SOCIETATEA C.E. OLTENIA TG. JIU
Servicii de verificare şi testării aparatură de salvare
subteran.

66.

8067/
11.06.2015

S.C. CARPATCEMENT HOLDING SA BUCUREŞTI
Recertificarea tehnicii de împuşcare în cariera de marna
MALU ROŞU din cadrul CARPATCEMENT HOLDING SA Fabrica de ciment Fieni - cu asigurarea seismoprotecţiei
obiectivelor supraterane din arealul limitrof.

67

8075/
16.06.2015

MAXAM EUROPE MADRID
Testarea eplozivului tip RIOPERG cu termen de
valabilitate depăşit.

63.

INCD INSEMEX | 209

Nr.
crt.

68.

69.

70.

71.

72.

Număr contract

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului

8084/
24.06.2015

SC TECHNOSAM SATU MARE
Evaluarea conformitaţii echip. tehn. aparţinând Rewna
Prest Srl Tăşnad, Ardealul Carei, Cavalli Wood Episcopia
Bihorului, Maltberg SATU MARE, H/M CAREI.

8085/
24.06.2015

SC BRADICO BUCUREŞTI
Verificarea documentaţiei tehnice în vederea atestarii
conformitaţii cu cerinţele NEX01-06 reatestare instalaţii
din 25 staţii de distribuţie carburanţi lichizi şi /sau GPL
aparţinând LUKOIL ROMANIA-25 locaţii prezente în
contract.

8113/
02.07.2015

FAURAR TARGOVISTE
Evaluare în vederea atestării instalatţiilor tehnice şi
eliberarea raportului de protecţie la explozie pentru ET
din cadrul celor doua staţii de distribuţie şi Atelier MORI
COCS aparţinând SC LAFARGE ROMANIA , conf.
Formularului de cerere 242/24/06.2015, ptr. Cuptorul de
tratament termic BA1 din cadrul OTELINOX TARGOVISTE,
conf. formularului de cerere 243/24.06.2015 , ptr.
instalatia ptr. exploatarea sondei de gaze P1 PODURI, din
cadrul SC STRATUM ENERGY ROMANIA LLC, conf.
Formularului de cerere 246/24.06.2015 şi pentru
instalaţiile din cadrul Depozit OMV PETROM TIMIŞOARA
conf. Form. Cerere 253/26.06.2015.

8114/
02.07.2015

SC DARECO SERV SRL PLOIESTI
Evaluare în vederea atestării instalaţiilor tehnice şi
eliberarea raportului de protecţie la explozie pentru 78
obiective din cadrul OMV PETROM, conf. Anexei 1 la
formularul de cerere 744/21.06.2015.

8129/
10.07.2015

SC UVEX SRL CRAIOVA
Atestat privind capacitatea realizării de activităti specifice
de proiectare, asistentă tehnică la montaj pentru
echipamente care funcţionează în mediul cu pericol
datmosfere potenţial explozive. b)Supraveghere
postatestare
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Nr.
crt.

Număr contract

73.

8130/
13.07.2015

74.

8176/
03.08.2015

75.

8187/
11.08.2015

76.

8214/
03.09.2015

77.

8215/
03.09.2015

78

8224/
07.09.2015

79.

8229/
10.09.2015

80.

8230/
10.09.2015

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului
SC BRADICO BUCURESTI
Verificarea documentaţiei tehnice în vederea atestării
conformitaţii cu cerinţele NE x01-06 :atestare iniţiala 2
depozite carburanţi ( loc. Sercaia fn, jud. Braşov şi loc.
Zadareni FN, jud. Arad) şi reatestare 1 depozit carburanţi
(loc. Craiova, str. Calea Severinului nr.56 A, jud. Dolj)
aparţinând SC OSCAR DOWNSTREAM SRL.
MINA PAROSENI
Determinare indici de foc în spatele digurilor DRZ 11,
DRZF 25.Analize chimice prin metoda gaz cromatograf
pentru DRZ5, DRZ 36, DRZ 11, DRZF 65, DRZF 70, DRZF 24,
DRZF 25.
SC ARTECA JILAVA
Incercări de laborator pentru bandă minieră de subteran
conform SR EN 14973 +a1 :2008.
S.N.S. SUCURSALA SALINA SLĂNIC, PRAHOVA
Stabilirea curbelor caracteristice şi a aparametrilor
functionali aferenţi ventilatoarelor de la staţia principală
de ventilaţie din cadrul minei Cantacuzino-Salina Slănic
Prahova.
S.N.S. SUCURSALA SALINA SLĂNIC, PRAHOVA
Stabilirea regimului degajărilor de metan şi dioxid de
carbon în vederea clasificării minei Cantacuzino din
cadrul Salinei Slanic.
MINA PETRILA
Verificare periodica (incercare, evaluare ) pentru doua
aparate de diagnosticat reţele de împuşcare tip ADRI 04
Ex.
SALINA TG. OCNA
Stabilirea curbelor caracteristice şi a parametrilor
funcţionali aferenţi ventilatoarelor de la staţiile principale
de venţilaţie aferente MINEI TROTUŞ din cadrul Salinei
TG. OCNA.
SALINA TG. OCNA
Evaluarea şi verificarea instalaţiilor de ventilare din cadrul
Salinei TG. OCNA , privind conformitatea cu Normativul
NVIV 01-06.
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Nr.
crt.
81.

82.

83.

84.

85.

Număr contract

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului

8265/
09.10.2015

SC WEATHERFORD ATLAS GIP SA Ploieşti
Evaluarea periodică postcertificare conform modulului C
(conformitatea cu tipul) a încărcăturii de perforare 21/8.

8298/
23.10.2015

HENKEL ROMANIA BUCURESTI
Incercări de laborator în vederea determinări următorilor
parametri de explozivitate ptr. 5 tipuri de praf .Incercare
estimativă. Estimarea energiei minime de aprindere. MIE
.Determinare reyistivitate electrică conform SR EN 61241
-2-2 :1999.

8340/
16.11.2015

CARPATCEMENT HOLDING BUCURESTI
Evaluarea echip. Tehn. Din cadrul instalaţiei tehnologice
’Depozitare , transport, utilizare carbune cocs de petrol,
2-Depozitare, dozare şi transport sludge-oil;3-Depozitare
dozare şi transport hot-mix; 4 - Depozitare , dozare şi
transport profuel; 5-Staţia distribuţie carb. Lespezi; 6Staţie distribuţie carb. Fabrica; 8-WHPG-instalaţie de
recuperare energie termică reziduală şi de producere
energie electrică, in vederea eliberării ates. Conf. NEX 0106 şi a raportului.

8341/
16.11.2015

SNGN ROMGAZ MEDIAS
Reexaminare documentaţie şi reatestare echipamente
din cadrul celor 84 de instalaţii şi examinare
documentaţie şi eliberare raport de protecţie la explozie.

8405/
16.12.2015

E.M. RM. VALCEA
Verificarea clasificării SALINEI OCNELE MARI din punct de
vedere al emanaţiilor de gaze.
Stabilirea curbelor caracteristice şi a parametrilor
funcţionali aferenţi ventilatorului de la staţia
principală de ventilaţie din cadrul SALINEI OCNELE
MARI.
Verificarea instalaţiilor de ventilaţie care funcţioneaza
în medii potenţial explozive sau toxice.
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Nr.
crt.

86.

Număr contract

8419/
23.12.2015

Denumire beneficiar /
Obiectul contractului
SC PETROTECH PROJECT BUCURESTI
Verificarea doc. şi examinarea în situ a instalaţiilor în
vederea reatestării conformitaţii cu cerinţele NEX 01-07
la 29 staţii distrib. carb. şi examinarea doc. la prot. la
explozie / elaborare raport privind protecţia la explozie
pt. 29 staţii de distribuţie carburanţi.

Venituri realizate din activităţi economice: 533.213 lei.
Venituri din subvenţii pentru investiţii: 46.161 lei.
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Anexa 3
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE / TEHNICE ÎN REVISTE
DE SPECIALITATE COTATE ISI

Nr.
crt.

1.

Titlul

Environmental noise disturbance factor for human
activities

Revista
Acoustics & Vibration of
Mechanical Structures
AVMS 2015
Timişoara, România
ISBN-13:
978-3-03835-628-8
Acoustics & Vibration of
Mechanical Structures
AVMS 2015
Timişoara, România
ISBN-13:
978-3-03835-628-8

2.

Risk assessment of exposure
to noise specific for use of
pyrotechnic articles for
professional use (category 4)

3.

Increasing the specific grade
of occupational safety at
industrial activities with risk of
exposure to professional
vibration

Acoustics & Vibration of
Mechanical Structures
AVMS 2015
Timişoara, România
ISBN-13:
978-3-03835-628-8

4.

Computer modelling of
flammable gas dispersion
through leakages occurred in
technological installations
pag. 77

15th INTERNATIONAL
MULTIDISCIPLINARY
SCIENTIFIC GEOCONFERENCE
SGEM
2015

Autorii

Simion Sorin,
George Artur Găman ,
Angela Călămar,
Daniel Pupăzan
Gabriel Vasilescu,
Attila Kovacs,
Emilian Ghicioi,
Rus Daniela,
Edward Gheorghiosu,
Ilie-Ciprian Jitea
Gabriel Vasilescu,
Emilian Ghicioi,
Attila Kovacs,
Ciprian Jitea,
Daniela Rus,
Edward Gheorghiosu,
Tiberiu Csaszar
Vlad Mihai Păsculescu,
Marius Cornel Şuvar, Nicolae
Ioan Vlasin, George Artur
Găman, Daniel Florea
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Nr.
crt.

5.

6.

7.

Titlul

Revista

Informatics, Geoinformatics
and Remote Sensing
Conference Proceedings
Volume I
Possibilities to optimize
Informatics, Geoinformatics
computer simulation of
Photogrammetry and Remote
compartment fires pag. 249
Sensing
18-24 iunie, Albena, Bulgaria
ISBN 978-619-7105-34-6
ISSN 1314-2704
Laboratory methods for
15th INTERNATIONAL
conformity assessment of
MULTIDISCIPLINARY
personal protective
SCIENTIFIC GEOCONFERENCE
equipment used in the
SGEM 2015
extractive industry. Pag: 795
Science and Tehnologies in
Geologi, Exploration and
Mining - Geology Mineral
Variable speed drives made
Processing Oil & Gas
up of explosion proof electric
Exploration
motors designed for explosive
Volume 1
atmospheres specific to oil &
18-24 iunie, Albena, Bulgaria
gas industry.
ISBN 978-619-7105-31-5
Pag: 835
ISSN 1314-2704

8.

Assessment of the ignition
sensitivity of explosive
gaseous atmospheres in
firedamp mines. Pag: 97

9.

Research on decreasing the
seismic effect generated by
blasting works performed in
quarries. Pag: 559

Research on increasing the
labour safety level in coal
10.
mining units by using special
explosive charges. Pag: 567

15th INTERNATIONAL
MULTIDISCIPLINARY
SCIENTIFIC GEOCONFERENCE
SGEM
2015
Science and Tehnologies in
Geologi, Exploration and
Mining - Exploration & Mining
Applied & Environmental
Geophysics
Volume III
18-24 iunie, Albena, Bulgaria
ISBN 978-619-7105-33-9
ISSN 1314-2704

Autorii

Marius Cornel Şuvar,
Vlad Mihai Păsculescu,
Nicolae Ioan Vlasin,
Constantin Lupu,
Emilian Ghicioi

Irina Nălboc,
Doru Cioclea,
Constantin Lupu ,
Maria Prodan,
Andrei Szolloşi-Moţa

Mihai Magyari,
Sorin Burian,
Lucian Moldovan,
Dragoş Fotău,
Cosmin Colda

Marius Darie,
Mihai Magyari,
Sorin Burian,
Jeana Ionescu,
Tiberiu Csaszar
Edward Gheorghiosu,
Gabriel Vasilescu,
Emilian Ghicioi,
Attila Kovacs,
Daniela Carmen Rus
Gabriel Dragoș Vasilescu,
Attila Kovacs,
Emilian Ghicioi,
Edward Gheorghiosu,
Ilie-Ciprian Jitea
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Nr.
crt.

Titlul

Revista

Autorii
Doru Cioclea,
Constantin Lupu,
Ion Gherghe,
Emeric Chiuzan,
Corneliu Boantă

Establishing the structure of
ventilation networks affected
11.
by underground explosions
pag. 271

Importance of mine rescuers
12. vocational guidance and
selection process

15th INTERNATIONAL
MULTIDISCIPLINARY
SCIENTIFIC GEOCONFERENCE
SGEM
2015
Ecology, Economics, Eduction
and Legislation Conference
Proceedings
Volume III
Environmental Economics
Education & Accreditation in
Geosciences
18-24 iunie, Albena, Bulgaria
ISBN 978-619-7105-41-4
ISSN 1314-2704

Daniel Pupăzan,
Angelica Călămar,
George Artur Găman,
Izabella Kovacs,
Cosmin Ilie

Study regarding the
environmental impact of
13. gases generated by pit
blasting operations.
Pag:831

15th INTERNATIONAL
MULTIDISCIPLINARY
SCIENTIFIC GEOCONFERENCE
SGEM
2015
Ecology, Economics, Eduction
and Legislation Conference
Proceedings
Volume I
Ecology & Environmental
Protection
18-24 iunie, Albena, Bulgaria
ISBN 978-619-7105-39-1
ISSN 1314-2704

Angelica Călămar,
Daniel Pupăzan,
George Artur Găman,
Marius Kovacs,
Sorin Simion
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Nr.
crt.

Titlul

Revista

Autorii

Lucrări științifice transmise spre publicare / indexare
Thermal desorption
installation parameters
14. optimization in order to
reduce gas emissions in the
environment

Environmental Engineering
and Management Journal

Research on designing a
facility for rescuer’s testing
15.
and training in confined
spaces

Environmental Engineering
and Management Journal

The prevention of accidental
pollution with combustion
16.
gases after the occurrence of
explosions

Environmental Engineering
and Management Journal

Analysis of environmental
components by monitoring
17.
gas concentrations in the
environment

Environmental Engineering
and Management Journal

Study on the behaviour of
rescuers exposed to high
18.
temperature and humidity in
the training facility

Environmental Engineering
and Management Journal

19.

Worker’s exposure to noise in
surface extractive industry

Optimization of wastewater
treatment using the gradient
20.
method by trifactorial
experimental research

Environmental Engineering
and Management Journal

Environmental Engineering
and Management Journal

Angelica Călămar,
George A. Găman,
Marius Kovacs,
Daniel Pupăzan
George Artur Găman ,
Daniel Pupăzan,
Angelica-Nicoleta Călămar,
Cosmin Ilie,
Alin Irimia
Emilian Ghicioi,
George Artur Găman,
Nicolae Vlasin,
Maria Prodan,
Vlad Pasculescu,
Dragoș Vasilescu,
Dan Gabor
Angelica-Nicoleta Călămar,
George Artur Găman,
Daniel Pupazan,
Lorand Toth,
Izabella Kovacs
Daniel Pupăzan,
Cosmin Ilie ,
Alin Irimia,
Andrei Gireadă,
Izabella Kovacs
Simion Sorin ,
Marius Kovacs,
Lorand Toth,
Cosmin Ilie,
Andrei Gireadă
Lorand Toth,
Angelica-Nicoleta Călămar,
Marius Kovacs,
Sorin Simion
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Nr.
crt.

Titlul

Assessing the efficiency of
21.
ventilation networks

Work environment monitoring
using thermal imaging
22.
cameras in order to prevent
the self-ignition fo coal
Determination of „ACCURACY
OF DELAY” components of
23. non-electric initiation
systems, used sequential
detonation of explosives
Assessment of the influence
of the firedump area against
the security of civil use
24.
explosives certified for use in
underground in flammable
and/or explosive atmosphere.

Revista

Environmental Engineering
and Management Journal

Environmental Engineering
and Management Journal

Environmental Engineering
and Management Journal

Environmental Engineering
and Management Journal

Harmonised it system for
sampling in the field of
25.
explosives for civil use and
pyrotechnic articles

Environmental Engineering
and Management Journal

Microelements influence on
coal oxidation/self oxidation
26.
and the environmental
pollution implications

Environmental Engineering
and Management Journal

Heavy metal removal using
natural zeolites on mining
27.
perimeter water with affected
of acid mining drainage
Researches regarding
determination of the electrical
28. parameters for safe and
reliable initiation of the
electrical detonators

Environmental Engineering
and Management Journal

Environmental Engineering
and Management Journal

Autorii
Doru Cioclea,
Ion Gherghe,
Florin Rădoi,
Cristian Tomescu,
Marius Morar
Cristian Tomescu,
Niculina Vatavu,
Emeric Chiuzan,
Ion Gherghe
Edward Gheorghiosu,
Emilian Ghicioi,
Attila Kovacs,
Ciprian Jitea,
Stefan Ilici
Attila Kovacs,
Gabriel Dragos Vasilescu,
Edward Gheorghiosu,
Daniela Rus,
Ciprian Jitea
Daniela Rus,
Gabriel Vasilescu,
Attila Kovacs,
Edward Jan Gheorghiosu,
Ciprian Ilie Jitea
Maria Prodan,
Constantin Lupu,
Nălboc Irina,
Szollosi-Moța Andrei,
Cornel Munteanu
Szollosi-Moţa Andrei,
Prodan Maria,
Nălboc Irina,
Moldovan Clementina
Leonard Lupu ,
Adrian Jurca,
Sorin Burian,
Florin Păun,
Niculina Vătavu
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Nr.
crt.

Titlul

Revista

New aspects regarding
29. sensitivity to ignition of airmethane mixtures

Environmental Engineering
and Management Journal

Factors influencing the
determination of maximum
30.
surface temperature for
explosion-proof luminaires

Environmental Engineering
and Management Journal

Study on the possibilities for
restoring a mine ventilation
31.
network affected by an
explosion

Environmental Engineering
and Management Journal

Decision support system for
managing electrical
32.
equipment used in hazardous
atmospheres

Environmental Engineering
and Management Journal

Meshes movement in multiple
reference frames
33.
by C programming
subroutines

Environmental Engineering
and Management Journal

Underground environment
optimization by improving the
34.
management of ventilation
networks

Environmental Engineering
and Management Journal

Autorii
Marius Darie,
Sorin Burian,
Tiberiu Csaszar,
Lucian Moldovan,
Clementina Sabina Moldovan
Lucian Moldovan,
Sorin Burian,
Mihai Magyari,
Marius Darie,
Dragoș Fotău
Marius Cornel Șuvar,
Doru Cioclea,
Victor Arad,
Constantin Lupu,
Nicolae Ioan Vlasin,
Vlad Mihai Păsculescu
Vlad Mihai Păsculescu ,
Nicolae Ioan Vlasin,
Marius Cornel Șuvar,
Constantin Lupu
Nicolae-Ioan Vlasin,
Eugen Cozma,
Vlad Păsculescu,
Marius Şuvar,
Niculina Vătavu
Morar Marius Simion ,
Radu Sorin Mihai,
Lupu Constantin,
Cioclea Doru,
Gerghe Ion
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Anexa 4
BREVETE DE INVENŢIE (SOLICITATE/ACORDATE)
Nr.
crt.

Denumire invenţie

Inventatori

Nr. CBI

SOLICITATE

1.

Metodă de restabilire a unei
reţele de aeraj afectate de o
explozie pe baza traseelor
critice.

2.

Metodă de determinare a
eficienţei reţelelor complexe de
aeraj.

3.

Sistem integrat de măsurare
simultană a vitezelor de
propagare a frontului flacării şi
a undei de presiune în cazul
exploziilor.

dr. ing. Doru Cioclea
dr. ing. George Artur Găman
dr. ing. Constantin Lupu
dr. ing. Emilian Ghicioi
ing. Ion Gherghe
ing. Emeric Chiuzan
drd. ing. Cristian Tomescu
ing. Corneliu Boantă
drd. ing. Marius Şuvar
dr. ing. Vlad Păsculescu
dr. ing. Doru Cioclea
dr. ing. George Artur Găman
dr. ing. Constantin Lupu
dr. ing. Emilian Ghicioi
ing. Ion Gherghe
drd. ing. Florin Rădoi
ing. Corneliu Boantă
dr. ing. Marius Darie
dr. ing. Cristian Tomescu
ing. Emeric Chiuzan
drd. ing. Marius Morar
Dr. ing. Emilian Ghicioi
Dr. ing. George Artur Găman
Dr. ing. Lupu Constantin
Dr. ing. Sorin Burian
Dr. ing. Mihaela Părăian
Chimist Maria Prodan
Dan Sorin Gabor
Dr. ing. Vlad Păsculescu
Drd. ing. Nicolae Vlasin
Drd. chim. Andrei Szollosi - Mota
Drd. ing. Marius Şuvar
Drd. chim. Irina Vasilica Nălboc

a 2015 00163

a 2015 00740

a 2015 00739
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Nr.
crt.

Denumire invenţie

Inventatori

Nr. BI / data

ACORDATE – menţinute în vigoare

1.

Tester pentru verificarea explozoarelor
miniere.

2.

Compoziţie utilizată
focurilor endogene.

3.

Sistem de determinare a distribuţiei
impulsului de curent în reţelele
explozoare.

la

prevenirea

4.

Dispozitiv pentru purificarea gazelor de
eşapament.

5.

Aparat electric cu sursa autonoma de
energie pentru prelevarea pulberilor
din spatii industriale cu pericol de
atmosphere explozive.

6.

Aparat de limitare a supratensiunilor
tranzitorii, generate de comutaţia în
vid, pentru circuitele electirce de joasă
tensiune.

7.

Aparat pneumatic pentru prelevarea
pulberilor din spaţii industriale cu
pericol de atmosphere explozive tip
ARPSP – 8.

8.

Procedeu de prevenire a combustiilor
spontane la minele de huilă.

Dr. ing. Ghicioi Emilian
Dr. ing. Roman Eremia
Dr. ing. Părăian Mihaela
Ing. Filipovici Adrian
Dr. ing. Toth Ion
Dr. ing. Cioclea Doru
Dr. ing. Spiridon Simion
Dr. ing. Jujan Constantin
Dr. ing. Ghicioi Emilian
Ing. Simion Virgil
Dr. ing. Toth Ion
Dr. ing. Cioclea Doru
Dr. ing. Simion Spiridon
Dr. chim. Baron Octavia
Dr. ing. Spiridon Simion
Dr. ing. Ladislau Kovacs
Dr. ing. Dragoş Vasilescu
Drd. ing. Tiberiu Csaszar
Dr. ing. Friedmann Martin
Prof.univ.dr.ing. Zoller Carol
Prep.univ. drd. ing. Dobra
Remus
Dr. ing. Moldovan Iosif
Lucian
Dr. ing. Spiridon Simion
Dr. ing. Ladislau Kovacs
Dr. ing. Dragoş Vasilescu
Ing. Gheorghe Gheţie
Dr. ing. Toth Ion
Dr. ing. Lupu Constantin
Dr. ing. Cioclea Doru
Ing. Chiuzan Emeric
Ing. Tamaş Dorel
Ing. Marius - Simion Morar

121495 /
28.03.2008

121710 /
28.02.2008

121789 /
30.04.2008

122104 /
30.12.2008

123307/
30.06.2011

125643/
30.12.2011

126333/
30.12.2011

126308/
28.12.2012
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Nr.
crt.

9

Denumire invenţie

Inventatori

Nr. BI / data

Aparat de şoc mecanic pentru
condiţionarea articolelor pirotehnice.

Drd. ing. Edward
Gheorghiosu,
Dr. ing. Attila Kovacs,
Ing. Daniela Carmen Rus,
Drd. ing. Cristian Cioară,
Ing. Ilici Ştefan

128161/
29.11.2013
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Anexa 5
PRODUSE / SERVICII / TEHNOLOGII REZULTATE DIN ACTIVITĂŢI DE
CERCETARE, BAZATE PE BREVETE, OMOLOGĂRI SAU INOVAŢII PROPRII
Nr.
crt.

1.

2.

Produse / servicii / tehnologii

Procedura de lucru pentru
determinarea concentraţiei de
SO2 din mediul înconjurător.

Metodă de evaluare a
2echipamentelor presurizate
utilizând gaz trasor.

Date tehnice
Elaborarea procedurii de
încercare „Măsurarea
concentraţiei de dioxid de sulf
din aerul ambiental” în
concordanţă cu SR EN
14212:2012.
Metodă standardizată pentru
măsurarea concentraţiei de
dioxid de sulf prin fluorescenţă
în UV, echipamentul utilizat
fiind Analizorul ECOTECH
Serinus 50 cu domeniul de
măsură 0 – 20 ppm, cu
autoscalare şi o precizie de 0,5
ppb.
Metoda este aplicată pe
standul modernizat de
încercare, care cuprinde
următoarele:
• Sursă gaz de purjare:
o regulatoare de presiune
(0,5 ÷ 1 bar);
o rotametre;
o ventile pentru reglaj fin
debit;
• Analizor portabil de oxigen
(0-100%).

Domenii de utilizare

Domeniul energiei,
termocentrale care
utilizează carburanți
fosili.

Domeniul Protecției
la Explozie,
producători de
echipamente Ex
„p"destinate utilizării
în atmosfere
explozive.
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Nr.
crt.

3.

Produse / servicii / tehnologii

Soluţii de depoluare pentru
utilajele şi echipamentele din
3
cadrul centralelor
termoelectrice.

Date tehnice
Stabilirea arealului de poluare
si indicarea măsurilor de
prevenire şi limitare a emisiilor
de poluanţi, măsuri ce conduc
la diminuarea efectelor nocive
a gazelor asupra stării de
sănătate a populaţiei şi
protecţia mediului înconjurător
din zona limitrofă poluării.

Domenii de utilizare

Domeniul Protecției
Mediului, autorităţi şi
agenţi economici
care doresc
realizarea hărţilor de
dispersie.

Tehnologia de evaluare a
efectelor seismice se bazează
pe interpretarea valorilor
măsurate, afişate, memorate şi
analizate de ansamblu format
de seismometru şi softul
aferent.

4.

Tehnologie de evaluare a
efectelor seismice în vederea
4creşterii nivelului de
seismoprotecţie a obiectivelor
civile şi industriale.

Ansamblul de măsurare este
format din unitatea de stocare
şi înregistrare a datelor la care
se cuplează senzorii
(traductorii) care sunt deosebit
de sensibili la vibraţiile solului,
produse pe trei componente:
transversal, vertical şi
longitudinal.
Orientând şi poziţionând săgeata
geofonului spre sursa de
producere a evenimentului, se
asigură cele mai bune condiţii de
înregistrare a evenimentului pe
toate canalele.

Domeniul industriei
extractive, exploatări
la zi la care se
utilizează explozivi de
uz civil.
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Nr.
crt.

Produse / servicii / tehnologii

Date tehnice

Domenii de utilizare

Noi modalităţi de măsurare,
mai exacte, a vitezei de
circulaţie a gazelor prin
conducte si a secţiunilor
conductelor de degazare de la
unităţile miniere.

5.

Tehnologie inovativă de
determinare a debitelor
5
gazelor vehiculate prin
conducte.

Aparatul cu ultrasunete
măsoară grosimea pereţilor
conductelor de degazare şi prin
scăderea celor două perimetre
se obţine secţiunea reală a
conductei. Totodată, se poate
depista şi gradul de uzură a
conductei.

Domeniul gazelor
natural, unităţi
economice care
desfăşoară activităţi
în medii potenţial
explozive şi/sau
toxice.

Cu instrumentul portabil TESTO
480 şi cu ajutorul tubului Pitot
sau cu sonda cu elice cu
diametru de 16 mm se măsoară
viteza gazului metan ce circulă
prin conductă.

6.

Abordarea complet nouă a
evaluării eficienţei reţelelor
complexe de aeraj prin
determinarea abaterii standard
a acestora, stabilirea metodei
Metodologie de stabilire a
6abaterii standard la nivelul unei de determinare a abaterii
standard.
reţele complexe de aeraj.
De asemenea, s-a determinat
abaterea standard specifice
reţelei de aeraj aferente minei
Lupeni.

Domeniul industriei
miniere extractive
subterane.
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Nr.
crt.

Produse / servicii / tehnologii

Date tehnice
Extinderea bazei teoreticopractice prin obţinerea de noi
informaţii în domeniul
determinării parametrilor de
autoaprindere ai cărbunelui, cu
up-grade la tehnica utilizată;

7.

8.

Tehnologie inovativă de testare Sistemul de clasificare al
a parametrilor de
cărbunilor a fost îmbunătăţit
autoaprindere ai cărbunelui.
prin introducerea a cinci grupe
de risc de autoaprindere a
cărbunelui, pentru metoda de
determinare în mediu cu
oxigen gazos şi a trei grupe de
risc de autoaprindere, pentru
metoda în mediu lichid.

Soluţiile îmbunătăţite,
armonizate pentru asigurarea
serviciilor de evaluare a
conformităţii articolelor
pirotehnice pentru vehicule cu
cerinţele de prevenire a
detonării intempestive prin
8
descărcări electrostatice,
prevăzute în Directiva
23/2007/EC şi a standardului
armonizat asociat directivei ISO
14451-2:2013.

Modernizarea standului de
generare a descărcărilor
electrostatice cu energii
prestabilite.
Determinarea energiei minime
de aprindere a amestecurilor
explozive sau de iniţiere a
dispozitivelor pirotehnice.

Domenii de utilizare

Domeniul industriei
extractive, agenţi
economici care
utilizează cărbunele.

Domeniul de
aplicabilitate al noii
metodologii este în
principal de evaluare
a conformităţii
articolelor
pirotehnice pentru
vehicule cu cerinţele
de prevenire a
detonării
intempestive prin
descărcări
electrostatice în
scopul asigurării unui
nivel de securitate şi
sănătate cât mai înalt
posibil pentru
persoanele implicate.
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Nr.
crt.

Produse / servicii / tehnologii

Date tehnice

În camera unde este amenajat
poligonul pot fi create condiţii
speciale de antrenament:

9.

Poligon de antrenament în
spaţii închise pentru personalul
9de intervenţie şi salvare.
Regulament de intervenţie şi
salvare în spaţii închise.

- temperatură ridicată până la
de 450C, prin utilizarea unui tun
de căldură;
- umiditate crescută până la 70
%, prin folosirea unor
umidificatoare;
- vizibilitate scăzută prin
crearea unui mediu cu fum
utilizând un echipament special
în acest sens.

Domenii de utilizare
Domeniul industriei
extractive: petrol,
gaze, cărbune, etc.
Spaţiul de
antrenament şi
intervenţie în spaţii
închise este parte
integrată a
Poligonului complex
din cadrul Grupului
de Autorizare Salvare
– INCD INSEMEX
Petroşani fiind
implementat în
procesul de instruire
/ reinstruire a
personalului de
intervenţie şi salvare.
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Nr.
crt.

Produse / servicii / tehnologii

Date tehnice
S-a experimentat utilizarea
tufurilor vulcanice pe bază de
zeoliţi, aceştia având o
capacitate de adsorbţie foarte
bună, fiind materiale naturale,
şi sunt aplicabile deoarece au o
eficienţă de îndepărtare foarte
bună a ionilor metalici şi preţ
de cost scăzut.

10.

11.

Modul experimental cu trei
trepte de epurare, pentru
1
purificarea apelor de mină
/industriale.

Procedee şi metode tehnice
îmbunătăţite, armonizate cu
cerinţele pentru asigurarea
serviciilor de evaluare a
conformităţii, de cercetare şi
1
testare privind determinarea
parametrilor electrici ai
capselor detonante electrice
utilizate ca mijloace de iniţiere
la lucrările de împuşcare.

Prin intermediul
încercărilor/experimentărilor
efectuate cu privire la utilizarea
modulului experimental în
vederea epurării probelor de
apă s-a demonstrat eficienţa şi
uşurinţa de tratare a apelor
uzate provenite din minerit,
utilizând trei coloane de
epurare dispuse în trepte,
umplute cu zeoliţi proveniţi din
tuful vulcanic zeolotic, provenit
din jud.Vâlcea.

Domenii de utilizare

Domeniul protecției
mediului, societăţi
comerciale/unităţi
miniere care în urma
activităţilor
desfăşurate produc
ape încărcate cu
poluanţi metalici
toxici.

Asigurarea conformităţii cu
cerinţele specifice actuale
Domeniul explozivilor
pentru toate tipurile de capse
de uz civil,
detonante electrice, atât
Cercetări aplicative,
pentru cele de joasă întensitate
servicii ştiinţifice şi
cât şi pentru cele de înaltă
tehnologice pentru
intensitate, prin îmbunătăţirea
verificarea capselor
aparaturii de încercare, pentru
detonante electrice
a efectua iniţierea în siguranţă
utilizate ca mijloace
în timpul desfăşurării lucrărilor
de iniţiere la lucrările
de împuşcare.
de împuşcare.
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Nr.
crt.

12.

Produse / servicii / tehnologii

Date tehnice

Domenii de utilizare

Sistem integrat de
termoviziune pentru
determinarea temperaturilor
maxime de suprafaţă la
1echipamentele mecanice
destinate utilizării în atmosfere
explozive generate de gaze,
vapori, ceţuri şi/sau prafuri
combustibile.

Sistemului de termoviziune
permite măsurarea cu precizie
a proceselor de încălzire a
părţilor în mişcare, a
fenomenelor cu desfăşurare
rapidă, fapt care conduce la o
îmbunătăţire a procesului de
evaluare a surselor de
aprindere de tip suprafeţe
fierbinţi, necesare realizării
procesului de evaluare a
conformităţii echipamentelor
destinate utilizării în medii cu
pericol de explozie.

Domeniul protecției
la explozie pentru
echipamentele
neelectrice.
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Nr.
crt.

Produse / servicii / tehnologii

Date tehnice

Domenii de utilizare

Sistemul informatic integrat
permite managementul eficient
al resurselor de evaluare şi
testare în ceea ce priveşte:
•
•
•
•
•

13.

Sistem informatic integrat
pentru managementul eficient
1
al resurselor de evaluare şi
testare.

baza materială;
personal;
documente relevante;
structura
organizatorică;
localizare entităţi
administrative.

Interacțiunea (operarea) cu
baza de date se realizează pin
intermediul browseru-lui de
internet.
Interogarea și sortarea bazei de
date se realizează automat pe
baza filtrelor care pot fi
particularizate de către
utilizator în timpul operării.
Analiza datelor este facilitată
atât de filtrele care pot fi
particularizate cât și de relațiile
matematice care pot fi de
asemenea particularizate de
către utilizator.

Domeniul protecției
la explozie pentru un
management
operativ şi cu
posibilităţi de
optimizare a
activităţi de evaluare
şi testare a
echipamentelor Ex,
cu respectarea
cerinţelor europene
ATEX, respectiv
internaţionale IECEx.
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Nr.
crt.

14.

15.

Produse / servicii / tehnologii

Date tehnice

Domenii de utilizare

Sistem expert de selecţie a
echipamentelor electrice
1
destinate utilizării in atmosfere
explozive gazoase.

Aplicaţia dezvoltată are la bază
un algoritm complex care se
bazează pe introducerea unor
date de intrare referitoare la
locul de utilizare, clasificarea Ex
a zonei şi rolul funcţional al
echipamentului
şi
oferă
posibilitatea selectării unor
parametrii foarte importanţi
privind necesitatea funcţionării
în
condiţii
normale
a
echipamentului în atmosfera
explozivă şi alegerea tipurilor
de protecţie la explozie.

Domeniul protecției
la explozie pentru
proiectanţii de
instalaţii tehnologice
din ariile Ex.

Metodologie de evaluarea
psihologică a personalului de
1intervenţie şi salvare în
atmosfere toxice / explozive /
inflamabile.

Selectarea
adecvată
a
instrumentelor
pentru
evaluarea
psihologică
a
personalului de intervenţie şi
salvare, în funcţie de specificul
activităţii, având în vedere
inclusiv condiţiile deosebite în
care activitatea se desfăşoară,
ca urmare a extragerii din
profilul
psihologic
a
principalelor
caracteristici
aptitudinale şi de personalitate
necesare pentru a obţine
performanţe
ridicate
în
activitate.

Domeniul protecției
muncii, staţii de
salvare aferente
unităţilor economice
cu pericol de gaze
toxice / explozive /
inflamabile.
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Nr.
crt.

Produse / servicii / tehnologii

Date tehnice

Domenii de utilizare

Standul pentru înregistrarea
parametrilor exploziei în tubul
de şoc:
- două osciloscoape RIGOL 4
canale pentru traductorii de
presiune şi pentru traductorii
de flacără;

16.

Sistem integrat de măsurare
simultană a vitezelor de
1propagare a frontului flăcării şi
a undei de presiune în cazul
exploziilor.

- sursă alimentare generator
scânteie inductivă/ fir caldnichelină;
- sursă alimentare traductori de
flacără;
- amplificatoare Kiestler pentru
semnalul traductorilor
de
presiune, preamplificator, amplificator şi sursă traductor
Dytran;

Domeniul protecției
la explozie.
Dezvoltarea
capacităţii de
cercetare a
comportamentului
exploziv al
sistemelor aer-gaz în
tubul de şoc, în
cadrul INCD
INSEMEX.

- aparat Extec 660 pentru
măsurarea
concentraţiei
amestecului exploziv.

17.

Procedură de încercare pentru
determinarea temperaturii
1
minime de aprindere a norului
de praf combustibil.

Determinarea caracteristicilor
de explozivitate (presiunea
maximă de explozie pmax,
valoarea maximă a creşterii
presiunii
de
explozie
(dp/dt)max, limita inferioară de
explozie a norilor de praf,
energia minimă de aprindere a
unui
amestec
praf/aer,
temperatura
minimă
de
aprindere a prafului în strat) la
prafurile
combustibile
cu
determinarea
temperaturii
minime de aprindere a norului
de praf.

Domeniul protecției
la explozie,
determinarea
temperaturii minime
de aprindere a
norului de praf
combustibil.
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Nr.
crt.

18.

19.

Produse / servicii / tehnologii

Date tehnice

Domenii de utilizare

Sistem electronic de
monitorizare armonizat pentru
1identificarea unică şi
trasabilitatea explozivilor de uz
civil.

Instrument de monitorizare
conform cu cerinţele directivei
europene în domeniu, care
oferă o modalitate integrată, Domeniul explozivilor
facilă, sigură şi rapidă de de uz civil, gestiunea,
asigurare a controlului pe identificarea unică şi
întreg fluxul logistic al acestor
trasabilitatea
produse de natură explozivă,
explozivilor
de
la
producători,
transportatori şi distribuitori şi
până la utilizatori.

Tehnologii de evaluare a
parametrilor de influenţă a
atmosferei grizutoase privind
aprinderea acesteia de către
1explozivii utilizaţi în subteran
(explozivi de siguranţă
antigrizutoşi, fitile detonante
antigrizutoase şi capse
detonante antigrizutoase).

Pentru asigurarea condiţiilor
tehnico-ştiinţifice
de
implementare a unui sistem
adecvat
de
evaluare
a
parametrilor de influenţă a
atmosferei grizutoase privind
aprinderea acesteia de către
explozivii utilizaţi în subteran,
au fost documentate şi
elaborate trei metode de
încercare a acestor tipuri de
produse (explozivi de siguranţă
antigrizutoşi, fitile detonante
antigrizutoase
şi
capse
detonante
antigrizutoase),
acestea fiind implementate în
sistemul de calitate INSEMEXGLI şi acreditate RENAR.

Domeniul industriei
extractive pentru
zăcămintele de
cărbuni, sau alte
lucrări subterane în
mediu grizutos.
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Nr.
crt.

20.

Produse / servicii / tehnologii

Metodologie de stabilire a
echivalenţei explozivilor de uz
1
civil prin utilizarea de “ANFO
etalon”.

Date tehnice
Dezvoltarea unui sistem de
echivalare a capacităţii de
lucru alternative faţă de
echivalarea cu Trinitrotoluenul
care este etalonul prevăzut de
legislaţia în vigoare, care să
permită
implementarea
cerinţelor Directivei Uniunii
Europene
93/15/CEE,
în
vederea asigurării circulaţiei în
condiţii de siguranţă şi
securitate a explozivilor de uz
civil,
oferind
totodată
informaţii relevante şi de
încredere
autorităţilor
în
domeniu
cu
respectarea
legislaţiei naţionale (legea
126/1995 şi normele tehnice
de aplicare cu modificările şi
completările ulterioare).

Domenii de utilizare

Domeniului
explozivilor de uz
civil.
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Anexa 6
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE / TEHNICE ÎN REVISTE
DE SPECIALITATE FĂRĂ COTAŢIE ISI
Nr.
crt.

Titlul

Virtual simulation of the coal bed
degassing and highlight the
1.
beneficial consequences for the
Environment.

2.

Increasing safety conditions in
industrial ventilation installations.

Gas monitoring in the
3. environment, following a fire in
an underground touristic facility

The normalization of gaseous
4. effluents pollutants from large
combustion plants

Revista

Jurnal of Economist and
Technologies Knowledge
Vol.1, No.3 March 2015
ISSN 2360-5499
ISSN-L 2360-5499

Jurnal of Economist and
Technologies Knowledge
Vol.1, No.3 March 2015
ISSN 2360-5499
ISSN-L 2360-5499
Proceedings XXIII
International Conference
ECOLOGICAL TRUTH
17 - 20 iunie, Kopaonik,
Serbia
ISBN 978-86-6305-032-7
Proceedings XXIII
International Conference
ECOLOGICAL TRUTH
17 - 20 iunie, Kopaonik,
Serbia
ISBN 978-86-6305-032-7

Autorii
Nicolae Iliaș,
Eugen Cozma,
Roland Moraru,
Universitatea din Petroșani
PhD. Eng. Stud. Cristian
Tomescu,
PhD. Eng. Stud. Nicolae Vlasin,
INCD INSEMEX Petroșani
Eugen Cozma,
Universitatea din Petroșani
PhD. Eng. Stud. Florin Rădoi,
PhD. Eng. Stud. Doru Cioclea,
INCD INSEMEX Petroșani
PhD. Eng. Marius Kovacs ,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Angelica Călămar ,
PhD. Eng. Lorand Toth ,
PhD. Eng. Sorin Simion,
Psych. Izabella Eisler
PhD. Eng. Lorand Toth ,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Angelica Călămar,
PhD. Eng. Marius Kovacs,
PhD. Eng. Sorin Simion
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Nr.
crt.

Titlul

Revista

Determining of thermal stability
of explosives for civil uses modern
5. equipment equipped with
automatic temperature and
pressure

Management Systems in
Production Engineering
ISSN 2299-0461
3(19)2015

Computational simulation of the
6. development of a fire occurred in
a commercial area

Management Systems in
Production Engineering
ISSN 2299-0461
3(19)2015

7. Industrial noise – Heatlh threat

Management Systems in
Production Engineering
ISSN 2299-0461
3(19)2015

National regulations regarding
intervention and rescue activities
8.
in toxic / explosive / flammable
environments

Plotting dispersion maps of
pollutant concentrations resulted
9.
from mining activities with the
use of specialised software

THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015
ePROCEEDINGS
ISBN 978-973-741-435-9
CD
THE SIXTH BALKAN MINING
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2015)
28-29 May 2015
Timişoara, România

PhD. Eng. Simion Sorin,
PhD. Eng. George A. Găman ,
PhD. Eng. Angela Călămar,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan
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Autori

Chemical risk assessment at
working places for suitable
prevention and protection
of workers.

A DOUA CONFERINȚĂ
INTERNAȚIONALĂ PENTRU
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN
MUNCĂ IS-SSM 2015
29 - 30 Mai 2015, Iași

PhD. Eng. Chem. Stud. Nălboc
Irina,
PhD. Eng. Lupu Constantin,
PhD. Chem.Stud. Prodan
Maria,
PhD. Chem.Stud. Szolloşi
Moţa Andrei

Burnout sindrome and
emotional intelligence.

A DOUA CONFERINȚĂ
INTERNAȚIONALĂ PENTRU
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN
MUNCĂ IS-SSM 2015
29 - 30 Mai 2015, Iași

Psych. Izabella Eisler,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan,
PhD. Eng. Angela Călămar

7.

Specific risk assessment for
the activities of use of
pyrotechnic articles
category 4.

8.

The elements of explosion
risk assessment at
workplaces with substances
that may generate
explosive atmospheres.

9.

Innovative technology for
testing of protective gloves
specific performances.

Investigation of the Causes
which Led to the
Occurrence of a Fire in a
10.
Gas Desulphurisation
Installation.
– Case Study –

A DOUA CONFERINȚĂ
INTERNAȚIONALĂ PENTRU
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN
MUNCĂ IS-SSM 2015
29 - 30 Mai 2015, Iași
A DOUA CONFERINȚĂ
INTERNAȚIONALĂ PENTRU
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN
MUNCĂ IS-SSM 2015
29 - 30 Mai 2015, Iași
7th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MANUFACTURING SCIENCE AND
EDUCATION
MSE 2015
3 - 5 Iunie 2015, Sibiu, România
7th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MANUFACTURING SCIENCE AND
EDUCATION
MSE 2015
3 - 5 Iunie 2015, Sibiu, România

PhD. Eng. Vasilescu G. Dragoș,
PhD. Eng. Attila Kovacs,
PhD. Eng. Ghicioi Emilian,
PhD. Eng. Stud. Gheorghiosu
Edward,
PhD. Eng. Rus D. Carmen,
PhD. Eng. Stud. Jitea Ciprian
PhD. Eng. Mihaela Părăian,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi,
PhD. Eng. Sorin Burian,
PhD. Eng. Florin Păun
PhD. Eng. Florin Adrian Păun,
PhD. Eng. Mihaela Părăian,
PhD. Eng. Adrian Jurca,
PhD. Eng. Leonard Lupu,
Eng. Florina Muntean Berzan
PhD. Eng. Stud. Cristian
Tomescu,
PhD. Eng. Constantin Lupu,
PhD. Eng. Doru Cioclea,
PhD. Eng. Stud. Vlad
Păsculescu
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Noise as a risk factor in the
11. preparation of useful
mineral substances.

Assessment of occuring risk
of major industrial
12.
accidents with taking in
view of malware actions.

Gas monitoring in the
environment, following a
13.
fire in an underground
touristic facility.

The normalization of
gaseous effluents pollutants
14.
from large combustion
plants.
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Autori

7th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MANUFACTURING SCIENCE AND
EDUCATION
MSE 2015
3 - 5 Iunie 2015, Sibiu, România

PhD. Eng. Stud. Irimia Alin,
PhD. Eng. Simion Sorin,
PhD. Eng. Pupăzan Daniel,
PhD. Eng. Călămar Angela

7th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
MANUFACTURING SCIENCE AND
EDUCATION
MSE 2015
3 - 5 Iunie 2015, Sibiu, România
XXIII International Conference
"ECOLOGICAL TRUTH"
Eco-Ist′15
17 - 20 June 2015
"Srebrna lisica", Mountain
Kopaonik, Serbia
XXIII International Conference
"ECOLOGICAL TRUTH"
Eco-Ist′15
17 - 20 June 2015
"Srebrna lisica", Mountain
Kopaonik, Serbia

Computer modelling of
flammable gas dispersion
15. through leakages occurred
in technological
installations.

International Multidisciplinary
Scientific GeoConference
SGEM 2015
16 - 25 June, 2015
Albena Resort, Bulgaria.

Possibilities to optimize
16. computer simulation of
compartment fires.

International Multidisciplinary
Scientific GeoConference
SGEM 2015
16 - 25 June, 2015
Albena Resort, Bulgaria.

PhD. Eng. Vasilescu G. Dragoș,
PhD. Eng. Ghicioi Emilian,
PhD. Eng. Kovacs Attila,
PhD. Eng. Rus D. Carmen,
PhD. Eng. Stud. Gheorghiosu
Edward
PhD. Eng. Marius Kovacs ,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Angelica Călămar ,
PhD. Eng. Lorand Toth ,
PhD. Eng. Sorin Simion,
Psych. Izabella Eisler
PhD. Eng. Lorand Toth ,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Angelica Călămar,
PhD. Eng. Marius Kovacs,
PhD. Eng. Sorin Simion
PhD. Eng. Vlad Păsculescu,
PhD. Eng. Stud. Marius Şuvar,
PhD. Eng. Stud. Nicolae Vlasin,
PhD. Eng. George A. Găman,
Eng. Stud. Daniel Florea
PhD. Eng. Stud. Marius Şuvar,
PhD. Eng. Vlad Păsculescu,
PhD. Eng. Stud. Nicolae Vlasin,
PhD. Eng. Constantin Lupu,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi
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Laboratory methods for
conformity assessment of
17. personal protective
equipment used in the
extractive industry.

International Multidisciplinary
Scientific GeoConference
SGEM 2015
16 - 25 June, 2015
Albena Resort, Bulgaria

Variable speed drives made
up of explosion proof
electric motors designed for
18.
explosive atmospheres
specific to oil & gas
industry.

International Multidisciplinary
Scientific GeoConference
SGEM 2015
16 - 25 June, 2015
Albena Resort, Bulgaria

Assessment of the ignition
sensitivity of explosive
19.
gaseous atmospheres in
firedamp mines.

International Multidisciplinary
Scientific GeoConference
SGEM 2015
16 - 25 June, 2015
Albena Resort, Bulgaria

Research on decreasing the
seismic effect generated by
20.
blasting works performed in
quarries.

International Multidisciplinary
Scientific GeoConference
SGEM 2015
16 - 25 June, 2015
Albena Resort, Bulgaria

Research on increasing the
labour safety level in coal
21.
mining units by using
special explosive charges.

International Multidisciplinary
Scientific GeoConference
SGEM 2015
16 - 25 June, 2015
Albena Resort, Bulgaria

Establishing the structure of
ventilation networks
22.
affected by underground
explosions.

International Multidisciplinary
Scientific GeoConference
SGEM 2015
16 - 25 June, 2015
Albena Resort, Bulgaria

Autori
PhD. Eng. Chem. Stud. Irina
Nălboc,
PhD. Eng. Doru Cioclea,
PhD. Eng. Constantin Lupu ,
PhD. Chem. Stud. Maria
Prodan,
PhD. Chem. Stud.Andrei
Szolloşi-Moţa
PhD. Eng. Mihai Magyari,
PhD. Eng. Sorin Burian,
PhD. Eng. Lucian Moldovan,
PhD.Eng. Stud. Dragoş
Fotău,
PhD. Eng. Cosmin Colda
PhD. Eng. Marius Darie,
PhD. Eng. Mihai Magyari,
PhD. Eng. Sorin Burian,
PhD.Eng. Jeana Ionescu,
PhD. Eng. Tiberiu Csaszar
PhD. Eng. Stud. Edward
Gheorghiosu,
PhD. Eng. Gabriel Vasilescu ,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi, PhD.
Eng. Attila Kovacs,
PhD. Eng. Daniela Rus
PhD. Eng. Gabriel Vasilescu,
PhD. Eng. Attila Kovacs,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi,
PhD. Eng.Stud. Edward
Gheorghiosu,
PhD. Eng. Stud. Ilie-Ciprian
Jitea
PhD. Eng. Doru Cioclea,
PhD. Eng. Constantin Lupu,
Eng. Ion Gherghe,
Eng. Emeric Chiuzan,
Eng. Corneliu Boanta
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Importance of mine
rescuers vocational
23.
guidance and selection
process
Study regarding the
environmental impact of
24. gases generated by pit
blasting operations.

Determining of thermal
stability of explosives for
civil uses modern
25.
equipment equipped with
automatic temperature and
pressure.

Computational simulation
of the development of a fire
26.
occurred in a commercial
area.

27.

Industrial noise – Heatlh
threat.

Manifestare ştiinţifică
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International Multidisciplinary
Scientific GeoConference
SGEM 2015
16 - 25 June, 2015
Albena Resort, Bulgaria
International Multidisciplinary
Scientific GeoConference
SGEM 2015
16 - 25 June, 2015
Albena Resort, Bulgaria

PhD. Eng. Daniel Pupăzan,
PhD. Eng. Angelica Călămar,
PhD. Eng. George A. Găman,
Psych. Izabella Kovacs,
PhD. Eng. Cosmin Ilie
PhD. Eng. Angelica Călămar,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan,
PhD. Eng. George A.Găman,
PhD. Eng. Marius Kovacs,
PhD. Eng. Sorin Simion
PhD. Eng. Gabriel Vasilescu,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi,
PhD. Eng. Attila Kovacs,
PhD. Eng. Constantin Lupu,
PhD. Eng. Stud. Edward
Gheorghiosu,
PhD. Eng.. Daniela C. Rus,
Eng. Ştefan Ilici,
PhD. Eng. Stud. Ciprian Jitea
PhD. Eng. Constantin Lupu,
PhD. Eng. Doru Cioclea,
PhD. Eng. Stud. Nicolae Vlasin,
PhD. Eng.Stud. Cristian
Tomescu,
PhD. Eng. Vlad Păsculescu,
PhD. Eng. Stud. Marius Şuvar

12th edition of the International
Conference: SYSTEMS
SUPPORTING IN PRODUCTION
ENGINEERING.
02-05 Septembrie 2015
Suwałki - Vilnius/Trakai
(Lithuania)
12th edition of the International
Conference: SYSTEMS
SUPPORTING IN PRODUCTION
ENGINEERING.
02-05 Septembrie 2015
Suwałki - Vilnius/Trakai
(Lithuania)
12th edition of the International
Conference: SYSTEMS
SUPPORTING IN PRODUCTION
ENGINEERING.
02-05 Septembrie 2015
Suwałki - Vilnius/Trakai
(Lithuania)

PhD. Eng. Stud. Alin Irimia,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Sorin Simion,
PhD. Eng. Angela Călămar,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan
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Case study regarding the
28. estimation of CO2 emissions
generated by.

The development of the
methods for the treatment
and purification of the mine
29.
wastewater loaded with
toxic metal pollutants using
natural zeolites.

Thermal desorption
installation parameters
30. optimization in order to
reduce gas emissions in the
environment.
National regulations
regarding intervention and
31. rescue activities in toxic /
explosive / flammable
environments.
Plotting dispersion maps of
pollutant concentrations
32. resulted from mining
activities with the use of
specialised software.

Manifestare ştiinţifică
8th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
AND MANAGEMENT
ICEEM 2015
9 - 12 Septembrie 2015
Iași, România
8th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
AND MANAGEMENT
ICEEM 2015
9 - 12 Septembrie 2015
Iași, România
8th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
AND MANAGEMENT
ICEEM 2015
9 - 12 Septembrie 2015
Iași, România
THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015
THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

Autori

PhD. Eng. Marius Kovacs,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi,
PhD. Eng. Angelica Călămar,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan

PhD. Chem. Szollosi-Moţa
Andrei,
PhD. Eng. Lupu Constantin,
PhD. Chem. Prodan Maria,
PhD. Eng. Chem. Stud. Nălboc
Irina

PhD. Eng. Angelica Călămar,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Marius Kovacs,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan

PhD. Eng. Daniel Pupăzan,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Angelica Călămar,
PhD. Eng. Cosmin Ilie
PhD. Eng. Angelica Călămar,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan,
PhD. Eng. Marius Kovacs
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33.

Titlu

Use of civil explosives in
the field of oil extrction.

Researches regarding
determination of the
34. electrical parameters for
safe and reliable initiation
of the electrical detonators.
Particularities of electrical
equipment with type of
protection flameproof
35.
enclosure "d" designed for
use in firedamp
underground mines.
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THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

Investigating the effect of
air humidity on the ignition
probability of gaseous
36.
explosive atmospheres
from firedamp undergroung
mines.

THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

Ignition time in
computational simulations
37.
of the methane-air
explosions.

THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

Autori
PhD. Eng. Stud. Edward
Gheorghiosu,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi,
PhD. Eng. Attila Kovacs,
PhD. Eng. Gabriel Vasilescu,
INCD INSEMEX Petroșani
Marin Dorobanţu,

PhD. Eng. Leonard Lupu,
PhD. Eng. Adrian Jurca

PhD. Eng. Lucian Moldovan,
PhD. Eng.. Sorin Burian,
PhD. Eng. Mihai Magyari,
PhD. Eng. Martin Friedmann,
PhD. Eng. Stud. Dragoş Fotău,
PhD. Eng.Stud. Marcel Rad
PhD. Eng. Marius Darie,
PhD. Eng. Sorin Burian,
PhD. Eng. Jeana Ionescu,
PhD. Eng. Tiberiu Csaszar,
PhD. Eng. Lucian Moldovan,
PhD. Eng. Cosmin Colda,
Eng. Adriana Andriş
PhD. Eng. Stud. Nicolae Vlasin,
PhD. Eng. Vlad Păsculescu,
PhD. Eng. Stud. Marius Suvar,
INCD INSEMEX Petroșani
PhD. Prof. Univ. Eugen Cozma,
Universitatea din Petroșani
PhD. Cehm Stud. Maria
Prodan,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi
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Assessment of electrical
detonators from point of
38. view of the delay precisions,
regardly the harmonized
european standard.

THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

Perturbations in the
methane accumulation
system from the mine
workings after the
39.
occurrence of an explosion Case study, coal bed 13,
Livezeni Mining Unit,
Petrosani-Romania.

THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

Influence of the natural
draft’s depression upon
40.
mining ventilation
networks.

THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

Updating the ventilation
41. network of Petrila mining
unit subject to closure.

THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

Autori
PhD. Eng. Gabriel Vasilescu,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi,
PhD. Eng. Attila Kovacs,
PhD. Eng. Daniela Rus,
PhD. Eng. Stud. Edward
Gheorghiosu,
PhD. Eng. Stud. Ciprian Jitea,
Eng. Sorin Bordoș
PhD. Eng. Stud. Cristian
Tomescu,
PhD. Eng. Constantin Lupu,
PhD. Eng. Doru Cioclea,
Eng. Ion Gherghe,
PhD. Eng. Stud. Florin Rădoi,
Eng. Emeric Chiuzan,
PhD. Eng. Vlad Păsculescu
Eng. Gherghe Ion,
PhD. Eng. Lupu Constantin,
PhD. Eng. Cioclea Doru,
PhD. Eng. Stud. Tomescu
Cristian,
Eng. Chiuzan Emeric,
PhD. Eng. Stud. Rădoi Florin,
PhD. Eng. Stud. Morar Marius,
PhD. Eng. Păsculescu Vlad
PhD. Eng. Stud. Rădoi Florin,
PhD. Eng. Lupu Constantin,
PhD. Eng. Cioclea Doru,
Eng. Gherghe Ion,
PhD. Eng. Stud. Tomescu
Cristian,
Eng. Chiuzan Emeric,
PhD. Eng. Stud. Morar Marius,
PhD. Eng. Păsculescu Vlad
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Technical aspects regarding
42. spontaneous combustions
monitoring.

THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

Methodology for
establishing the
43. underground mining work
environment after the
occurrence of an explosion.

THE SIXTH BALKAN MINING
CONGRESS
Petrosani, Romania
20-23.09.2015

Analysis of environmental
components by monitoring
44.
gas concentrations in the
environment.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Study on organizing and
training rescuers for
providing first aid in case
45.
of intervention and rescue
in toxic / explosive /
flammable environments.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Study on the rescuers
behaviour exposed to high
46. temperature and humidity
in the INCD INSEMEX
Petroşani training facility.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Autori
Eng. Chiuzan Emeric,
PhD. Eng. Lupu Constantin,
PhD. Eng. Cioclea Doru,
Eng. Gherghe Ion ,
PhD. Eng. Stud. Tomescu
Cristian ,
PhD. Eng. Stud. Rădoi Florin,
Eng. Boantă Corneliu,
PhD. Eng. Păsculescu Vlad
PhD. Eng. Doru Cioclea,
PhD. Eng. Constantin Lupu,
Eng. Ion Gherghe,
PhD. Eng. Stud. Florin Rădoi,
Eng. Emeric Chiuzan,
PhD. Eng. Stud. Cristian
Tomescu,
PhD. Eng. Vlad Păsculescu
PhD. Eng. Angelica Călămar,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan,
PhD. Eng. Marius Kovacs,
PhD. Eng. Lorand Toth
PhD. Eng. George A. Găman,
INCD INSEMEX Petroșani
Radu Berca ,
SARS București
PhD. Eng. Daniel Pupăzan,
PhD. Eng. Cosmin Ilie ,
PhD. Eng. Angelica Călămar ,
PhD. Eng. Stud. Alin Irimia ,
PhD. Eng. Stud. Andrei Gireadă
PhD. Eng. Stud. Cosmin Ilie
PhD. Eng. George A. Găman ,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan ,
PhD. Eng. Angelica Călămar ,
PhD. Eng. Stud. Alin Irimia ,
PhD. Eng. Stud. Andrei Gireadă
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Research on design ing a
facility for rescuer’s testing
47.
and training in confined
spaces.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Optimization of industrial
wastewater treatment
48. using the gradient method
by trifactorial experimental
research.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Worker’s exposure to noise
49.
in surface mining industry.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Researches regarding
determination of the
50. electrical parameters for
safe and reliable initiation
of the electrical detonators.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Considerations on the
51. estimation of the spark test
apparatus sensitivity.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Autori
PhD. Eng. Daniel Pupăzan,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Stud. Cosmin Ilie,
PhD. Eng. Angelica Călămar,
PhD. Eng. Stud. Alin Irimia,
PhD. Eng. Stud. Andrei Gireadă
PhD. Eng. Lorand Toth,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Angelica Călămar,
PhD. Eng. Marius Kovacs,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan
PhD. Eng. Simion Sorin,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan,
PhD. Eng. Marius Kovacs,
PhD. Eng. Lorand Toth
PhD. Eng. Leonard Lupu,
PhD. Eng. Adrian Jurca,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi

PhD. Eng. Marius Darie ,
PhD. Eng. Sorin Burian ,
PhD. Eng. Jeana Ionescu ,
PhD. Eng. Tiberiu Csaszar ,
PhD. Eng. Lucian Moldovan
PhD. Eng. Cosmin Colda ,
INCD INSEMEX Petroșani
Clementina Sabina Moldovan ,
Universitatea din Petroșani
Eng. Adriana Andriş,
INCD INSEMEX Petroșani
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Considerations regarding
the test gas concentration
52. resolution in the tests
performed on pressurized
enclosures.

Particularities regarding the
determination of
maximum surface
temperature of
53.
explosionproof luminaires
with type of protection
flameproof enclosure "d"
and increased safety "e".
Determination of the
flameproof performances
during verifications and
54.
type tests of flameproof "d"
electric motors in normal
operation.

Underground environment
optimization by improving
55.
the management of
ventilation networks.
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Autori

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

PhD. Eng. Jeana Ionescu ,
PhD. Eng. Sorin Burian ,
PhD. Eng. Marius Darie ,
PhD. Eng. Tiberiu Csaszar ,
PhD. Eng. Lucian Moldovan
PhD. Eng. Cosmin Colda ,
INCD INSEMEX Petroșani
Clementina Sabina Moldovan ,
Universitatea din Petroșani
Eng. Adriana Andriş,
INCD INSEMEX Petroșani

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

PhD. Eng. Lucian Moldovan
PhD. Eng. Sorin Burian ,
PhD. Eng. Mihai Magyari ,
PhD. Eng. Martin Friedmann
PhD. Eng. Stud. Dragoş Fotău ,
PhD. Eng. Stud. Marcel Rad

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

PhD. Eng. Mihai Magyari ,
PhD. Eng. Sorin Burian ,
PhD. Eng. Lucian Moldovan
PhD. Eng. Stud. Dragoş Fotău ,
PhD. Eng. Cosmin Colda

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

PhD. Eng. Stud. Morar Marius ,
Radu Sorin ,
Universitatea din Petroșani
PhD. Eng. Lupu Constantin ,
PhD. Eng. Cioclea Doru ,
Eng. Gherghe Ion,
INCD INSEMEX Petroșani
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Prevention of accidental
pollution with the
combustion gases after the
occurrence of explosions of
56.
air - gas by knowing of
velocities for the front of
flames and
pressure waves.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Determination of „accuracy
of delay” components of
57. non-electric initiation
systems, used sequential
detonation of explosives.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Implementation of a
harmonized modular
system for unique
58.
identification and
traceability of civil use
explosives.
Specialized informatical
application for assure the
trasability of the sampling
59.
activity in the field of civil
use explosives and
pyrotechnic articles.
Assessment of the influence
of the firedump area
against the security of civil
60. use explosives certified for
use in underground in
flammable and/or explosive
atmosphere.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Autori
PhD. Eng. Emilian Ghicioi ,
PhD. Eng. George A. Găman ,
Eng. Dan Gabor ,
PhD. Eng. Stud. Nicolae Vlasin ,
PhD. Chem. Stud. Maria
Prodan ,
PhD. Eng. Vlad Pasculescu PhD.
Eng. Dragoș Vasilescu
PhD. Eng. Stud. Edward
Gheorghiosu ,
PhD. Eng. George A. Găman ,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi ,
PhD. Eng. Attila Kovacs ,
PhD. Eng. Gabriel Vasilescu
PhD. Eng. Gabriel Vasilescu,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi,
PhD. Eng. Stud. Ciprian Jitea,
PhD. Eng. Daniela Rus,
PhD. Eng. Attila Kovacs
PhD. Eng. Daniela Rus,
PhD. Eng. George A. Gaman,
PhD. Eng. Gabriel Vasilescu,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi,
PhD. Eng. Attila Kovacs,
PhD. Eng. Stud. Marius Şuvar
PhD. Eng. Attila Kovacs,
PhD. Eng. Gabriel Vasilescu
PhD. Eng. Emilian Ghicioi ,
PhD. Eng. Stud. Gheorghiosu
Edward ,
PhD. Eng. Daniela Rus ,
PhD. Eng. Stud. Ciprian Jitea ,
Eng. Ilici Ştefan
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Underground environment
improvement by assessing
61.
the efficiency of ventilation
networks.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Comparative study of the
heavy metals pollution
62. degree reduction using
zeolites and monitoring of
the mining polutted areas.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Work environment
monitoring using thermal
63. imaging cameras in order to
prevent the self-ignition of
coal.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Autori
PhD. Eng. Doru Cioclea ,
Eng. Ion Gherghe,
PhD. Eng. Stud. Florin Rădoi,
PhD. Eng. Stud. Cristian
Tomescu,
Eng. Corneliu Boantă,
PhD. Eng. Stud. Marius Morar,
PhD. Eng. Vlad Păsculescu
PhD. Chem. Stud. SzollosiMoţa Andrei,
PhD. Eng. Lupu Constantin,
PhD. Chem. Stud. Prodan
Maria,
PhD. Eng. Ghicioi Emilian,
PhD. Eng. Stud. Tomescu
Cristian,
INCD INSEMEX Petroșani
Moldovan Clementina,
Universitatea din Petroșani
PhD. Eng. Stud. Cristian
Tomescu,
PhD. Eng. Constantin Lupu,
PhD. Eng. Doru Cioclea,
Eng. Emeric Chiuzan,
Eng. Ion Gherghe
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Nr.
crt.

Titlu

Manifestare ştiinţifică

Microelements influence on
coal oxidation/self
64. oxidation and the
implications on the
environmental pollution.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Work environment
optimization by establishing
65. the natural draft’s
influence upon mine
ventilation networks.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

European and North American approaches for
classification of hazardous
66.
ex areas generated by
flammable
gases/vapours/liquids.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Autori
PhD. Chem. Stud. Maria
Prodan,
PhD. Eng. Constantin Lupu,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi,
PhD. Eng. Chem. Stud. Nălboc
Irina,
PhD. Chem. Stud. Szollosi
Andrei,
INCD INSEMEX Petroșani
Cornel Munteanu,
Institutul De Chimie Fizică Ilie
Murgulescu
PhD. Eng. Stud. Cristian
Tomescu,
INCD INSEMEX Petroșani
Clementina Moldovan,
Universitatea din Petroșani
Eng. Ion Gherghe,
PhD. Eng. Doru Cioclea ,
PhD. Eng. Stud. Cristian
Tomescu ,
Eng. Emeric Chiuzan,
PhD. Eng. Stud. Florin Rădoi ,
PhD. Eng. Vlad Păsculescu
PhD. Eng. Stud. Marius Morar
PhD. Eng. Vlad Păsculescu,
PhD. Eng. Stud. Nicolae Vlasin,
PhD. Eng. Stud. Marius Şuvar,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Constantin Lupu,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi
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Nr.
crt.

Titlu

Manifestare ştiinţifică

Study on the possibilities
for restoring a mine
67.
ventilation network
affected by an explosion.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Multiple and moving
68. reference frames in
computational simulations.

International Symposium on
Occupational Health and Safety
- SESAM 2015

Aspects regarding the
certification compliance of
69. the conveyor belts with the
directive ATEX 94/9/EC
requirements.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE
UMG "ST. IVAN RILSKI"
20 October 2015, Sofia, Bulgaria

Computational methods for
70. ventilation networks
management.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE
UMG "ST. IVAN RILSKI"
20 October 2015, Sofia, Bulgaria

Study on negative effects
71. on the environment due to
air pollution with SO2.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE
UMG "ST. IVAN RILSKI"
20 October 2015, Sofia, Bulgaria

Innovative technology for
determination of blade cut
72.
resistance of protective
gloves.

The International Conference
TexTeh VII “CREATING THE
FUTURE OF TEXTILES” October
22 - 23, 2015,
Bucharest, Romania

Autori
PhD. Eng. Stud. Marius Șuvar,
PhD. Eng. Doru Cioclea,
PhD. Eng. Stud. Nicolae Vlasin,
PhD. Eng. Constantin Lupu,
PhD. Eng. Vlad Păsculescu,
INCD INSEMEX Petroșani
Victor Arad,
Susana Arad,
Universitatea din Petroșani
PhD. Eng. Stud. Nicolae Vlasin,
INCD INSEMEX Petroșani
Eugen Cozma,
Universitatea din Petroșani
PhD. Eng. Emilian Ghicioi,
PhD. Eng. Stud. Marius Şuvar,
PhD. Eng. Vlad Păsculescu,
INCD INSEMEX Petroșani
PhD. Eng. Florin Adrian Păun,
PhD. Eng. Mihaela Părăian,
PhD. Eng. Niculina Vătavu,
PhD. Eng. Adrian Jurca,
PhD. Eng. Leonard Lupu
PhD. Eng. Doru Cioclea,
PhD. Eng. Constantin Lupu,
Eng. Ion Gherghe,
PhD. Eng. Stud. Florin Rădoi,
PhD. Eng. Vlad M. Păsculescu
PhD. Eng. Toth Lorand,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Angela Călămar,
PhD. Eng. Kovacs Marius,
PhD. Eng. Simion Sorin
PhD. Eng. Florin A. Păun,
PhD. Eng. Mihaela Părăian,
PhD. Eng. Adrian M. Jurca,
PhD. Eng. Niculina Vătavu,
Eng. Gabor Dan
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Nr.
crt.

Titlu

Methods of measurement
of the gas concentrations
73.
used in environmental
quality assessment.

Manifestare ştiinţifică

Autori

International Symposium
ISB - INMA TEH′ 2015
Agricultura land Mechanical
Engineering
30.10 - 01.11 Bucuresti

PhD. Eng. Călămar Angelica,
PhD. Eng. Găman George
Artur,
PhD. Eng. Pupăzan Daniel,
PhD. Eng. Toth Lorand
Eng. Matei Adrian ,
PhD. Eng. Lupu Constantin,
PhD. Eng. Stud. Morar Marius,
PhD. Eng. Stud. Tomescu
Cristian
PhD. Eng. Stud. Rădoi Florin
Eng. Chiuzan Emeric
PhD. Eng. Stud. Florin Rădoi
PhD. Eng. Constantin Lupu
Eng. Ion Gherghe
Eng. Corneliu Boantă
Eng. Emeric Chiuzan
Eng. Cristian Tomescu
Eng. Nicolae Ianc
PhD. Eng. Stud. Ciprian Jitea,
Eng. Sefan Ilici ,
PhD. Eng. Gabriel Vasilescu,
PhD. Eng. Stud. Edward
Gheorghiosu,
PhD. Eng. Daniela Rus,
PhD. Eng. Attila Kovacs,
Eng. Sorin Bordoș
PhD. Chem. Stud. Szollosi Moţa Andrei,
PhD. Chem. Stud. Prodan
Maria,
PhD. Eng. Lupu Constantin,
PhD. Ing. Chem. Stud. Nălboc
Irina,
PhD. Eng. Ghicioi Emilian

The importance of
monitoring jobs at coal
74.
mines in the Jiu Valley case study.

X International Symposium on
Recycling Technologies and
Sustainable Development
4-7 November 2015, Hotel
"ALBO" Bor, Serbia

Optimal management of
the ventilation system –
75.
basis for sustainable hard
coal production.

X International Symposium on
Recycling Technologies and
Sustainable Development
4-7 November 2015, Hotel
"ALBO" Bor, Serbia

Assessment of pollution
76. generated by detonation of
explosives for civil uses.

Al XVII-lea Simpozion ACMV
Tinerii si cercetarea
multidisciplinara
12-13 Noiembrie
Timișoara

The study of the rapid
decomposition of
ammonium nitrate through
77.
thermal analysis in order to
increase the safe storage,
transport and use.

Al XVII-lea Simpozion ACMV
Tinerii si cercetarea
multidisciplinara
12-13 Noiembrie
Timișoara
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Nr.
crt.

Titlu

Manifestare ştiinţifică

Technical issues related to
the new requirements
78. contained in european
standards related to EX i
equipment tests.

Al XVII-lea Simpozion ACMV
Tinerii si cercetarea
multidisciplinara
12-13 Noiembrie
Timișoara

Health and safety security
essentail requirements
79. regarding on construction
of items aimed to limit the
effects of explosion.

Al XVII-lea Simpozion ACMV
Tinerii si cercetarea
multidisciplinara
12-13 Noiembrie
Timișoara

Researches regarding the
development methods for
determining the surface
80. temperatures of the nonelectrical equipment in
order to prevent and
explosion protection.

Al XVII-lea Simpozion ACMV
Tinerii si cercetarea
multidisciplinara
12-13 Noiembrie
Timișoara

Development test methods
for electric detonators and
81. pyrotechnic articles for
vehicles on sensitivity to
electrostatic discharges.

Al XVII-lea Simpozion ACMV
Tinerii si cercetarea
multidisciplinara
12-13 Noiembrie
Timișoara

Virtual simulation of the
coal bed degassing and
82. highlight the beneficial
consequences for the
environment

Conferinţa Ştiinţifică de
Cercetare - Dezvoltare cu
participare internaţională
„Cunoaştere şi dezvoltare
durabilă”,
Petroşani, 6-7martie 2015,
Universitatea Petroşani

Autori
PhD. Eng. Colda Cosmin ,
PhD. Eng. Burian Sorin ,
PhD. Eng. Ionescu Jeana ,
PhD. Eng. Darie Marius ,
PhD. Eng. Csaszar Tiberiu,
PhD. Eng. Magyari Mihai
PhD. Eng. Stud. Andrei
Gireadă,
PhD. Eng. George A. Găman,
PhD. Eng. Daniel Pupăzan,
PhD. Eng. Cosmin Ilie,
PhD. Eng. Stud. Alin Irimia,
PhD. Eng. Sorin Burian
PhD. Eng. Adrian Jurca,
PhD. Eng. Mihaela Părăian,
PhD. Eng. Niculina Vătavu,
PhD. Eng. Florin Păun,
PhD. Eng. Leonard Lupu

PhD. Eng. Florin Adrian Păun,
PhD. Eng. Emilian Ghicioi, PhD.
Eng. Mihaela Părăian, PhD.
Eng. Adrian Jurca,
PhD. Eng. Niculina Vătavu
Nicolae Iliaș,
Eugen Cozma,
Roland Moraru,
Universitatea din Petroșani
PhD. Eng. Stud. Cristian
Tomescu,
PhD. Eng. Stud. Nicolae Vlasin,
INCD INSEMEX Petroșani
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Nr.
crt.

Titlu

Manifestare ştiinţifică

Autori

Alternative energy and the
reduction of the
environmental pollution by
83.
exploitation and extracting
methane from coal deposits
of Jiu Valley

Conferinţa Ştiinţifică de
Cercetare - Dezvoltare cu
participare internaţională
„Cunoaştere şi dezvoltare
durabilă”,
Petroşani, 6-7martie 2015,
Universitatea Petroşani

Nicolae Iliaş,
Eugen Cozma,
Universitatea din Petroșani
PhD. Eng. Stud. Cristian
Tomescu,
PhD. Eng. Stud.Nicolae Vlasin,
INCD INSEMEX Petroșani
Valeriu Plesea

Increasing safety conditions
84. in industrial ventilation
installations

Conferinţa Ştiinţifică de
Cercetare - Dezvoltare cu
participare internaţională
„Cunoaştere şi dezvoltare
durabilă”,
Petroşani, 6-7martie 2015,
Universitatea Petroşani

Eugen Cozma,
Universitatea din Petroșani
PhD. Eng. Stud. Florin Rădoi,
PhD. Eng. Stud. Doru Cioclea,
INCD INSEMEX Petroșani
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Anexa 8
STUDII PROSPECTIVE ŞI TEHNOLOGICE, NORMATIVE, PROCEDURI,
METODOLOGII ŞI PLANURI TEHNICE, NOI SAU PERFECŢIONATE,
COMANDATE SAU UTILIZATE BENEFICIAR
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Titlu

Operator economic
Nr. Contract /Comandă

Studiu privind identificarea emisiilor
accidentale de gaze, vapori și pulberi
SC CUPRU MIN SA
toxice, asfixiate, inflamabile sau
Comanda nr.
explozive pentru aplicarea ordinului
3272/16.11.2014
1637/2007.
Determinarea curbelor caracteristice
S.N.I.M Valea Jiului ale ventilatoarelor și a parametrilor
Mina Petrila
funcționali de la stația principală de
Grafic de execuție nr.
ventilație din cadrul minei Petrila.
7954/2015
Determinarea curbelor caracteristice
și a parametrilor funcționali aferenți
S.E.H. Vulcan
ventilatoarelor de la stația principală
Grafic de execuție nr.
de ventilație Puț 10 Karollus din cadrul
7923/2015
S.E.H. Vulcan.
Stabilirea regimului degajărilor de
metan și dioxid de carbon în vederea
Salinei Târgu Ocna
clasificării minei Trotuș aparținând
Contract nr. 7959/2015
Salinei Târgu Ocna.
Servicii de supraveghere funcționare
S.C. Complexul Energetic
stație de aeraj - ridicarea curbelor
Oltenia S.A. - U.M.C Jilț
caracteristice ale ventilatoarelor și
Sud - Mina Cojmănești
determinarea parametrilor funcționali
Tehomir
aferenți stației principale de ventilație
Comandă 135/02.04.2015
de la mina Cojmănești Tehomir.
Determinarea curbelor caracteristice
SNIMVJ S.A - Mina
și a parametrilor funcționali aferenți
Paroșeni
ventilatoarelor de la stația principală
Grafic de execuție nr.
de ventilație Nr. 18 - VOD 3, din cadrul
7923/2015
Minei Paroșeni.

Responsabil contract

Dr. Ing. Sorin Simion

Dr. ing. Nicolae Ianc
Ing. Adrian Matei

Dr. ing. Nicolae Ianc
Ing. Adrian Matei

Ing. Dorel Tamaș
Ing. Emeric Chiuzan

Dr. ing. Nicolae Ianc

Dr. ing. Nicolae Ianc
Ing. Adrian Matei
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Nr.
crt.

7.

8.

9.

10.

11.

Titlu
Stabilirea curbelor caracteristice și a
parametrilor
funcționali
aferenți
ventilatoarelor de la stațiile principale
de ventilație aferente minei Trotuș din
cadrul Salinei Tg. Ocna.
Determinarea curbelor caracteristice
ale ventilatoarelor și a parametrilor
funcționali de la instalația principală
de ventilație Puț aeraj nr.2 la valoarea
unghiului de înclinare a paletelor de
pe rotor de α=15 din cadrul E.M.
Livezeni.
Stabilirea curbelor caracteristice și a
parametrilor
funcționali
aferenți
ventilatoarelor de la stația principală
de ventilație din cadrul minei
Cantacuzino - Salina Slănic Prahova.
Stabilirea regimului degajărilor de
metan și dioxid de carbon în vederea
clasificării minei Cantacuzino din
cadrul Salinei Slănic.
Determinarea curbelor caracteristice
ale ventilatoarelor și a parametrilor
funcționali de la stația principală de
ventilație Jieț - din cadrul E.M. Lonea.

Operator economic
Nr. Contract /Comandă

Responsabil contract

SNS S.A. - Sucursala Tg.
Ocna
Contract nr. 8229/2015

Ing. Boantă Cornel
Drd. ing. Rădoi Florin

Exploatarea Minieră
Livezeni
Grafic de execuție nr.
8272/2015

Dr. ing. Nicolae Ianc

SNS S.A. - Sucursala
Salina Slănic
Contract nr. 8214/2015

Dr. ing. Nicolae Ianc

Salina Slănic Prahova
Contract nr. 8215/2015

Ing. Dorel Tamaș
Ing. Emeric Chiuzan

Exploatarea Minieră
Lonea
Grafic de execuție nr.
8294/2015
SC OMV PETROM SA Mina Sărata Monteoru
8451795747/21.04.2015

Dr. ing. Nicolae Ianc

Ing. Emeric Chiuzan
Ing. Adrian Matei

12.

Măsurători de teren.

13.

Măsurători în teren, prelucrare date,
elaborarea proiectului anual de aeraj
pentru anul 2016.

PETROM SA - ASSET IX
Moldova Sud
8451795747/21.04.2015

Ing. Ion Gheorghe

Studii
numerice
și
încercări
reconfigurate prin simulări numerice.

Unitatea Executivă
pentru Finanţarea
Învăţământului Superior
a CDI
PCCA 55/2012

Dr.Ing. Attila Kovacs

14.
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Nr.
crt.

Titlu

Operator economic
Nr. Contract /Comandă

Responsabil contract

15.

Studiu privind efectele negative
asupra mediului înconjurător datorită
poluării atmosferice cu SO2.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 34

Dr.Ing. Lorand Toth

16.

Studiu privind stadiul actual şi practica
la nivel internaţional bazată pe
măsurarea concentraţiei oxigenului.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 35

Dr.Ing. Jeana Ionescu

17.

Studiu pilot privind
poluanţilor atmosferici.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 36

Dr.Ing. Marius Kovacs

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 37

Ing. Ion Gherghe

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 38

Dr.Ing. Angela Călămar

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 40

Drd.Ing. Ștefan Ilici

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 41

Dr.Ing. Marius Darie

18.

19.

20.

21.

identificarea

Studiu privind cunoaşterea repartiţiei
ca mărime şi sens a depresiunii
tirajului natural în reţeaua de lucrări
miniere cu ajutorul programelor
specializate şi obţinerea parametrilor
aerodinamici
ce
caracterizează
reţelele de aeraj subterane în
condiţiile tirajului natural.
Studiu privind identificarea metodelor
optime de măsurare a concentraţiilor
de gaze din mediul înconjurător şi
expunerea populaţiei la noxele aflate
în atmosferă
Studiu privind factorii de influenţă a
efectului seismic generat de lucrările
de împuşcare din cariere.

Studiu privind situaţia actuală în
legătură cu încercările în atmosfere
explozive a echipamentelor de curenţi
slabi.
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Nr.
crt.

Titlu

Operator economic
Nr. Contract /Comandă

Responsabil contract

22.

Studiul instalaţiilor de degazare în
vederea stabilirii soluţiei tehnice
pentru determinarea neinvazivă a
vitezei şi debitelor vehiculate în
conductele de transport gaze.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 43

Dr.Ing. Emeric Chiuzan

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 52

Dr.Ing. Doru Cioclea

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 54

Dr.Ing. Mihai Magyari

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 55

Dr.Ing. Florin Păun

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 56

Dr.Ing. Daniel Pupăzan

27.

Studiu privind utilizarea zeoliţilor
naturali ca o alternativă viabilă la
mijloacele clasice de decontaminare a
apelor.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 58

Drd.Chim. Andrei
Szollosi

28.

Studiu referitor la parametrii electrici
de
securitate
pentru
capsele
detonante electrice utilizate la
procesele de împuşcare şi derocare
realizate în mediul cu pericol de
explozie.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 59

Dr.Ing. Leonard Lupu

23.

24.

25.

26.

Studiu privind rezolvarea reţelei de
aeraj prin două modalităţi diferite.
Studiul modului în care turbulenţa
amestecului de încercare influenţează
presiunile de explozie şi achiziţionarea
echipamentelor necesare realizării
încercărilor în amestecuri explozive
ale maşinilor electrice rotative în
timpul funcţionării.
Studiu privind riscul de iniţiere prin
descărcări electrostatice a exploziilor
şi articolelor pirotehnice.
Studiu privind amenajarea poligonului
de antrenament în spatii inchise şi
elaborarea
regulamentului
de
intervenție în aceste spaţii.
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Nr.
crt.

Titlu

Operator economic
Nr. Contract /Comandă

Responsabil contract

29.

Studiu privind locaţiile din cadrul
Poligonului de antrenament unde vor
fi efectuate testările salvatorilor la
temperaturi şi umiditate ridicată şi
stabilirea echipamentelor necesare în
vederea creării acestor medii.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 63

Dr.Ing. Cosmin Ilie

30.

Studiu privind criteriile de selectare a
echipamentelor electrice destinate
utilizării în atmosfere explozive
gazoase.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 65

Dr.Ing. Vlad Păsculescu

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 66

Dr.Ing.Cosmin Colda

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 68

Dr.Ing. Dana Rus

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 03 23

Dr.Ing.Emilian Ghicioi

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 03 25

Drd.Ing. Nicolae Vlasin

31.

32.

33.

34.

Studiul cerinţelor de securitate la
explozie privind încercarea la presiune
pentru echipamentele electrice cu tip
de protecţie încapsulare şi securitate
intrinsecă.
Studiu privind analiza cerinţelor
pentru efectuarea unor activităţi de
eşantionare de produse în domeniul
explozivilor de uz civil/articole
pirotehnice în vederea stabilirii
eficienţei şi acurateţei în concordanţă
cu modulele de certificare prevăzute
de directivele europene specifice.
Studiul parametrilor de explozivitate
specifici amestecurilor aer-substanţe
inflamabile in Tubul de şoc, respective
vitezele de propagare a undei de
presiune şi a frontului flăcării şi
introducerea acestora în baza de date
specifică INSEMEX.
Studiu privind programarea şi
utilizarea
subrutinelor
pentru
modelarea prin mişcarea sistemului de
referinţă.
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Nr.
crt.

Titlu

Operator economic
Nr. Contract /Comandă

Responsabil contract

35.

Studiu privind analiza cerinţelor
pentru
identificarea
unică
şi
trasabilitatea explozivilor de uz civil şi
elaborarea procedurii interne de
control.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 03 26

Dr.Ing. Gabriel
Vasilescu

36.

Studiul
iniţierii
şi
incendiului
într-o
complexă, închisă.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 03 27

Drd.Ing. Marius Șuvar

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 03 28

Dr.Ing. Attila Kovacs

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 03 29

Drd. Ing. Ciprian Jitea

39.

Studiu privind analiza şi sinteza
cerinţelor iniţiale ale sistemului
integrat.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 64

Dr.ing. Sorin Burian

40.

Studiu privind metodele de evaluare /
selecţie psihologică a personalului de
intervenţie şi salvare în medii toxice /
explozive / inflamabile.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 57

Psih. Izabella Kovacs

41.

Studiu comparativ a rezultatelor
obţinute prin măsurarea emisiilor la o
sursa fixa de poluare, precum si
calculul emisiilor la aceiaşi sursa prin
metoda CORINAIR.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 36

Dr.Ing.Marius Kovacs

37.

38.

propagării
geometrie

Studiu privind stabilirea cerinţelor
specifice şi elaborarea procedurii de
control referitoare la loturile de
explozivi şi mijloace de iniţiere
considerate cu destinaţie mediu
grizutos.
Studiu privind stabilirea cerinţelor
specifice şi elaborarea procedurii de
control referitoare la încadrarea
potrivit criteriului capacitatea relativă
de lucru CRL.
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Nr.
crt.

42.

43.

44.

45.

46.

Titlu
Studiu privind stabilirea metodelor
utilizabile
pentru
determinarea
tirajului natural şi influenţa acestuia
asupra reţelelor de aeraj.
Studiu privind soluţiile tehnice
adoptate pentru reducerea efectului
seimic generat de lucrările de
împuşcare din cariere.

Studiu privind analiza statistică a
rezultatelor obţinute.
Studiu
privind
experimentarea
echipamentelor
achiziţionate
în
vederea
efectuării
testelor
în
amestecuri explozive ale motoarelor
electrice
rotative
în
timpul
funcţionării.
Studiu privind dezvoltarea metodelor
de testare pentru cablurile electrice
miniere flexibile prin modernizarea
standului de încercare la torsiune şi
îndoire simultană.

Operator economic
Nr. Contract /Comandă

Responsabil contract

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 37

Ing. Ion Gherghe

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 40

Drd.Ing. Ștefan Ilici

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 01 41

Dr.Ing. Marius Darie

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 54

Dr.Ing. Mihai Magyari

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 57

Dr.Ing. Niculina Vătavu

Dr.Ing. Adrian Jurca

Drd. Ing.Chim. Irina
Nălboc

47.

Studiu de analiză a factorilor de
influenţă şi interpretarea rezultatelor.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 60

48.

Studiu privind elaborarea unei soluţii
eficiente, nepoluante, bazată pe
fitoextracţie, de remediere a solului
poluat cu metale grele;

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 02 61
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Nr.
crt.

49.

50.

51.

52.

53.

Titlu

Operator economic
Nr. Contract /Comandă

Responsabil contract

Studiul fenomenului de tranziţie a
exploziei de la deflagraţie la detonaţie.

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 03 23

Dr.Ing.Emilian Ghicioi

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 03 24

Drd.Chim. Maria
Prodan

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 03 25

Drd.Ing. Nicolae Vlasin

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 03 26

Dr.Ing. Gabriel
Vasilescu

Autoritatea Națională
pentru Cercetare
Științifică și Inovare
PN 07 45 03 27

Drd.Ing. Marius Șuvar

IPJ IALOMIŢA
COM .180 /08.01.2015

Colectiv INSEMEX

Studiu privind influenţa granulaţiei
prafului
combustibil
asupra
temperaturii.
Studiu privind programarea şi
utilizarea
subrutinelor
pentru
modelarea prin metoda reţelei
glisante
şi reţelei dinamice de
discretizare.
Studiu
privind
implementarea
sistemului de identificare unică şi
trasabilitate a explozivilor de uz civil la
depozitul de explozivi al INCD
INSEMEX Petroşani.
Studiul
influenţei
reducerii
dimensionale a geometriei studiate,
asupra
rezultatelor
modelării
incendiului.

54.

Constatare
tehnico-ştiinţifică
a
articolelor pirotehnice găsite la
dominciliu numitului Pletea Marius
Leonida.

55.

Constatare
tehnico-ştiinţifică
a
evenimentului produs în data de
IPJ IALOMIŢA
29.04.2015 în garsoniera situată în
COM.181/08.01.2015
Municipiul Slobozia, Aleea Parcului, bl.
G8, scara A, etaj 1, ap. 38

Colectiv INSEMEX

56.

Constatare
tehnico-ştiinţifică
a
articolelor pirotehnice găsite la
dominciliu numitului Budescu Vasile

Colectiv INSEMEX

IPJ GALAŢI
COM. 189 / 08.01.2015
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Nr.
crt.

Titlu

Operator economic
Nr. Contract /Comandă

57.

Expertiză tehnică a evenimentului
produs în data de 11/12.01.2015 în
locuința situată în Rovinari, str. Aleea
Parcului, bl. H6, sc. 1, ap. 7, jud. Gorj

58.

Expertiză tehnică a evenimentului
produs în data de 17.01.2015 la SRM
ȘAROȘ

SNTGN TRANSGAZ
MEDIAŞ
CTR. 7909 / 19.03.2015

59.

Expertiză tehnică a evenimentului
produs în data de 21.02.2015 la SPEE
Iernut, la instalația Uscătorul de
Hidrogen al generatorului nr.6.

ROMGAZ IERNUT
CTR. 7955 / 09.04.2015

60.

Expertiză tehnică a evenimentului
produs în data de 11.08.2015 la blocul
3 din incinta Fermei de Păsări nr.3,
deținută de S.C. GALLI GALLO S.R.L
Codlea

JUDECATORIA BRAŞOV
Com. 2773 / 20.03.2015

61.

Expertiză tehnică privind pulberea
ridicată de la locuinţa numitului Oprea
Ion din com. Robăneşti, jud. Dolj.

62.

Expertiză tehnică încadrare obiecte
pirotehnice.

IPJ DOLJ
4671 / 19.05.2015

Colectiv INSEMEX

63.

Expertiză tehnică încadrare obiecte
pirotehnice.

IPJ DOLJ
4672 / 19.05.2015

Colectiv INSEMEX

64.

Expertiză tehnică încadrare obiecte
pirotehnice.

IPJ DOLJ
4673 / 19.05.2015

Colectiv INSEMEX

65.

Expertiză tehnică încadrare obiecte
pirotehnice.

IPJ DOLJ
4674 / 19.05.2015

Colectiv INSEMEX

66.

Expertiză tehnică încadrare obiecte
pirotehnice.

IPJ DOLJ
4675 / 19.05.2015

Colectiv INSEMEX

POLIŢIA ROVINARI
COM. 931 / 28.01.2015

IPJ DOLJ
Comanda
4857/18.05.2015

Responsabil contract

Colectiv INSEMEX

Colectiv INSEMEX

Colectiv INSEMEX

Colectiv INSEMEX

Colectiv INSEMEX
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Nr.
crt.

Titlu

Operator economic
Nr. Contract /Comandă

Responsabil contract

67.

Expertiză tehnică încadrare obiecte
pirotehnice.

IPJ DOLJ
4676 / 19.05.2015

Colectiv INSEMEX

68.

Expertiză tehnică încadrare obiecte
pirotehnice.

IPJ DOLJ
4677 / 19.05.2015

Colectiv INSEMEX

69.

Expertiză tehnică încadrare obiecte
pirotehnice.

IPJ DOLJ
4678/19.05.2015

Colectiv INSEMEX

70.

Expertiză tehnică încadrare obiecte
pirotehnice .

IPJ DOLJ
4679/19.05.2015

Colectiv INSEMEX

71.

Expertiză fizico –chimică
periculoase.

POLIŢIA MUNICIPIULUI
BRAD
COM. 5708/17.06.2015

Colectiv INSEMEX

72.

Expertiză tehnică a evenimentului
produs în data de 27.09.2015 la stația
de deshidratare a nămolului din cadrul
stației de epurare aparținând societății
AGRISOL INTERNAȚIONAL R.O. S.R.L.
situată în Loc. Boldești Scăeni, Jud.
Prahova.

substanţe

AGRISOL
INTERNAŢIONAL Loc.
Boldeşti Scăeni

Colectiv INSEMEX

Ctr. 8260/06.10.2016

73.

ARENA
ATELIER
DE
Expertiză tehnică a evenimentului PROECTARE BRAŞOV
produs la Galeria HANES-LARGA.
CTR. 8263/ 09.10.2016

74.

Expertiză tehnică a rupturii conductei
de gaze 20 inches asset 2 Bustuchin
Turburea.

OMV PETROM
BUCURESTI
COM.
9668/21.10.2015

Colectiv INSEMEX

Colectiv INSEMEX

INCD INSEMEX | 277

Anexa 9

INCD INSEMEX | 278

INCD INSEMEX | 279

INCD INSEMEX | 280

