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Avizat, 

              Preşedinte Consiliul de Administraţie, 

                                                                                                             Director General, 

                                                                                                  dr. ing. George Artur Găman 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL 

INCD INSEMEX 

2016 

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.  

http://www.insemex.ro/
mailto:insemex@insemex.ro
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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 - Activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; 

7430 - Activităţi de testări şi analize tehnice; 

7450 - Selecţia şi plasarea forţei de muncă; 

6312 - Depozitări; 

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

7487 - Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; 

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

Alte forme de învăţământ; 

7240 - Activităţi legate de bazele de date; 

2213 - Editarea revistelor şi a periodicelor; 

2211 - Editare cărţi; 

4511 - Demolarea construcţiilor, terasamentelor şi organizare de şantier; 

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

neclasificate în altă parte; 

911 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale. 

 

b. conform clasificării UNESCO: 

 

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

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

330536 Lucrări subterane; 

331804 Servicii miniere; 

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

construcţiilor; 

330899 Protecţia mediului; 

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

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

atmosfere potenţial explozive şi pentru industria extractivă; 

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

salvare; 

331899 Fundamentarea şi susţinerea iniţiativelor legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă; 

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

6109 Psihologie industrială. 
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2.4. Direcţii de cercetare-dezvoltare: 
a. domenii principale de cercetare-dezvoltare: securitatea resurselor minerale; protecţia antiexplozivă; medii 

explozive şi toxice; protecţia mediului afectat de activităţile industriale, explozivi de uz civil, articole 

pirotehnice şi tehnici de împuşcare; 

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

explozii generate de gaze, vapori, ceţuri sau pulberi inflamabile sau de către materiile explozive; certificare 

personal cu răspunderi specifice pentru riscuri la locurile de muncă cu pericol de atmosfere potenţial 

explozive/toxice; certificare artificieri, pirotehnişti, instruirea salvatorilor minieri şi de suprafaţă; verificarea 

aptitudinilor psiho-profesionale. 

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

comprimat, verificare – reparare - autorizare aparate izolante de protecţie a respiraţiei pe bază de aer 

comprimat. 

2.5. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCD INSEMEX  
 În anul 2016 nu a fost modificată structura organizatorică a INCD INSEMEX.  

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 2016, 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 

Dănuț CHIRILĂ Reprezentant Ministerul Educaţiei Naţionale 

De la 30.06.2015 până la 12.10.2016 

Adriana - Elena MOŢA Reprezentant Ministerul Cercetării şi Inovării 

De la 13.10.2016 - prezent 

Camelia Constanța METERCA Reprezentant Ministerul Finanţelor Publice 

Loredana HRISTODORESCU Reprezentant Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale/ 

Ministerul  Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene. 

       Anexa nr. 1 - Raport de activitate al Consiliului de Administraţie al INCD INSEMEX 
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3.2. Director general – dr. ing. George Artur GĂMAN 
 

        Raport privind activitatea Directorului General al INCD INSEMEX (anexă la Raportul de activitate al 

Consiliului de Administrație) 

3.3.Consiliul Ştiinţific  
Participă la îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale INCD INSEMEX. Este constituit din 

preşedinte, vicepreşedinte şi 11 membri (conform Deciziei nr. 67 / 2016): 

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 I 

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

cercetător ştiinţific  

dr. ing. Daniel PUPĂZAN şef Departament Securitate Industrială 

cercetător ştiinţific gr. II 

dr. ing. Angelica DRĂGHICI şef Laborator Protecţia Mediului 

cercetător ştiinţific gradul II 

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

cercetător ştiinţific gradul II   

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

cercetător ştiinţific gradul II 

dr. ing. Lucian MOLDOVAN Adjunct şef Serviciu pentru certificare echipamente Ex 

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 I 
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dr. ing. Attila KOVACS Şef Departament Securitatea Explozivilor şi Articolelor 
Pirotehnice 

cercetător ştiinţific gradul III   

 

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 şi şef Laborator Dr. ing. Doru CIOCLEA 

- reprezentant sindical 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 2015 – 22.535.911 lei, din care : 

 Imobilizari corporale:  8.146.350 lei 

 Imobilizari necorporale:  169.403 lei 

 Active circulante: 14.220.158 lei 

An 2016 – 25.938.713 lei, din care : 

 Imobilizari corporale:  8.799.095 lei 

 Imobilizari necorporale:  231.268 lei 

 Active circulante: 16.908.350 lei 

4.2. Venituri totale  
An 2015 – 14.274.036 lei 

An 2016 16.992.637 lei, (Anexa nr. 2) din care: 

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice: 

 Surse naționale: 

 An 2015:  4.531.749 lei 

 An 2016: 6.436.460 lei 

 Surse internaționale: 

 An 2015: 0 lei 

 An 2016: 190.225 lei 

 
- venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri private: 
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 Fonduri private străine: 

 An 2015: 113.155 lei 

 An 2016: 56.224  lei 

 Fonduri private române: 

 An 2015: 9.049.758 lei 

 An 2016: 9.916.400 lei 

- venituri realizate din activităţi economice: 

 An 2015: 186.926 lei 

 An 2016: 141.368 lei 

- venituri din subvenţii pentru investiţii: 

 An 2015: 46.161 lei 

 An 2016: 10.634 lei 

- alte venituri: 

 An 2015: 346.287 lei 

 An 2016: 241.326 lei 

 

4.3. Cheltuieli totale  
An 2015: 11.766.152 lei 

An 2016: 13.317.585 lei 

 

4.4. Profit brut   
An 2015: 2.507.884 lei 

An 2016: 3.666.672 lei 

 

4.5. Pierderea brută 
--- 

4.6. Situaţia arieratelor 
INCD INSEMEX nu a avut în anul 2015 şi nu are nici în anul 2016 arierate faţă de bugetul consolidat al 

statului. De asemenea, nu înregistrează plăţi restante faţă de furnizori: 

An 2015: - 

An 2016: - 

 

4.7. Politici economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 
INCD INSEMEX susţine dezvoltarea carierei şi perfecţionarea profesională a personalului de cercetare – 

dezvoltare prin acordarea următoarelor sporuri: 
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- spor doctorand – se acordă pe durata derulării stagiului de doctorat in procent de 5%, calculat la 

salariul de bază. In anul 2016 s-a acordat acest spor unui număr de 19 doctoranzi, în suma de 16.952 lei. 

- spor doctorat – se acordă in procent de 15%, calculat la salariul de bază. In anul 2016 s-a acordat acest 

spor unui număr de 29 doctori, în sumă de 166.836 lei. 

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

- tichete de vacanta in suma de 181.700 lei; 

- tichete de masa in suma de 225.188 lei; 

- decontarea transportului la / de la  locul de munca in suma de 55.293 lei. 

- tichete cadou acordate cu ocazia zilelor de naștere, 8 Martie, a Sărbătorilor Pascale, 1 iunie şi a 

Crăciunului în sumă de 96.350 lei; 

- ajutoare sociale acordate cu ocazia nașterii unui copil, boli grave si decese: 30.419 lei. 

Sub aspectul politicii economice au fost luate următoarele masuri: 

- aplicarea procedurii de recuperare a creanţelor care prevede ca după expirarea termenului de 

gratie, beneficiarii sunt notificaţi privind întârzierea la plata, iar in caz de neplata se întocmeşte 

cererea de chemare in judecata. Astfel, in cursul anului 2016, au fost transmise către  debitori un 

număr de 58 notificări in valoare totala de 278.326 lei si au fost întocmite un număr de 13 

dosare de chemare in judecata in suma de 454.750 lei ( cea mai mare pondere in acesta suma 

este deţinută de Complexul Energetic Hunedoara, respectiv 93%). Cu toate acestea creşterea 

creanţelor in 2016 fata de 2015 este de doar 1.54% respectiv 2.236 mii lei  in 2016 fata de 2.202 

mii lei in 2015. 

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

înregistreze plăti restante. 

- cazarea delegaţilor ce se deplasează în Bucureşti şi în zonele apropiate Bucureştiului se face la 

apartamentele de serviciu, astfel în anul 2016 la un număr de  498 de nopţi de cazare la 

apartamente s-a făcut o economie in medie de 124.500 lei. 

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

morala şi materiale concretizându-se în final în creşterea productivităţii muncii, de la  188 mii lei pe cercetător   

in 2015  la 223 mii lei pe cercetător  în  2016 şi creșterea cifrei de afaceri de la 13.882  mii lei  în 2015 la  16.742 

mii lei,  în 2016. 
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4.8. Evoluţia performanţei economice 

                                                                                                                                      - mii lei - 

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

% 

(3/2-1)*100 

1. Venituri din exploatare 14.047 16.838 19,87 

2. Venituri financiare 227 146 -35,68 

3. 

Cheltuieli pt. exploatare,din care: 11.758 13.314 13,23 

       a. bunuri şi servicii 2.469 2.417 -2,11 

       b. cheltuieli de personal  7.164 8.086 12,87 

4. Cheltuieli financiare 8 4 -50 

5. Rezultatul brut (profit) 2.508 3.666 46,17 

6. Rezultatul net  2.243 3.261 45,38 

7. Investiţii 2.596 2.360 9,09 

8. Capitaluri proprii 22.327 25.140 12,60 

9. Rentabilitatea 21,31% 27,53% 29,18 

10. Productivitatea muncii (mii lei/cercetător) 188 223 18,61 

11. Plăţi restante 0 0 0 

12. Creanţe  2.202 2.236 1,54 

 

5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare    

5.1. Total personal 
118, din care: 

- personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare: 52 

- număr conducători de doctorat: - 

- număr de doctori: 29 

  



INCD INSEMEX | 15 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE                                        5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 

 

ANUL  2015 

TOTAL 

PERSONAL 

DE C – D: 

 

76 

 

din care: 

 

până la 35 ani între 35 ÷ 50 ani între 50 ÷ 65 ani peste 65 ani 

 
din care 

doctori 
 

din care 

doctori 
 

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 – – – 

 

ANUL  2016 

TOTAL 

PERSONAL 

DE C–D: 

 

76 

 

din care: 

 

până la 35 ani între 35 ÷ 50 ani între 50 ÷ 65 ani peste 65 ani 

 
din care 

doctori 
 

din care 

doctori 
 

din care 

doctori 
 

din care 

doctori 

C.S. I – – 2 2 4 4 – – 

C.S. II – – 8 8 2 2 – – 

C.S. III 3 2 13 8 4 3 – – 

C.S. 3 – 5 – 1 – – – 

A.C.S. 3 – 3 – 1 – – – 

 

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 2016, personalul INCD INSEMEX a urmat forme de pregătire profesională, după cum 

urmează: 

A.  CURSURI   
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Nr. 
crt. 

Denumirea formei de pregătire a 
personalului 

Organizator / Perioada 

Nr. persoane 
participante / 

compartimentul 

Acte eliberate 

1. CURS POSTUNIVERSITAR 
Program de pregătire psihopedagogică  
 

Universitatea din Petroşani - 
Departamentul de Pregătire a Personalului 

Didactic şi Formare Continuă 
Petroşani, octombrie 2014 ÷ iunie 2016 

1 pers. 
D.S.I.E.A. / LEEExCS 

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

Adeverinţe 

2. CURS DE INSTRUIRE 
Pentru activitatea de supraveghere tehnică a 
instalaţiilor / echipamentelor din domeniul 
ISCIR, în vederea prelungirii valabilităţii 
autorizaţiei RSVTI (Modulul B) 
 

Asociaţia pentru Integrare Europeană 
Muntenia, Bucureşti 

14 ÷ 15.04.2016 

1 pers. 
D.S.I. / L.R.S. 

Adeverinţă 
nr. 10 / 15.04.2015 

3. 

CURS DE SPECIALIZARE 
Inspector / referent resurse umane 
 
Structural Eurofond & Training SRL, Bucureşti 

24 ÷ 28.06.2016, Vulcan 

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

Certificat de absolvire + supl. descriptiv, 
eliberate de: 

Min. Muncii, Fam., Protecţiei Sociale şi 
Pers. Vârstnice, 

Min. Educ. Naţ. şi Cercet. Şt.: 
 

nr. 2944 / seria L – 
nr. 00059074 / 03.08.2016 

insp. / referent res. umane  - cod COR 
333304 

4. CURS  
Curs pentru mediul grafic de programare 
LabVIEW Core 1 şi LabVIEW Core 2 
 

National Instruments - 
Cluj Napoca, 13 ÷ 17.06.2016 

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

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

Diplome de finalizare curs 
fără serie sau număr 

5. 

CURS DE FORMARE 
Formator  
 
Structural Eurofond & Training SRL, Bucureşti 

25 ÷ 29.07.2016, Vulcan 

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

Certificat de absolvire + supl. descriptiv, 
eliberate de Min. Muncii, Fam., 

Protecţiei Sociale şi Pers. Vârstnice, 
Min. Educ. Naţ.: 

 
nr. 3087 / seria L – nr. 00062271 / 

31.08.2016 
 

formator  - cod COR 242401 
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Nr. 
crt. 

Denumirea formei de pregătire a 
personalului 

Organizator / Perioada 

Nr. persoane 
participante / 

compartimentul 

Acte eliberate 

6. 

CURS DE SPECIALIZARE 
Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă 
 

SC Oriana Consulting SRL 
18.04 ÷ 07.05.2016, Hunedoara 

1 pers. 
C.L.P.I. 

Certificat de absolvire + supl. descriptiv, 
eliberate de: 

Min. Muncii, Fam., Protecţiei Sociale şi 
Pers. Vârstnice, 

Min. Educ. Naţ. şi Cercet. Şt.: 
 

nr. 389 / seria K – 
nr. 00152432 / 26.08.2016 

 
insp. în dom. S.S.M.  - 

cod COR 325723 

7. 

CURS 
Expert achiziţii publice 
 
Smart Expert Edu Solutions, Bucureşti 
09 ÷ 12.11.2016 

1 pers. 
comp. Achiziţii Investiţii 

Certificat de participare 
seria S.E. nr. 2948 / 12.11.2016 

 
Certificat de absolvire + supl. descriptiv, 

eliberate de: 
Min. Muncii, Fam., Protecţiei Sociale şi 

Pers. Vârstnice, 
Min. Educ. Naţ. şi Cercet. Şt.: 

 
nr. 568 / seria L – nr. 00079372 / 

24.11.2016 
 

expert achiz. publice  - 
cod COR 214946 

8. 

CURS DE PERFECŢIONARE 
Sistem de management al calităţii conform SR 
EN ISO 9001:2015 
 

FiaTest Bucureşti, la sediul INSEMEX 
29.02 ÷ 01.03.2016 

3 pers. 
Conducere 

3 pers. 
DSEAP / LTI 

4 pers. 
DSEAP / LMEAP 

5 pers. 
DSIEA / LENExEM EIP 

5 pers. 
DSIEA / LEEExCS 

3 pers. 
DSIEA / LEEExP 

2 pers. 
C.C.M SSM 

S-a eliberat fiecărui cursant certificat de 
participare 

25 de persoane 



INCD INSEMEX | 18 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE                                        5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea formei de pregătire a 
personalului 

Organizator / Perioada 

Nr. persoane 
participante / 

compartimentul 

Acte eliberate 

9. 

CURS DE FORMARE 
Formator  
 

CNN Business, Deva 
01 ÷ 15.09.2016, la sediul INSEMEX 

3 pers. 
DSEAP / LMEAP 

5 pers. 
DSI  /  LRS 

1 pers. 
DSI  /  LPM 

2 pers. 
DSIEA / LENExEM EIP 

3 pers. 
DSIEA / LEEExCS 

1 pers. 
DSIEA / LEEExP 

Certificate de absolvire + supl. 
descriptiv, eliberate de: 

Min. Muncii, Fam., Protecţiei Sociale şi 
Pers. Vârstnice,  Min. Educ. şi Cercet. 

Şt.: 
15 persoane 

formator  - cod COR 242401 

10. CURS DE PERFECŢIONARE 
AM9-i – Măsurători şi verificări PRAM în 
instalaţiile de medie şi joasă tensiune 
 

FORMENERG Bucureşti, Jupiter 
29.08÷ 02.09.2016 

1 pers. 
C.L.P.I. 

Certificat de absolvire 
nr. 002589 / 02.09.2016 

11. CURS POSTUNIVERSITAR DE 
FORMARE ŞI 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
CONTINUĂ 
Evaluator al riscurilor pentru securitate şi 
sănătate în muncă 
 

Universitatea din Petroşani - 
Facultatea de Mine 

Petroşani, înscriere: noiembrie 2016 
absolvire: 17.12.2016 

1 pers. 
DSI  /  LPM 

2 pers. 
DSIEA / LEEExCS 

1 pers. 
DSI  /  LRS 

1 pers. 
LCPI 

1 pers. 
LIT 

Adeverinţe 

12. INSTRUIRE 
Participare instruire de operare dronă 
 

FAE  DRONES., Bucureşti 
21 ÷ 25.11.2016 

1 pers. 
LCPI 

1 pers. 
DSI  /  LPM 

1 pers. 
DSI  /  LRS 

Certificate de instruire 

13. 

CURS DE INSTRUIRE 
Instruire de specialitate în domeniul 
explozivilor de uz civil  
 
(Institute of Makers of Explosives Safety 
Analysis for Risk) 
Ottawa, Canada 
26.11 ÷ 04.12.2016 

1 pers. 
DSEAP / LMEAP 

Certificate of Completion 

 

B) CURSURI POSTUNIVERSITARE 
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 – Doctoranzi:  18 persoane 

 – Masteranzi:  2 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 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. 

- 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 
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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. 

- 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 ARTICOLELOR PIROTEHNICE 

- Laborator Materiale Explozive şi Articole Pirotehnice; 

- Laborator Tehnici de Împuşcare. 
 

 LABORATOR COOPERĂRI ŞI PROIECTE INTERNAŢIONALE 
 

 LABORATOR TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
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6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare abilitate 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

1. 

Laborator 

Echipamente 

Electrice Ex de 

Putere  

- Echipamente 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 

- HG nr. 1461 din 18 octombrie 

2006 privind înfiinţarea, 

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”. 

Guvernul 

României 

2. 

Laborator 

Echipamente 

Electrice Ex de 

Curenţi Slabi  

- 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. 

3. 

Laborator 

Echipamente 

Neelectrice Ex, 

Electrostatice, 

Materiale şi EIP  

- 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. 

4. 

Laborator Materii 

Explozive şi 

Articole 

Pirotehnice  

- 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 
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6.1. Laboratoare de cercetare abilitate (continuare) 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

5. 

Laborator Securitate 

Minieră şi Ventilaţie 

Industrială  

- 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. 

- HG nr. 1461 din 18 2006 privind 

înfiinţarea, 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”. 

Guvernul 

României 

6. 
Laborator Protecţia 

Mediului  

- Poluarea mediului 
- Evaluarea activităţii antropice asupra calităţii factorilor de mediu;   
- Surse de degajare, prevenire şi combatere a poluării cu pulberi şi 

substanţe toxice; 
- Metode, tehnologii şi tehnici de predicţie, prevenire, remediere, 

reabilitare şi reconstrucţie ecologică a zonelor afectate de factori 
antropici; 

- Metode şi tehnici de evaluare a aptitudinilor psihoprofesionale a 
lucrătorilor care desfăşoară activităţi în medii potenţial explozive 
şi/sau toxice. 
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6.1. Laboratoare de cercetare abilitate (continuare) 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

laboratorului 

Domeniul în care este abilitat Documentul de abilitare Emitentul  

7. 
Laborator Analize 

Fizico - Chimice  

- 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. 

- HG nr. 1461 din 18 octombrie 

2006 privind înfiinţarea, 

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”. 

Guvernul 

României. 

8. 
Laborator Riscuri 

Salvare  

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

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

 GRUP LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI – INSEMEX-GLI acreditat de către RENAR în anul 2013 cu 
numărul LI 374, are în componență următoarele laboratoare de încercări: 
 

- Laborator Securitate Minieră 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; 

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

- Laborator Materiale Explozive şi Articole Pirotehnice; 

- Laborator Tehnici de Împuşcare. 
 ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR INSEMEX-OEC 

 
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-COV) 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. 
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6.2. Laboratoare de încercări acreditate/abilitate 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
laboratorului 

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

Emitentul  

1. 

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

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

Certificat de 
Abilitare 

Nr. 149/2012 

Ministerul 
Sănătăţii 

- Autoritatea 
de Sănătate 

Publică 

2. 
Grup Laboratoare de 
Încercări  
INSEMEX - GLI 

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, 

materiale uşoare, fire şi cabluri izolate. 
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 

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

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 Documentul de 

acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

1. 

Organism de 

certificare produse 

(INSEMEX-OEC) 

 

 

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. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 

Directiva 2014/34/UE „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial 

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

    Produse certificate: 

- Echipamente grupa II, categoria 1,2 și 3;  

- Dispozitive de securitate, dispozitive de control și dispozitivele de reglare; 

- Sisteme protectoare autonome; 

- Echipamente grupa I, categoria M1 și M2; 

- Componente destinate ca părți ale echipamentelor din grupa I categoria M1 și M2; 

- Componente destinate ca părți ale echipamentelor din grupa II. 

 

 

 

 

 

 

Certificat de 

Acreditare 

Nr. ON 46/ 2016 

Notified body 

NB 1809 

Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

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 Documentul de 

acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

1. 

Organism de 

certificare produse 

(INSEMEX-OEC) 

 

2. 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). 

    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. 

Certificat de 

Acreditare 

Nr. ON 006/ 

17.06.2013 

 

 

 

 

 

 

Notified body NB 

1809 

Bruxelles 

 

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 Documentul de 

acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

1. 

Organism de 

certificare produse 

(INSEMEX-OEC) 

 

3. Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: 

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

     Produse certificate: 

- Fitile detonante şi fitile de siguranţă 
- Detonatori şi relee 
- Explozivi brizanţi 

 

4. 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) 

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 

Certificat de 

Acreditare 

Nr. ON 45/2016 

 

Notified body NB 

1809 

Bruxelles 

 

Certificat de 

Acreditare 

Nr. ON 35/2015 

 

Notified body NB 

1809 

Bruxelles 

 

RENAR 

 

 

 

Comisia 

europeană 

 

 

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 Documentul de 
acreditare/ 

abilitare 

Emitent 

2. 

Organism de inspecţie 
compuşi organici 
volatili (INSEMEX-
COV) 

1. Inspecţie tehnică în exploatare. 
Abilitare nr. 7 din 

19 noiembrie 2009 
Ministerul Economiei – 

Direcţia generală de 
politică industrială şi 

competitivitate 
2. Avizare tehnică a proiectelor. 

Abilitare nr. 10 din 
19 noiembrie 2009 

3. 

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

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.  

Ordinul nr. 517 din 
6 decembrie 2005 

 

Ministerului Economiei şi 
Comerţului 

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

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) . 

 

Ordin nr. 1.636 din 
25 aprilie 2007 

Ordin nr. 392 din 2 
mai 2007 

Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de 

Şanse  şi Ministerul 
Economiei şi Finanţelor 

5. 
Grup de avizare 
salvare (GAS) 

Organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu 
pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive. 
 

Ordin nr. 391 din 2 
mai 2007 

Ordin nr. 1637 din 
19 iunie 2007 

Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de 

Şanse  şi Ministerul 
Economiei şi Finanţelor 

6. 
Grup verificare a 
instalaţiilor de 
ventilare (GVIV) 

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). 
 

Ordin nr. 393 din 2 
mai 2007 

Ordin nr. 1638 din 
25 aprilie 2007 

Ministerul Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de 

Şanse  şi  Ministerul 
Economiei şi Finanţelor 
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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. 

Totodată, Instalaţia de Interes Naţional - PCDIEx a fost utilizată pentru realizarea temelor/proiectelor 

de cercetare din cadrul Programului Parteneriate în domeniile prioritare şi Programul Nucleu. 

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 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 

– cod PN 16 43", pe parcursul anului 2016 s-au derulat un nr. de 34 proiecte de cercetare, şi anume: 

1. Cercetări privind dezvoltarea de noi tehnici de evaluare în vederea certificării echipamentului de 

curenţi slabi în concordanţă cu cerinţele IECEx. 

2. Metode şi tehnologii pentru testarea introducătoarelor de cablu antideflagrante şi cu tip de protecţie 

securitate mărită. 

3. 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.  

4. Evaluarea riscului de expunere ocupaţională a lucrătorilor la pulberile inhalabile de lemn şi stabilirea 

dispersiei granulometrice a particulelor din mediul de muncă. 

5. 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”. 

6. Stand pentru verificarea parametrilor motoarelor electrice ce acționează ventilatoare care funcționează 

in atmosfere explozive cu gaze, vapori, cețuri si prafuri. 
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7. Cercetări privind creşterea nivelului de seismoprotecţie a obiectivelor civile şi industriale prin stabilirea 

influenţei frecvenţei undelor seismice asupra amplitudinii mişcării particulelor solului. 

8. Cercetări privind evaluarea securităţii explozivilor de uz civil, din punct de vedere al preciziei de 

întârziere şi a vitezei de detonaţie. 

9. Studiu privind pregătirea psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / 

inflamabile / explozive. 

10. Cercetări privind dispersia poluanţilor în mediul acvatic prin utilizarea unui program specializat în 

vederea estimării dinamicii fenomenului de poluare. 

11. Extinderea domeniului de competenţă al laboratorului de mediu privind determinarea de monoxid de 

carbon din mediul înconjurător (imisii). 

12. Metodologie de stabilire a construcţiilor de aeraj critice la nivelul unei reţele complexe de aeraj. 

13. 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. 

14. Cercetări privind utilizarea vehiculelor comandate de la distanţă în activitatea de intervenţie şi salvare 

în medii toxice / explozive / inflamabile. 

15. Metodologie privind analiza grafică în sistem 3D a mediilor potenţial explozive care interacţionează cu 

sistemele de ventilaţie industrială. 

16. Cercetări privind creşterea gradului de siguranţă la instalaţiile de încercare a explozivilor de siguranţă 

antigrizutoşi. 

17. Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei de testare a materialelor de protecţie 

antiscântei destinate utilizării in atmosfere potențial explozive. 

18. Cercetări privind viteza de detonaţie la diferite tipuri de explozivi. 

19. Eficientizarea instalaţiilor de ventilaţie industrială din cadrul incintelor cu pericol de formare a 

atmosferelor explozive şi / sau toxice. 

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

21. Metodologie pentru determinarea debitului de aer la nivelul unei instalații de ventilație industrială. 

22. Cercetări privind creşterea gradului de securitate la infrastructurile tehnice destinate depozitării 

explozivilor de uz civil. 

23. Creşterea capacităţii de pregătire teoretică şi practică a personalului de intervenţie şi salvare în medii 

toxice / explozive / inflamabile prin utilizarea echipamentelor de protecţie chimică. 

24. Cercetări privind identificarea unui traseu optim de antrenament a personalului de intervenţie şi 

salvare în spaţii închise, funcţie de modificările parametrilor fiziologici ai acestora. 

25. Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi informatice pentru organizarea cursurilor de 

calificare în meseria de pirotehnician. 

26. Cercetări privind metodele utilizate pentru evaluarea undelor seismice generate de lucrările de 

împuşcare din cariere. 

27. Metode noi  pentru calcularea volumului de dispersie a gazelor combustibile în vederea  clasificării  

ariilor periculoase. 

28. Calibrarea simulărilor computerizate ale exploziilor de gaze, utilizând efectul Schlieren. 

29. Cercetări privind influența pirosulfurilor în producerea evenimentelor de tip explozie sau incendiu. 

30. Cercetări privind realizarea modelărilor computerizate ale incendiilor, utilizând sisteme HPC (High 

Performance Computing). 
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31. Cercetări privind influenţa factorilor de micro-climat asupra parametrilor de încercare, în timpul testării 

la funcţionare a articolelor pirotehnice. 

32. Cercetări privind stabilirea comportamentului materialelor periculoase încadrate în clasa I, în ceea ce 

priveşte tranziţia de la deflagrare la detonare. 

33. Instrumente moderne pentru simularea computerizată a rezistenţei la impact a echipamentelor 

electrice protejate la explozie. 

34. Cercetarea comportamentului la ardere a materialelor combustibile implicate în evenimente de tip 

incendiu/explozie. 

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

LABORATOR DE TOXICOLOGIE (GRUP DE LABORATOARE PENTRU DETERMINĂRI NOXE 

PROFESIONALE) se ocupă cu: determinări noxe profesionale la locurile de muncă în vederea evaluării 

expunerii profesionale a lucrătorilor la 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. 

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

2013 cu numărul LI 374, se ocupă cu efectuarea de încercări în regim acreditat, dintre care amintim:  

Încercări pentru echipamente 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 - OEC activitățile de 

evaluare a conformității produselor  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. 
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Activităţile specifice ale INSEMEX-OEC sunt: 

A. CERTIFICAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR PENTRU CERINŢELE DE SECURITATE, 

PREVĂZUTE ÎN: 

Directiva 2014/34/UE „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial explozive – 

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

Produse certificate: 

- Echipamente grupa II, categoria 1,2 și 3;  

- Dispozitive de securitate, dispozitive de control și dispozitivele de reglare; 

- Sisteme protectoare autonome; 

- Echipamente grupa I, categoria M1 și M2; 

- Componente destinate ca părți ale echipamentelor din grupa I categoria M1 și M2; 

- Componente destinate ca părți ale echipamentelor din grupa II. 

 

B. CERTIFICAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR PENTRU CERINŢELE DE SECURITATE, 

PREVĂZUTE ÎN:  

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 PRODUSELOR PENTRU CERINŢELE DE SECURITATE, 

PREVĂZUTE ÎN: 

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

Produse certificate: 

- Fitile detonante şi fitile de siguranţă; 
- Detonatori şi relee; 
- Explozivi brizanţi. 
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D. 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) 

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 (INSEMEX-COV) 

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 DE ÎNCHIDERE A OBIECTIVELOR 
MINIERE (GADTIOM) 

Activitatea GADTIOM se desfășoară în baza Ordinului nr. 517 din 6 decembrie 2005, emis de 

Ministerul Economiei și Comerțului pentru - Avizarea 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) 

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). 

GRUP DE AVIZARE SALVARE (GAS), 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 
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emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ordinului nr. 1637 din 2007 emis de 

Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

GRUP VERIFICARE A INSTALAŢIILOR DE VENTILARE (GVIV), 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. 

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN VEDEREA REALIZĂRII TRANSFERULUI TEHNOLOGIC 

Conducerea executivă a INCD INSEMEX a urmărit cu mare interes: 

 Asigurarea competitivității economice a beneficiarilor; 
 Îmbunătățirea cooperării intre institut si industrie, mai ales prin dezvoltarea de parteneriate 

public private, prin: 

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

- diversificarea ofertei de servicii; 

- creșterea numărului de tehnologii si produse transferate in industrie; 

- 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   

- 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. 

 

INSTALAŢIA DE INTERES NAŢIONAL 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 



INCD INSEMEX | 37 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE                                        6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţi de cercetare 

 

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 cercetare-dezvoltare 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; 

- 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 

http://www.insemex.ro/pcdiex.html
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6.4. 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 și 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 instalațiilor principale de ventilaţie la punerea în funcțiune cât și după reparațiile capitale 

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 

instalațiile care extrag transportă și prelucrează produse petroliere și gaze naturale; 

- determinări ale parametrilor de inflamabilitate pentru substanțe inflamabile (lichide, gaze, pulberi) 

și elaborare de măsuri pentru exploatarea acestora;  

- evaluarea comportamentului la autoaprindere a acumulărilor de praf; 

- analize fizico-chimice pentru diverse matrici (ape, soluri, levigate deșeuri, aer, gaze, substanțe 

minerale, îngrășăminte chimice, explozivi, lichide inflamabile); 

- determinarea cauzelor producerii exploziilor/incendiilor; 

- verificare și avizare documentație de zonare Ex ; 

- simulări/experimentări/modelări procese chimice și fizice. 

 

 De asemenea pentru dezvoltarea fundamentului tehnico – științific al departamentului precum și 

pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare/expertizare INSEMEX a elaborat propuneri de proiecte, pe 

care le-a și contractat, astfel: 

a) Metodologie de stabilire a construcţiilor de aeraj critice la nivelul unei reţele complexe de aeraj. 

b) 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. 

c) Metodologie privind analiza grafică în sistem 3D a mediilor potenţial explozive care interacţionează 

cu sistemele de ventilaţie industrială. 

d) Eficientizarea instalaţiilor de ventilaţie industrială din cadrul incintelor cu pericol de formare a 

atmosferelor explozive şi / sau toxice. 

e) Metodologie pentru determinarea debitului de aer la nivelul unei instalații de ventilație industrială. 

f) Software pentru stabilirea parametrilor specifici instalațiilor de ventilație industriala. 
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g) Tehnologie de monitorizare invazivă continuă a parametrilor aerodinamici la nivelul unei stații 

principale de ventilație. 

h) Cercetări privind influența pirosulfurilor în producerea evenimentelor de tip explozie sau incendiu. 

i) Cercetarea comportamentului la ardere a materialelor combustibile implicate în evenimente de tip 

incendiu/explozie. 

j) Dezvoltarea metodelor de încercare/experimentare prin intermediul sistemului de analiză Kjedahl – 

în vederea studierii şi determinării conţinutului de azot în produse lichide şi solide. 

Pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al departamentului, respectiv al Laboratorului 
de Analize Fizico-Chimice precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare, INSEMEX 
a achiziționat în cadrul Proiectului de Investiții CDI echipamentul Spectrometru în Infraroșu cu 
Transformata Fourier FTIR pentru determinarea precursorilor de explozivi.  

Anumite substanțe și amestecuri sunt precursori de explozivi și pot fi utilizate impropriu la 
fabricarea ilicită de explozivi. Planul de acțiune al Uniunii Europene privind îmbunătățirea securității 
explozivilor, adoptat de Consiliu la 18 aprilie 2008, a invitat Comisia să instituie un Comitet permanent 
pentru precursori care să analizeze măsuri și să pregătească recomandări privind reglementarea 
precursorilor de explozivi disponibili pe piață, luând în considerare costurile și beneficiile acestora. Astfel, a 
fost elaborat Regulamentul nr. 98 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013, care 
limitează accesul cetăţenilor la substanţe specifice întrebuințate pe scară largă, dar care pot fi utilizate şi ca 
precursori de explozivi. Pentru a menține libera circulație a bunurilor, 8 substanţe, enumerate în anexa I a 
regulamentului (peroxid de hidrogen, nitrometan, acid azotic, clorat de potasiu, perclorat de potasiu, clorat 
de sodiu, perclorat de sodiu), pot fi comercializate în continuare sub formă concentrată fie pe baza unei 
licenţe eliberate de o autoritate naţională competentă şi a unor justificative care să ateste necesitatea 
legitimă a utilizării acestora, fie fără licenţă, într-o concentraţie care să nu permită utilizarea lor la 
realizarea de explozivi artizanali. În anexa II, există o listă de alte 7 substanţe (hexamină, acid sulfuric, 
acetonă, nitrat de potasiu, nitrat de sodiu, nitrat de calciu, nitrat de calciu și amoniu, nitrat de amoniu), în 
cazul cărora nu se aplică nicio licenţă sau concentraţie. Cu toate acestea, pentru toate cele 15 substanţe şi 
pentru vânzarea oricăror alte substanţe, amestec, nespecificate în anexe, dar identificate sporadic de 
Comisie printre cele utilizate la fabricarea explozivilor artizanali trebuie raportată punctului naţional de 
contact orice tranzacție considerată „suspectă” pe motive întemeiate.  

În regulamentul amintit, sunt stabilite valori limită de concentrație peste care accesul la anumiți 
precursori de explozivi este restricționat, în timp ce pentru anumiți alți precursori este prevăzută doar 
raportarea tranzacțiilor suspecte. Criteriile pentru a stabili care măsuri se aplică căror substanțe includ 
nivelul de amenințare asociat precursorului de exploziv în cauză, volumul comerțului cu precursorul de 
exploziv în cauză și posibilitatea stabilirii unui nivel de concentrație sub care precursorul ar putea fi totuși 
utilizat în scopurile legitime pentru care este introdus pe piață. Aceste criterii ar trebui să dea în continuare 
o orientare noilor acțiuni care pot fi întreprinse cu privire la precursorii care nu intră în prezent în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament. 

Astfel, în vederea implementării revederilor Regulamentului nr. 98 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 ianuarie 2013, privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, este necesar 
ca la nivel național să existe laboratoare cu competente și atribuții reglementate atât prin regulamentul 
menționat cât și prin alte acte normative, de exemplu: Directiva 2014/28/UE, referitoare la punerea la 
dispoziție pe piață a explozivilor de uz civil, preluată prin H.G. 197/2016 și Directiva 2013/29/UE, 
referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice, preluată prin H.G. 1102/2014, pentru 
care INCD INSEMEX are acreditările necesare fiind notificat la Bruxelles cu indicativul NB 109. 
Prin această investiţie s-a urmărit creşterea capacității de identificare și cuantificare a precursorilor de 
explozivi, prin  utilizarea unei metode adecvată scopului, actuale și de mare acuratețe, spectrometria IR, 
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care are la bază  determinarea grupărilor funcţionale ale probei analizate fiind o metodă uzuală în 
elucidarea structurii şi identificarea unui compus chimic. 
 

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, CO) 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 România); 

- 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 un număr de 9 propuneri 
de proiecte, pe care le-a și contractat, astfel: 

a) Evaluarea riscului de expunere ocupaţională a lucrătorilor la pulberile inhalabile de lemn şi 
stabilirea  dispersiei granulometrice a particulelor din mediul de muncă; 

b) Studiu privind pregătirea psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / 
inflamabile / explozive; 

c) Dezvoltarea capacităţii laboratorului de mediu prin achiziţionarea unui sistem de analiză a  
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vibraţiilor transmise clădirilor afectate de traficul rutier greu; 
d) Cercetări privind dispersia poluanţilor în mediul acvatic prin utilizarea unui program specializat în 

vederea estimării dinamicii fenomenului de poluare; 
e) Extinderea domeniului de competenţă al laboratorului de mediu privind determinarea de monoxid 

de carbon din mediul înconjurător (imisii); 
f) Cercetări privind utilizarea vehiculelor comandate de la distanță, în activitatea de intervenție și 

salvare în medii toxice / explozive / inflamabile; 
g) Creșterea capacității de pregătire teoretică și practică a personalului de intervenție și salvare în 

medii toxice / explozive / inflamabile prin utilizarea echipamentelor de protecție chimică; 
h) Cercetări privind identificarea unui traseu optim de antrenament a personalului de intervenţie şi 

salvare în spaţii închise, funcţie de modificările parametrilor fiziologici ai acestora; 
i) Dezvoltarea şi aplicarea unor metode de testare a aparatelor de protecţie a respiraţiei pe bază de 

aer comprimat / oxigen în vederea certificării acestora. 
 

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: 
- servicii de evaluare a conformităţii produselor cu cerinţele din noua directiva europeană ATEx – 

Directiva 2014/34/UE (EKSPRO ELEKTRIK Turcia, HELMKE Germania și pentru producătorii de 
echipamente Ex din România - certificare echipamente electrice, solicitare de certificare ATEX, 
altele); 

- servicii de instruire personal cu atribuţii și responsabilităţi în instalaţiile tehnice periclitate de 
atmosfere potenţial explozive. 
S-a obținut acreditarea RENAR pentru noua directivă ATEX – Directiva 2014/34/UE, care a fost 

transpusă în legislația românească prin HG 245/2016. În urma obținerii acreditării, organismul de 
certificare OEC-SECEEx a fost desemnat la Bruxelles și pentru această directivă. 

De asemenea, s-a încheiat procesul de acreditare în Sistemul IECEx, Schema de certificare produse 
pentru INSEMEX-SECEEx, atât ca Organism de Certificare (ExCB) cât și ca Laborator de Încercări (ExTL). 

Șeful Departamentului Securitatea Instalaţiilor şi a Echipamentelor Antiexplozie, domnul dr. ing. 
Sorin Burian și domnul dr. ing. Lucian Moldovan au participat la Întâlnirea anuală a IECEEx, ce a avut loc în 
perioada 03 - 10 septembrie 2016, la DURBAN (Africa de Sud). 

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. 

  De asemenea, pentru dezvoltarea fundamentului tehnico - ştiinţific al departamentului precum şi 
pentru dezvoltarea infrastructurii de încercare / expertizare  INSEMEX a elaborat un număr de 14 
propuneri de proiecte, pe care le-a și contractat, astfel: 

a) Studiul cerinţelor şi   procedurilor pentru elaborarea documentului privind protecţia împotriva 
exploziilor; 

b) Cercetări privind dezvoltarea de noi tehnici de evaluare în vederea certificării echipamentului de 
curenți slabi în concordanță cu cerințele IECEx; 

c) Metode şi tehnologii pentru testarea introducătoarelor de cablu antideflagrante şi cu tip de 
protecţie securitate mărită; 

d) 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; 

e) 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”; 
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f) Stand pentru verificarea parametrilor motoarelor electrice ce acționează ventilatoare care 
funcționează in atmosfere explozive cu gaze, vapori, cețuri si prafuri; 

g) Stand și metodologie de evaluare la aprindere a atmosferelor potențial explozive pentru 
componentele mici din cadrul echipamentelor protejate la explozie; 

h) 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"; 

i) Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei de testare a materialelor de protecţie 
antiscântei destinate utilizării in atmosfere potenţial explozive; 

j) Cercetări privind rezistenţa mecanică la torsiune şi îndoire simultană a cablurilor electrice miniere; 
k) Dezvoltarea instalației de încercări in amestecuri explozive, in vederea efectuării încercărilor de tip 

specifice, in cazul motoarelor electrice antideflagrante de mari dimensiuni; 
l) Cercetări privind riscul de explozie generat de electricitatea statică în prezenţa atmosferelor 

explozive; 
m) Dezvoltarea capacităţii de încercare pentru echipamentele destinate utilizării în mediu umed având 

ca tip de protecție încapsulare “m”; 
n) Metode noi  pentru calcularea volumului de dispersie a gazelor combustibile în vederea  clasificării  

ariilor periculoase. 
 

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 internă 
(Danish, Danemarca); 

- Colaborarea europeană în domeniul articolelor pirotehnice de divertisment care a avut ca  obiect 
expertizarea tehnică a articolelor pirotehnice prelevate de pe  piaţa comunitară (Proiect PROSAFE); 

- 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 2014/28/2003/UE şi 2013/29/UE. Parteneri în aceste 
contracte au fost MAXAM Romania, SSE România, NITROMAK Turcia, WEATHERFORD Atlas GIP 
Ploieşti, AUSTIN POWDER EXPLOZIV Miercurea-Ciuc, EXPLOMIN Deva, NAPOCAMIN Cluj-Napoca, 
CAVIEM LINE Galaţi, ELECTROMECANICA Ploieşti etc; 

- Participarea în  cadrul schemei internaţionale RFCS, în vederea efectuării de teste pe explozivi şi 
articole pirotehnice, pentru comparări inter-laboratoare  (Royal Military Academy, Bruxelles-
Belgia); 

- Participarea la ședințele Comitetului Tehnic 358 de standardizare, în cadrul cărora au fost adoptate 
11 standarde europene (prin metoda notei de confirmare) și 4 standarde europene (prin realizarea 
versiunii române); 

În perioada 09÷11.05.2016 INCD INSEMEX Petroșani a fost gazda organizării ședinței comune 
privind a 25-a întâlnire a forumului Organismelor Notificate pe Directiva Explozivi, respectiv a 19-a întâlnire 
a Forumului Organismelor Notificate pe Directiva Articole Pirotehnice. Evenimentele s-au desfășurat la 
Sibiu, la întâlnirile de lucru fiind prezenți reprezentantul Comisiei Europene în aceste Forumuri, 
reprezentanți ai organismelor Notificate, Asociațiilor de explozivi/articole pirotehnice și reprezentanți ai 
autorităților naționale cu atribuții în gestionarea celor 2 directive. În programul desfășurării celor două 
întâlniri  conform celor stabilite anterior în cadrul ședințelor de lucru a organismelor notificate, a avut loc 
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deplasarea tuturor  participanților  la INCD INSEMEX Petroșani, în vederea prezentării infrastructurii  de 
încercare utilizată în procesele de certificare/încercare a explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice. 

În perioada 22-23.11.2016, INSEMEX OEC a fost prezent la a 20-a întâlnire a  Forumului 
Organismelor Notificate, pe domeniul reglementat de Directiva 2013/29/UE  desfășurată la Bruxelles 
Belgia.   

În februarie 2016, Serviciul INSEMEX-SECEMTI a fost evaluat de către Organismul Național de 
Acreditare - RENAR pe Directiva 2013/29/UE a articolelor pirotehnice obținând menținerea acreditării în 
acest domeniu. De asemenea, intrarea în vigoare, începând cu 20.04.2016, a Directivei 2014/28/UE pentru 
explozivi de uz civil, transpusă în legislația națională prin HG 197/2016, a impus necesitatea (re)notificării 
organismelor de evaluare a conformității produselor, pe noua directivă. În acest sens INSEMEX-SECEMTI a 
parcurs cu succes toate etapele spre acest obiectiv obținând în urma evaluării din aprilie 2016, acreditarea 
prin „Certificatul de Acreditare Nr. ON 045” care atestă faptul că îndeplinește cerințele SR EN ISO / CEI 
17065/2013 și este competent să efectueze evaluarea conformității produselor, având în vedere noua 
directivă, finalizând cu renotificarea de către Comisia Europeană a Organismului INSEMEX-OEC. Totodată, 
INSEMEX-SECEMTI și-a extins domeniul de competență  prin obținerea acreditării/notificării și pentru 
evaluarea grupei de explozivi, propulsori și carburanți pentru rachete. 

Au fost valorificate în cadrul diverselor lucrări de cercetare-dezvoltare noile dotări achiziţionate în 
anul 2016, contribuindu-se astfel la îmbunătăţirea şi dezvoltarea nivelului tehnic şi ştiinţific al activităţii din 
cadrul Departamentului Securitatea Explozivilor şi Articolelor Pirotehnice. Dintre acestea se pot menţiona: 

- pachet complet cu software specializat pentru evaluarea riscului global (risc de 
explozie/ocupaţional/de atac terorist la depozitele de exploziv de uz civil, tip IMESAFR v2 Bundle 
and DIRE software, de ultimă generație, capabil să îndeplinească, la cel mai înalt nivel cerințele 
tehnice impuse de reglementările internaţionale/europene și naționale aplicabile. De asemenea, s-
a realizat o instruire de specialitate (finalizată cu un certificat de competenţă) şi un schimb de 
experienţă în domeniul securităţii integrate a depozitelor de explozivi, la Ottawa, Canada împreună 
cu specialişti de la Institute of Makers of Explosives Safety Analisys for Risk, SUA; 

- echipament multifuncțional performant pentru monitorizarea și  înregistrarea  parametrilor  de  
micro-climat  cu  soft  incorporat, conform standardelor europene armonizate, tip RainWise CC-
3000, de provenienţă americană care a fost furnizat de către firma Echipot, Oradea (reprezentanţa 
RainWise Inc., SUA); 

- sisteme noi, moderne de comunicare și avertizare sonoră și optică,  caz în care se vor elabora 
instrucțiuni de lucru pentru noua situație de fapt, instruirea personalului propriu, de pază, vizitatori 
și practicanți; 

- echipament multifuncţional performant pentru determinarea cu acurateţe ridicată a vitezei de 
detonaţie şi a preciziei de întârziere la sistemele de iniţiere (capse detonante electrice şi sisteme 
neelectrice) tip TRIO CHRONOS II. 

Totodată, pentru concretizarea nivelului de dezvoltare tehnico-ştiinţifică la nivelul departamentului, 
au fost derulate cu succes fazele de realizare ale proiectelor NUCLEU contractate care au fost prevăzute 
pentru anul 2016, respectiv: 

a) Cercetări privind creşterea nivelului de seismoprotecţie a obiectivelor civile şi industriale prin 
stabilirea influenţei frecvenţei undelor seismice asupra amplitudinii mişcării particulelor solului; 

b) Cercetări privind evaluarea securităţii explozivilor de uz civil, din punct de vedere al preciziei de 
întârziere şi a vitezei de detonaţie; 

c) Cercetări privind creşterea gradului de siguranţă la instalaţiile de încercare a explozivilor de 
siguranţă antigrizutoşi; 
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d) Cercetări privind viteza de detonaţie la diferite tipuri de explozivi; 
e) Cercetări privind creşterea gradului de securitate la infrastructurile tehnice destinate depozitării 

explozivilor de uz civil; 
f) Cercetări privind metodele utilizate pentru evaluarea undelor seismice generate de lucrările de 

împuşcare din cariere; 
g) Cercetări privind influenţa factorilor de micro-climat asupra parametrilor de încercare, în timpul 

testării la funcţionare a articolelor pirotehnice; 
h) Cercetări privind stabilirea comportamentului materialelor periculoase încadrate în clasa I, în ceea 

ce priveşte tranziţia de la deflagrare la detonare; 

În cadrul noului 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 derulate următoarele proiecte de cercetare - dezvoltare: 

 

Laboratorul 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 

- Realizarea unui sistem informatic – suport al sistemului calității pentru laboratoarele de încercări 

din cadrul INSEMEX-GLI. 

- Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi informatice pentru organizarea cursurilor de 

calificare în meseria de pirotehnician. 
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7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare 

7.1. Structura rezultatelor de cercetare realizate (conform tabel); 
 

  2015 2016 

  NR. NR. 

7.1.1 
Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate in reviste de specialitate cotate 

ISI. (Anexa nr. 3) 
34 25 

7.1.2 Factor de impact cumulat  al lucrărilor cotate ISI. 2,156 ISI 
Proceedings 

7.1.3 Citări in reviste de specialitate cotate ISI. 14 - 

7.1.4 Brevete de invenţie. (solicitate / acordate) (Anexa nr. 4) 3/9 4/9 

7.1.5 Citări  in sistemul ISI ale cercetărilor brevetate. - - 

7.1.6 
Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, 

bazate pe brevete, omologări sau inovații proprii. (Anexa nr. 5) 
19 15 

7.1.7 
Lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate  fără cotaţie ISI. 

(Anexa nr. 6) 
56 41 

7.1.8 
Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale. (Anexa 

nr. 7) 
84 75 

7.1.9 

Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii 

şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de 

beneficiar. (Anexa nr. 8) 

74 78 

7.1.10 Drepturi de autor protejate ORDA sau in sisteme similare legale. - - 

 

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, astfel: 

 
A. PN 16 43 02 01 - „Metodologie de stabilire a construcţiilor  de aeraj critice la nivelul unei reţele 

complexe de aeraj” 

 Proiectul a fost realizat în două faze: 

- Faza I:  ,, Stabilirea ramificaţiilor critice la nivelul reţelei de  aeraj”,structurată pe cinci capitole.   

- Faza a-II-a: ”Stabilirea metodelor de eliminare a ramificaţiilor critice specifice reţelei de 

aeraj”structurată pe cinci capitole. 

Obiectivul proiectului a fost identificarea modificărilor  respectiv a perturbaţiilor care survin la nivelul unei 

reţele de aeraj aferentă unei unităţi  miniere active. De asemenea s-a urmărit  identificarea parametrilor 

aerodinamici specifici reţelei de aeraj în condiţii normale. Totodată s-a urmărit identificarea construcţiilor 

de aeraj critice la nivelul unei reţele de aeraj complexe. 

Legităţile care definesc curgerea aerului 

Procesul de ventilaţie este considerat protecţia primară la exploatarea cărbunilor în subteran. 

Datorită acestui rol,  are o importanţă deosebită în asigurarea şi menţinerea condiţiilor de securitate şi 

sănătate pe traseul lucrărilor miniere subterane. 
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             Vehicularea aerului prin reţeaua de lucrări miniere aferente unei exploatări subterane este un 

proces complex ce face parte dintr-un domeniu interdisciplinar care necesită cunoştinţe de matematică, 

fizică, aerodinamică, geotehnică, tehnică minieră,termotehnică etc. 

              Vehicularea aerului in subteran se realizează atît pe traseul lucrărilor active şi reprezintă debitul de 

aer util cât şi prin spaţiul exploatat aferent abatajelor şi se numeşte debit de aer pierdut sau debit de aer 

scurtcircuitat. Regimul de curgere al aerului în subteran are loc în trei domenii distincte şi anume:  

- regim laminar; 

- regim intermediar sau tranzitoriu; 

- regim turbulent. 

                  Regimul de aer turbulent este specific curgerii aerului pe traseul lucrărilor miniere  active şi are 

drept efect diluarea gazelor emanate din zăcământ şi din rocile înconjurătoare. 

Parametrii funcţionali aferenţi staţiilor principale de aeraj 

Curbele caracteristice ale ventilatoarelor principale se determină prin încercări de laborator, 

încercări uzinale şi în condiţii de exploatare . 

 Încercările de laborator se realizează pe modele  şi au ca scop determinarea curbelor caracteristice, 

precum şi studierea influenţei diferiţilor factori asupra parametrilor funcţionali. Încercările uzinale 

urmăresc stabilirea curbelor caracteristice ale ventilatoarelor realizate la scară industrială, care diferă de 

curbele caracteristice obţinute prin recalcularea parametrilor ventilatoarelor model în baza legilor de 

similitudine . 

 Se constată diferenţe importante între curbele caracteristice obţinute în condiţii de exploatare şi 

cele determinate prin încercări uzinale datorită modificării caracteristicilor aerodinamice ce pot surveni cu 

ocazia montării la reţea a ventilatoarelor principale. 

În acest context performanţele ventilatoarelor pot să scadă în timpul exploatării, reducându-se 

astfel capacitatea de aerisire a acestora. 

 Rezultă deci că performanţele ventilatoarelor din dotarea instalaţiilor  principale de ventilaţie se 

pot  determina numai prin stabilirea curbelor caracteristice specifice acestora. 

 

Analiza unei reţele complexe de aeraj 

Aerajul general specific reţelei complexe de aeraj din cadrul minei Uricani se caracterizează printr-o 

distribuţie diagonală pe aripi, sub depresiunea acelor două staţii principale de aeraj Est şi Vest, ambele 

dotate cu ventilatoare axiale de capacitate medie tip VAD 2100, respectiv VOD 2100. 

Rezolvarea reţelei complexe de aeraj  

Pentru cunoaşterea valorilor reale ale parametrilor aerodinamici specifici lucrărilor miniere din 

componenţa reţelei de aeraj a minei, s-au efectuat măsurători debitmetrice şi depresiometrice. 

 

Identificarea construcţiilor critice de aeraj 
Pentru realizarea debitelor necesare de aer la nivelul fiecărei ramificaţii se impune rezolvarea reţelei de 

aeraj în scopul identificării soluţiilor optime la nivel de ramificaţie. În mod practic, asigurarea debitelor necesare 
la locurile de muncă şi în lucrările miniere adiacente, se realizează cu ajutorul construcţiilor de aeraj. 
 Construcţiile de aeraj se utilizează pentru izolarea, separarea respectiv dirijarea curenţilor de aer pe 
circuite şi sub circuite de aeraj. Atât teoretic cât şi practic, orice construcţie de aeraj introduce în reţea o 
rezistenţă suplimentară, care creşte considerabil valoarea rezistenţei totale a minei. În aceste condiţii, 
ventilatorul activ din cadrul staţiei principale de aeraj trebuie să dezvolte o depresiune proporţională cu debitul 
total necesar la nivel de mină. 
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Fig. 1. Schema 3D a rețelei de aeraj, modelată în aplicația 3D CANVENT 

 
 În condiţiile unei reţele complexe de aeraj, pot să apară construcţii de aeraj care induc la nivelul reţelei 
un grad de instabilitate respectiv, obligă ventilatorul activ să deplaseze punctul de funcţionare din zona stabilă 
către zona instabilă anterioară sau posterioară punctului de depresiune maxim.  
 Construcţiile de aeraj care induc un grad de instabilitate ridicat la nivelul reţelei de aeraj, se numesc 
construcţii de aeraj critice şi trebuie să li se acorde o atenţie specială din partea persoanelor responsabile cu 
managementul reţelei de aeraj. Pentru a identifica construcţiile de aeraj critice la nivelul reţelei unei mine, se 
utilizează programe specializate cum ar fi 3D CANVENT şi echipamente IT performante în scopul modelării, 
rezolvării, optimizării şi simulării reţelelor de aeraj.  

În condiţiile în care în urma simulării succesive prin aplicarea gradientului de rezistenţă, se constată că 
există o influenţă minoră asupra regimului de funcţionare, aferent ventilatorului activ, în sensul modificării 
punctului de funcţionare în plaja specifică regimului stabil, atunci construcţia de aeraj este considerată 
nepericuloasă, dar se vor lua măsuri pentru controlul periodic al acesteia.  

În continuare, se consideră rezistenţa R, ca fiind rezistenţa construcţiei de aeraj obţinută în urma 
măsurătorilor, respectiv în urma optimizării reţelei de aeraj, se aplică un gradient de rezistenţă ± Rx , obţinându-
se astfel o valoare nouă a rezistenţei Ry,  Ry = R ± Rx. 

În condiţiile în care în urma simulării succesive prin aplicarea gradientului de rezistenţă, se constată că 
există o modificare majoră asupra regimului de funcţionare aferent ventilatorului activ, în sensul deplasării 
punctului de funcţionare din plaja specifică regimului stabil, în plaja specifică regimului instabil dar posterioară 
punctului de depresiune maximă, atunci construcţia de aeraj este considerată periculoasă şi se vor lua măsuri 
pentru monitorizarea permanentă a acesteia.  

În final, se consideră rezistenţa R, ca fiind rezistenţa construcţiei de aeraj obţinută în urma 
măsurătorilor, respectiv în urma optimizării reţelei de aeraj, se aplică un gradient de rezistenţă ± Rx , obţinându-
se astfel o valoare nouă a rezistenţei Ry,  Ry = R ± Rx. 

În condiţiile în care în urma simulării succesive prin aplicarea gradientului de rezistenţă, se constată că 
există o modificare radicală asupra regimului de funcţionare aferent ventilatorului activ, în sensul deplasării 
punctului de funcţionare din plaja specifică regimului stabil în plaja regimului instabil, dar anterioară punctului 
de depresiune maximă care cuprinde şi zona de pompaj, construcţia de aeraj se considerată critică şi se vor lua 
măsuri pentru eliminarea caracterului critic al acesteia.  

Pericolul generat de construcţiile de aeraj critice este dat de faptul că în urma modificării subiective a 
parametrilor aerodinamici aferenţi acesteia, induce un grad de instabilitate extrem de ridicat la nivelul reţelei 
de aeraj, respectiv şocuri dinamice la nivelul agregatului motor-ventilator, care pot conduce la scoaterea 
intempestivă din funcţiune a ventilatorului. 
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Pentru ajustarea debitelor de aer pe circuite și sub circuite de apelează la construcțiile de aeraj care pot 
fi: 

- Uși de reglare, sunt acele construcții de aeraj care asigură, de exemplu, vehicularea debitelor 
necesare la nivel de abataje; 

- Uși de dirijare, sunt acele construcții de aeraj care asigură  reglarea debitelor la nivel de circuite 
principale și secundare de aeraj; 

- construcții de aeraj care asigură separarea curenților de aer proaspăt de curenții de aer viciat; 
- Diguri de izolare, sunt acele construcții de aeraj care asigură separarea  completă a curenților de aer 

proaspăt de curenții de aer viciat sau separarea lucrărilor active de lucrările inactive. 
Anumite construcții de aeraj amplasate în zone de vulnerabilitate ridicată în ceea ce privește asigurarea 

stabilității aerajului induc ele la rândul lor un grad de instabilitate superior devenind astfel construcții de aeraj 
critice. 

Efectul acestor construcții critice de aeraj este  acela de a reduce masiv debitele de aer la nivelul 
subcircuitelor, crescând totodată debitele de aer evacuat la nivelul uneia sau alteia dintre stațiile principale de 
aeraj. Din punct de vedere al variației rezistențelor acestea pot varia în sens descrescător până la eliminare iar 
efectul asupra modului de funcționare al ventilatoarelor active se materializează prin deplasarea exagerată spre 
dreapta a punctului de funcționare.  

Acestea sunt motivele pentru care aceste construcții de aeraj sunt fixe și imobile, pentru care nu se 
recomandă sub nici o formă variația dinamică a rezistenței aerodinamice. 
Categoria construcțiilor de aeraj critice situate la nivelul lucrărilor miniere în interiorul rețelei de aeraj, 
reprezintă în adevăratul sens al cuvântului  construcții de aeraj critice, motiv pentru care se vor utiliza doar 
construcțiile de aeraj din această categorie. 
 Pentru eliminarea caracterului critic al construcțiilor de aeraj în cadrul proiectului se propun două 
metode specifice și anume: 

- Metoda reducerii rezistenței totale a construcției de aeraj critice; 
- Metoda dispersiei rezistenței totale a construcției de aeraj critice. 

   
Metoda reducerii rezistenței totale a construcției de aeraj critice prin crearea de legături paralele 
Această metodă constă în realizarea unei legături paralele la lucrarea minieră pe care este amplasată 

construcția de aeraj critică, prin săparea efectivă a unei lucrări miniere noi.  Această lucrare minieră nouă va fi 
racordată în paralel la lucrarea minieră pe care este amplasată construcția de aeraj critică. 

Pe ambele lucrări miniere se vor amplasa construcții de aeraj similare cu construcția critică respectiv  cu 
valoarea rezistenței totale egală. 
Aplicarea metodei reducerii rezistenței totale a construcției de aeraj critice 
 Pentru cazul concret aferent rețelei complexe de aeraj a minei Uricani se va exemplifica situația aplicării 
metodei reducerii rezistenței totale a construcției de aeraj critice prin crearea de legături paralele.   
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Fig. 2. Crearea de legături paralele în vederea reducerii rezistenței totale a construcției de aeraj critice 

 
Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra efectului aplicării metodei se vor prezenta curbele 

caracteristice aferente ventilatoarelor active din cadrul unei stații principale de aeraj, înainte și după aplicarea 
metodei. 

 

 
Fig. 3. Curba caracteristică de funcționare a ventilatorului activ PAE, înainte de aplicarea metodei 
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Fig. 4. Curba caracteristică de funcționare a ventilatorului activ PAE, după aplicarea metodei 

 
Metoda dispersiei rezistenţei totale a construcţiei de aeraj critice  

Metoda dispersiei rezistenței totale a construcției de aeraj critice se realizează prin amplasarea de 
rezistențe echivalente în amonte sau în aval de ramificația pe care este amplasată construcția critică. 
Rezistențele echivalente se amplasează pe legături paralele. 

Baza teoretică este identică celei prezentate pentru aplicarea metodei reducerii rezistenței totale a 
construcției de aeraj critice prin crearea de legături paralele. 
 Pentru cazul concret aferent rețelei complexe de aeraj a minei Uricani se va exemplifica situația 
aplicării metodei reducerii rezistenței totale a construcției de aeraj critice prin dispersiei rezistenței totale a 
construcției de aeraj critice  existente la nivelul ramificației 324 – 325, respectiv galeria transversală 
principală orizont 400 la puțul de aeraj Est. 
 

 
Fig. 5. Aplicarea metodei de reducere a rezistenței totale a construcției de aeraj,  

prin dispersia rezistenței totale  
 

Dispersia rezistențelor 
Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra efectului aplicării metodei se vor prezenta curbele 

caracteristice aferente ventilatoarelor active din cadrul unei stații principale de aeraj, înainte și după aplicarea 
metodei. 
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Fig. 6. Curba caracteristică de funcționare a ventilatorului activ PAE, înainte de aplicarea metodei 

 

 

 
Fig. 7. Curba caracteristică de funcționare a ventilatorului activ PAE, după aplicarea metodei 

 
Proiectul s-a finalizat cu două cereri de brevet de invenție și anume: 
- ”Metodă de identificare a construcțiilor de aeraj critice la nivelul unei rețele complexe de aeraj”, 

A/00391/31.05.2016 
- ”Metodă de eliminare a caracterului critic asociat construcțiilor de aeraj la nivelul unei rețele 

complexe”, A/00907/25.11.2016   
 

B. PN 16 43 02 02 – “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” 

Proiectul propune dezvoltarea și îmbunătățirea unei soluții, metode și tehnologii antioxidante cu 

funcție de prevenire/combatere a fenomenului de combustie spontană în activitatea de exploatare a 

cărbunelui, având ca bază teoriile de oxidare și ipoteza conceptului de rol catalitic al metalelor tranziţionale 
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paragenetice din cărbune. Activitatea de cercetare prevăzută a se derula în proiect se încadrează în 

direcțiile de cercetare aplicativă, dezvoltare experimentală, teste de încercări și dezvoltare tehnologică 

cuprinse în patru faze desfășurate în 2016-2017. 

Activitatea de cercetare din cadrul proiectului în cele două faze derulate în anul 2016 a cuprins: 

Faza I –  Analiza metodelor de determinare microelementelor cu rol catalitic  în oxidarea 

cărbunelui.   

Obiectivul specific al fazei I a cuprins documentari din literatura de specialitate, în studii, cercetări, 

pe metode de determinare a microelementelor cu rol catalitic  în oxidarea cărbunelui, pentru cunoaşterea 

elementelor rare  din cărbune.   

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei I:  

- Identificarea și analiza metodelor de determinare a microelementelor din cărbune, care au rolul de 
a accelera sau încetini  reacția de oxidare întâlnită intr-un proces de combustie spontană; 

- Dobândirea de noi cunoștințe în domeniul analizei instrumentale și dezvoltarea portofoliului de 
informație necesare cercetării focurilor de mină; 

- Creșterea nivelului de competență și performanță în activitatea a  personalului specializat  pe acest 
segment de cercetare. 

 
 Lucrarea fazei I din proiect  a fost structurată în 3 capitole ce reprezintă baza teoretico-practică de 
cercetare a unei teorii de oxidare, plecând de la ipoteza rolului catalitic a microelementelor în oxidarea 
cărbunelui și un  capitol de concluzii și propuneri.   
 În cadrul capitolului I - „Combustia spontană a cărbunilor”au fost definiţi cărbunii, compoziţie şi 
proprietăţi, cu tratarea  elementelor petrografice din structura lor, care sunt factori de  influență într-un 
proces de oxidare. Tot aici, într-un subcapitol au fost caracterizate cele trei faze ale unui proces de 
combustie spontană: autoîncălzirea, evaporarea umidității și autoaprinderea. 
 Capitolul II analizează 6 teorii privind procesul de combustie spontană a cărbunilor. 
 
 Teoria complexului de cărbune - oxigen care şi-a găsit o acceptare mai generală admite   că 
autoaprinderea  cărbunelui se datorează în principiu adsorbţiei şi absorţiei oxigenului de către  cărbune în 
condiţii atmosferice.   
 Teoria piritică  orientată spre a dovedi rolul primordial al sulfului piritic conţinut în cărbune. 
 Cataliza biologică - o teorie care, prin studierea factorilor microbiologici  s-a constatat   faptul că, 
microorganismele heterotrope care participă în oxidări la temperaturi joase.    
 Teoria fenolică - o teorie cunoscută dar mai puţin acceptată, conform căreia autoaprinderea 
cărbunelui are loc ca  urmare a existenţei în cărbune a grupărilor fenolice.   
 Teoria oxidării cărbunelui - considerată pe plan mondial cea mai plauzibilă, teoria presupune 
dezvoltarea procesului de autoaprindere în funcţie de capacitatea procesului de sorbţie (absorbţie şi 
chemosorbţie) a oxigenului din atmosferă de către cărbune.   
 Ipoteza privind rolul catalitic a microelementelor din cărbune. Cercetările în domeniu au stabilit 
că, pentru amorsarea reacţiilor de oxidare în stadiul iniţial la temperaturi joase este necesar un impuls care 
furnizează energia necesară formării complexului activat.  
 Capitolul III cuprinde analiza a două metode instrumentale de determinare a microelementelor  din 
substanţa minerală a cărbunilor care, accelerează reacţia de oxidare (ex. oxizii de Fe, Na şi K) sau care, 
încetinesc acest  proces  (ex oxizii de Al, Ca şi Mg), sau cele care, formează combinații complexe ce fixează 
reversibil oxigenul (Pt, Ir, Os, Pd, Rh, Ru, Ni, Co, Fe) sau combinațiile care, se găsesc cel mai frecvent în 
cantități micro în cărbune (Co, Ni, Fe, Mn, Cu). 
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 Metoda spectrometrică  
Prin metoda spectrometrică de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv se determină următoarele 

metale din substanța minerală (cărbune): Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn, Ba, Be, Bi, As, Ca, Ga, In, Li, 

Mg, K, Ag, Sr, Sb, Ti, V, W, Zr. 

Ca mijloc de măsurare și încercare  se utilizează Spectrometru de emisie atomică cu plasmă cuplată 

inductiv Optima 2100 DV, Perkin Elmer (fig. 8), dotare  tehnică de care dispune INCD-INSEMEX Petroșani,  

cu proceduri de încercare care permit desfășurarea în laborator a acestui tip de analiză instrumentală. 

 

Fig.  8.   Spectrometru Optima 2100 DV, Perkin Elmer  

   Principiul metodei constă în  măsurarea emisiei atomice prin spectrometrie optică. Substanţa de 

interes aflată (sau trecută) în stare lichidă este nebulizată iar aerosolul rezultat este purtat de un flux de 

gaz (Argon) spre torţa plasmei. Linia spectrală de emisie atomică caracteristică este produsă de plasma 

cuplată inductiv (ICP). Spectrul este dispersat de fantele spectrometrului şi intensitatea liniilor este 

monitorizată de detectori. De la detectori semnalele sunt controlate şi procesate de un sistem 

computerizat. Se utilizează corecţia zgomotului de fond pentru a compensa contribuţiile fondului la 

determinarea urmelor de elemente. 

  Intensitatea radiaţiei care este proporţională cu concentraţia elementului din proba, este 

recalculată intern dintr-un set de curbe de calibrare stocate în memorie şi este prezentată direct sub forma 

de concentraţie procentuală. 

  Procedura analitică privește determinarea elementelor dizolvate, a particulelor de elemente sau 

elementele în total, calculul și exprimarea rezultatelor  și caracteristicile de performantă specifică pentru 

precizia și acuratețea măsurătorilor precum și efectele de interferență care pot contribui la imprecizia 

încercării.  

Metoda de analiză prin difractometrie cu raze X 
 Difracţia de raze X este o tehnică analitică non-distructivă versatilă folosită la identificarea şi 

determinarea cantitativă a diferiţilor compuşi cristalini, cunoscuţi sub denumirea de "faze", compuşi care 

sunt prezenţi în materialele solide şi în pulberi. Identificarea fazelor se face comparând difractograma de 

raze X (o "urmă" a substanţei) sau difractograma obţinută pentru o probă necunoscută cu una din 

difractogramele de referinţă a unei baze de date internaţional recunoscută.  

 Difractometrele moderne controlate de calculator, folosesc rutine automate de măsurare, 

înregistrare respectiv interpretare a difractogramelor produse de constituenţii individuali.  Pentru 

înregistrarea şi măsurarea intensităţii fasciculelor de radiaţii difractate, metoda difractometrică foloseşte 

efectul de ionizare produs de aceste radiaţii, înregistrate de instalaţia numită difractometru (fig.9).   
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Fig. 9. Difractometrul de raze X Pert PRO MRD și principiul de funcționare a tubului de raze 

 Razele X sunt produse în tuburi Roentgen vidate, ce conţin un catod incandescent (un filament de 

wolfram) ca sursă de electroni şi un anod sub forma unui tub metalic răcit cu apă. La întâlnirea electronilor 

(puternic acceleraţi de tensiunea electrică dintre anod şi catod) cu anodul acesta emite radiaţii X, care vor 

avea lungimea de undă funcţie de materialul anodului (în cazul cuprului λ  = 1,54 Å). 

Folosind metoda difracției se pot identifica compuşi chimici şi se poate stabili mărimea particulelor 

ultramicroscopice. Prin spectroscopie cu raze X se pot identifica elementele chimice şi izotopii lor. 

În timpul scanării probei, datele colectate de detector (intensitatea fasciculelor reflectate de către probă, 

unghiul de reflexie etc.) sunt analizate şi reprezentate grafic pe monitorul calculatorului sub forma unei 

difractograme. După finalizarea scanării, în funcţie de datele obţinute, se efectuează analiza şi 

interpretarea acestora (exemplu în tabelul 1). 

 Tabelul.1 

 

 Rezultatele și concluziile fazei I. Cercetările orientate către practica inginerească derulată la 

nivel internațional și național privind analiza instrumentală s-au efectuat prin consultarea literaturii de 

specialitate, a studiilor și lucrărilor științifice aflate în portofoliul instituției sau publicate prin rețeaua de 

internet. Rezultatele cercetărilor din prezenta etapă oferă informații tehnice necesare desfășurării în bune 

condiții a următoarelor  etape de proiect. 

Difractometru X Pert PRO 

MRD 
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- Realizarea obiectivului fazei I de  proiect s-a efectuat prin documentare şi tratare a elementelor 

teoretice privind metode de analiză instrumentală  a cărbunilor în scopul determinării 

microelementelor din substanța lor, ce pot avea rol catalitic în reacția de oxidare dintr-un proces de 

combustie spontană. 

- Cunoașterea compoziției, proprietăților și a elementelor din structura petrografică a cărbunilor 

reprezintă sursa informativă fundamentală în dezvoltarea unui concept de cercetare a unei teorii 

privind autoaprinderea cărbunilor. Deși microelementele reprezentate de diverse minerale 

anorganice (Al, Fe, Ca, Mg, K şi Na) formează fracţiunea incombustibilă din cărbune, ele au un rol 

catalitic în desfășurarea reacției chimice în toate stadiile de dezvoltare a fenomenului de combustie 

spontană. 

- Au fost analizate șase categorii de teorii privind procesul de combustie spontană a cărbunilor, cu 

atenția orientată pe ipoteza privind rolul catalitic a microelementelor din cărbune, teorie ce 

prezintă interesul tematicii  proiectului. 

- Au fost analizate modul de lucru și procedura analitică a două metode de determinare a 

microelementelor din cărbune, mijloace prin care se pot identifica compuşi chimici, concentrații şi 

se poate stabili mărimea particulelor ultramicroscopice: 

- Metoda spectrometrică de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv; 

- Metoda de analiză prin difractometrie cu raze X. 

- Pentru metoda spectrometrică, INCD-INSEMEX, prin DSRM, respectiv laboratorul de analize fizico-

chimice dispune de infrastructura de laborator, având în dotare ca mijloc de măsurare și încercare  

un Spectrometru de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv Optima 2100 DV, Perkin Elmer. 

- Metoda de analiză prin difractometrie cu raze X, a fost studiată teoretic, din literatura de 

specialitate și lucrările științifice publicate în rețeaua  de internet, în scopul dezvoltării portofoliului 

de cunoștințe în domeniul analizelor instrumentale. 

 

Faza II: Determinări de microelemente din cărbune prin analiză instrumentală, pe eşantioane de 

huilă 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei II: Identificarea elementelor micro de As, 

Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn din cărbune prin analiză instrumentală; 

Obiectivul specific fazei a II a de proiect: încercări experimentale şi analiză instrumentală pe 

eşantioane de huilă utilizând  tehnica de laborator.   

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei II:  

- Determinări de metale pe eșantioane de huilă din diferite strate exploatabile  

- Dobândirea de noi cunoștințe în domeniul analizei instrumentale și dezvoltarea portofoliului de 

informație necesare cercetării focurilor de mină; 

- Plusvaloare a metodelor şi metodologiilor de laborator existente şi perfecţionate şi o expertiză 

sporită în domeniu. 

- Creșterea nivelului de competență și performanță în activitatea a  personalului specializat  pe acest 

segment de cercetare. 
 

Lucrarea fazei II din proiect  a fost structurată în 3 capitole direcționate pe doi vectori caracteristici 

temei propuse, teste de încercare pentru determinarea riscului la autoaprindere, teste de încercare pentru 

determinarea microelementelor din cărbune, urmat de un  capitol de concluzii și propuneri. 
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În cadrul capitolului I - „Riscul la autoaprindere a cărbunilor și rolul catalitic al microelementelor 

din structura lor” tratează noțiunile despre clasificarea  cărbunilor pe criteriul riscului la autoaprindere și 

ipoteza privind rolul catalitic al microelementelor din cărbune, ca o teorie cuprinsă în ansamblul sistematic 

de teorii privind procesul de combustie spontană a cărbunilor. 

Capitolul II, intitulat  „Teste de încercare pentru determinarea riscului la autoaprindere” cuprinde 

încercările de laborator pe eșantioane de cărbune prelevate de la capacitățile productive  ale celor 6 unități 

miniere din Valea Jiului. Astfel, având la dispoziție aparatura tehnică de laborator, probele de huilă au fost 

prelucrate conform procedurilor de încercare, metodologiei de lucru și prin analiza diagramelor (timp, 

temperatură) rezultate s-a determinat riscul de autoaprindere. Cărbunii analizați se încadrează în categoria 

cărbunilor autoinflamabili cu risc la autoaprindere. Rezultatele sunt redate în tabelul nr.2. 

Tabel nr. 2 

 

Nr. 

crt. 

Locul de colectare 

Metode de determinare    

Procedură de 

încercare  

PI-LSMVI-00 -DRA 

Oxidare în mediu lichid 

(perhydrol) 

Oxidare în mediu de 

oxigen gazos 

Vr 

(
0
C/min) 

Grupa de 

încadrare 

 T/20 

(
0
C/20) 

 Grupa de 

încadrare 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 
 E.M. Lonea-abataj frontal nr. 23, str. 3, bl. 

II  
16,7 

III – cu risc 

pronunțat de 

autoaprindere 

22 
III - cu risc mediu 

de autoaprindere 

II-a cărbuni autoinflamabili 

cu cu risc mediu la 

autoaprindere 

2. 
E. M. Livezeni, ab. frontal mecanizat, 

Panou 4, str. 13, bl. IX 
8,8 

II– cu risc  de 

autoaprindere 
32,5 

III - cu risc mediu 

de autoaprindere 

II-a cărbuni autoinflamabili 

cu risc mediu de 

autoaprindere 

3. 
E. M. Vulcan, Ab. FBS, nr.3, str. 3, bl. VI, 

cota 330 
9,6 

II– cu risc  de 

autoaprindere 
42 

IV - cu risc ridicat 

de autoaprindere 

II-a cărbuni autoinflamabili 

cu risc ridicat de 

autoaprindere 

4. Mina Paroșeni, Pan.1, str.3, bl. II 6,5 
II– cu risc  de 

autoaprindere 
30 

III - cu risc mediu 

de autoaprindere 

II-a cărbuni autoinflamabili 

cu risc mediu de 

autoaprindere 

5. 
E. M. Lupeni, pregătiri, pl. înclinat aeraj, 

pan. 9, str. 3, bl. V 
4,6 

II– cu risc  de 

autoaprindere 
11,5 

III - cu risc scăzut 

de autoaprindere 

II-a cărbuni autoinflamabili 

cu cu risc scăzut la 

autoaprindere 

6. 
Mina Uricani, ab frontal cu banc subminat, 

Pan.7, str. 3, bl. IV S 
5,8 

II– cu risc  de 

autoaprindere 
18,5 

III - cu risc scăut de 

autoaprindere 

II-a cărbuni autoinflamabili 

cu cu risc scăzut la 

autoaprindere 

  

Capitolului III - „Teste de încercare pentru determinare a microelementelor din cărbune” 

reprezintă baza cercetărilor pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului ca ansamblu. Prin analiză 

instrumentală au fost identificate 10 microelemente din substanța minerală a cărbunilor. Aparatura de 
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laborator utilizată: Spectometru de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv Optima 2100 DV, Perkin 

Elmer. 

Pentru determinarea microelementelor, eșantioanele de huilă prelevate de la unitățile miniere din 

Valea Jiului au fost prelucrate conform procedurilor de încercare a Laboratorului de analize fizico-chimice 

din cadrul Departamentului de Securitate a Resurselor Minerale (PI-12-„Determinarea metalelor” și PI-05- 

„Digestia (mineralizarea) probelor solide”) prin analiză instrumentală spectrometrică. 

Au fost procesate 14 eșantioane de huilă, pe două seturi de încercări, după ce, în primă etapă s-a 

determinat riscul la autoaprindere și clasificarea din acest punct de vedere. Rezultatele obținute cu valorile 

medii a conținutului de elemente sunt redate în tabelul nr.3 și exprimate în [mg/kg] sau [g/t]. 

 

      Tabel nr. 3  

Nr.  

crt. 

Conținut elemente  As 

[g/t] 

Co 

[g/t] 

Cr 

 [g/t] 

Cu 

[g/t] 

Fe 

[g/t] 

Mn 

[g/t] 

Ni 

[g/t] 

Pb 

[g/t] 

Ti 

[g/t] 

Zn 

[g/t] Locuri de prelevare probe 

0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 

1.   E. M. Lonea 

Ab. nr.35, str. 3, bl. II 

3,641 9,842 51,18 66,37 14330 58,92 33,30 18,38 144,6 40,08 

2.  E. M. Livezeni, Ab. mec.  

Pan. 4, str. 13, bl. IX 

34,78 19,76 43,67 62,16 17270 20,79 115,3 18,19 510,9 36,71 

3.  E. M. Livezeni,  

Pan. 4N, str. 3, bl. VI 

34,11 16,21 40,86 42,24 11920 21,59 85,43 20,85 540,4 30,51 

4.  E. M. Vulcan, Ab. FBS, nr.3, 

str. 3, bl. VI, cota 330 
39,84 54,93 59,55 65,38 25120 38,46 304,5 23,96 174,5 39,65 

5.  E. M. Vulcan, Ab. FBS, nr.4, 

str. 3, bl. VI, cota 320 
125,6 12,66 39,44 100,6 4048 6,416 41,72 5,943 391,5 48,41 

6.  E. M. Vulcan, Ab. FBS,nr.1, 

str. 3, bl. VII-VIII, cota 296 
29,30 12,82 71,32 44,50 4950 6,498 52,91 23,97 483,4 52,04 

7.  E. M. Vulcan, Ab. FBS,nr.1, 

str. 3, bl. VII-VIII, cota 306 
25,78 8,402 28,59 48,64 6903 14,75 43,27 14,88 308,5 23,87 

8.  Mina Paroșeni, Pan.1, 

str.3, bl. II 
22,20 2,78 33,72 37,75 18390 24,41 55,17 5,66 206,3 30,95 

9.  E. M. Lupeni, pregatiri, pl. 

încl.aeraj, pan. 9,str. 3, bl. 

V 

16,14 19,44 37,76 46,95 12680 88,92 98,57 19,71 210,7 41,09 

10.  E. M. Lupeni, pregatiri, pl. 

transp., pan. 9,str. 3,bl. V 
32,28 18,06 46,96 49,16 10540 62,82 97,07 25,09 462,1 65,17 

11.  E. M. Lupeni,  ab. subm., 

panou 7C, str. 3, bl. IV 
24,36 9,035 19,30 28,83 8177 5,903 40,44 19,17 119,7 32,70 

12.  E. M. Lupeni,  ab. mec., 24,87 20,78 36,29 48,80 13020 96,79 63,78 42,47 224,8 56,10 
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pan.2, str. 3, bl. IV, fel. III 

13.  Mina Uricani, ab. subm.,  

Pan.7, str.3, bl. IV S 
5,45 10,98 75,10 51,72 8151 10,06 73,22 19,70 217,0 28,27 

14.  Mixtură de eșantioane 38,46 18,36 49,36 46,57 9351 12,02 74,68 25,89 508,8 30,24 

 

Utilizând metoda spectrometrică de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv s-a determinat 

următoarele 10 microelemente din substanța minerală (huilă): As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn. 

Conținutul de elemente în valoare minim-maxim și mediu este redat în tabelul nr. 4 în ordine 

descrescătoare a conținutului mediu. 

 

                Tabel nr. 4 

Nr. 

Crt. 
Elementul 

Conținut elemente 

 [mg/kg] sau[g/t] 

cm CM Cmed 

1. Fier 4048 25120 11775 

2. Titan 119,7 540,4 321,66 

3. Nichel 33,3 304,5 84,24 

4. Cupru 28,83 100,6 52,83 

5. Crom 19,30 75,10 45,22 

6. Zinc 23,87 65,17 39,70 

7. Mangan 5,903 96,79 33,45 

8. Arseniu 3,641 125,6 32,63 

9. Plumb 5,66 42,47 20,28 

10. Cobalt 2,78 54,93 16,72 

 

Din tabloul de valori a rezultatelor se constată că, microelementul predominant în cărbune este 

fierul, urmat de: titan, nichel, cupru, crom, zinc, mangan, arseniu, plumb și cobalt. 

Microelementele nu sunt uniform dispersate în stratul de cărbune, ceea ce duce la constatarea că, 

mecanismele fizico-chimice de oxidare ce au loc în dezvoltarea unei combustii spontane, combinațiile 

complexe transportor de oxigen sunt influențate în mod diferit în reacția cu oxigenul molecular din aer.    

 

Rezultatele și concluziile fazei a II a:   Cercetările s-au derulat în această etapă prin  teste de 

încercare și analiză instrumentală pe eşantioane de huilă având la dispoziție  tehnica de laborator. Astfel, 

rezultatele obținute din încercări de determinare a riscului la autoaprindere și încercări de determinare a 

conținutului microelemente în cărbune contribuie la dezvoltarea unui concept de cercetare a unei teorii 

privind autoaprinderea cărbunilor.  
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- Realizarea obiectivului fazei II de  proiect s-a obținut prin efectuarea de teste de încercare, utilizând 

metoda de analiză instrumentală  a cărbunilor în scopul determinării conținutului de 

microelemente din substanța lor, ce pot avea rol catalitic în reacția de oxidare dintr-un proces de 

combustie spontană. 

- Au fost efectuate teste de încercare pentru determinarea riscului la autoaprindere pe eșantioane 

de cărbune prelevate de la cele 6 unități miniere din Valea Jiului, din capacitățile productive ce-și 

desfășoară activitatea de exploatare pe stratele 3 și 13, prin cele două metode de laborator, în 

mediu cu oxigen gazos și mediu cu oxigen lichid.  

- În urma analizei comportamentului cărbunilor, prin curbele de variație a temperaturii raportată la 

timp și a funcțiilor de clasificare, aferente fiecărei metode de determinare, gradientul de 

temperatură și viteza de reacție, aceștia au fost clasificați ca fiind cărbuni autoinflamabili cu risc la 

autoaprindere.  

- Prin analiză instrumentală, utilizând ca mijloc de măsurare, spectrometrul de emisie atomică cu 

plasmă cuplată inductiv (Optima 2100 DV, Perkin Elmer), s-au efectuat 14 teste de încercare, pe 

eșantioane de huilă în scopul determinării microelementelor din structura petrografică a substanței 

minerale. 

- Rezultatele obținute din aceste măsurători ale emisiei atomice prin spectrometrie optică, constau 

în determinarea a 10 microelemente din substanța minerală:  As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn.  

- Din analiza conținutului de elemente exprimat în mg/kg sau g/t, pe valori minime, maxime și medii 

a rezultat că, microelementul predominant în stratul de cărbune este fierul cu concentrații minime 

de 4048 g/t și maxime 25120 g/t. Scara valorică a concentrațiilor medii, după fier este reprezentată 

de titan, nichel, cupru, crom, zinc, mangan, arseniu, plumb și cobalt. 

- Conținutul de microelemente nu este uniform dispersat în stratul de cărbune ceea ce duce la 

concluzia că, mecanismele fizico-chimice de oxidare ce au loc în dezvoltarea unei combustii 

spontane și combinațiile complexe transportor de oxigen sunt influențate în mod diferit în reacția 

cu oxigenul molecular din aer.    

- Cunoașterea compoziției, proprietăților și a elementelor din structura petrografică a cărbunilor 

reprezintă sursa informativă fundamentală în dezvoltarea unui concept de cercetare a unei teorii 

privind autoaprinderea cărbunilor.   

 

Efectele rezultatelor fazei I-II și efecte socio-economice estimate: 

- Cunoașterea și înțelegerea cineticii reacțiilor de auto-oxidare a cărbunelui și a factorilor fizico-

chimici care contribuie la desfășurarea unui fenomen de combustie spontană; 

- Dezvoltarea bazei ştiinţifice şi practice privind tehnologiile de prevenire/combatere a proceselor de 

autoîncălzire și reducerea riscului autoaprindere a substanței minerale utile;  

- Creșterea gradului de securitate a resurselor minerale și implicit a sănătății și securității în muncă a 

lucrătorilor din subteran; 

- Reducerea timpului de imobilizare a rezervelor de cărbune datorate focurilor endogene; 

- Reducerea costurilor de exploatare şi creşterea gradului de recuperare a rezervelor de cărbune 

imobilizate; 

- Valorificarea optima a zăcămintelor de combustibili minerali solizi din bazinele carbonifere 

existente pe teritoriul României, precum si crearea condiţiilor pentru exploatarea eficienta a 

capacităţilor de producţie si a rezervelor existente; 
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- instalațiile de ventilare industrială sunt dotate atât cu ventilatoare axial și aeratoare cât și 

ventilatoare centrifugale cu debite de aer cuprinse între 320 m3/h și 1.285.000 m3/h, acționate cu 

motoare electrice având puteri cuprinse între 0,06 kW și 250 kW; 

- debitele de aer realizate de aeratoare au valori cuprinse între 41,7÷99,7 % din debitul nominal al 

acestor tipuri de ventilatoare.  

- debitele de aer realizate de ventilatoarele axiale cu tubulatură are valori cuprinse între 62,8÷ 95,7 % 

din debitul nominal; 

- debitul de aer realizat de ventilatoarele centrifugale, are valori cuprinse între 37,9 ÷ 98,2 % din 

debitul nominal al acestora; 

2. Unitatea Industrială nr. 2 

- instalațiile de ventilare industrială sunt dotate atât cu ventilatoare axial cât și ventilatoare 

centrifugale cu debite de aer cuprinse între 650 m3/h și 1.100.000 m3/h, acționate cu motoare 

electrice având puteri cuprinse între 0,25 kW și 5000 kW;  

- debitul de aer realizat de ventilatoarele axiale cu tubulatură și fără tubulatură, are valori cuprinse 

între 64,4 ÷ 99,6 % din debitul nominal al acestor tipuri de ventilatoare, iar cel realizat de 

ventilatoarele centrifugale, are valori cuprinse între 15,7 ÷ 99,8 % din debitul nominal al acestora. 

3. Unitatea Industrială nr. 3: 

- instalațiile de ventilare industrială sunt dotate atât cu ventilatoare axial cât și ventilatoare 

centrifugale cu debite de aer cuprinse între 800 m3/h și 13000 m3/h, acționate cu motoare electrice 

având puteri cuprinse între 0,18 kW și 17,5 kW; 

- debitul de aer realizat de ventilatoarele axiale, are valori cuprinse între 71,1 ÷ 89,2 % din debitul 

nominal al acestor tipuri de ventilatoare, iar cel realizat de ventilatoarele centrifugale, are valori 

cuprinse între 52,6 ÷ 78,5 % din debitul nominal al acestora; 

4. Unitatea Industrială nr. 4: 

- instalațiile de ventilare industrială sunt dotate atât cu ventilatoare axial cât și ventilatoare 

centrifugale cu debite de aer cuprinse între 1500 m3/h și 3750 m3/h, acționate cu motoare electrice 

având puteri cuprinse între 0,095 kW și 2,2 kW; 

- debitul de aer realizat de ventilatoarele axiale, are valori cuprinse între 64,8 ÷ 96,0 % din debitul 

nominal al acestor tipuri de ventilatoare, iar cel realizat de ventilatoarele centrifugale, are valori 

cuprinse între 78,7 ÷ 81,0 % din debitul nominal al acestora; 

 

Se face menţiunea că, estimarea eficienţei și modul de funcţionare a instalaţiilor de ventilare 

industrială menţionate anterior s-a efectuat numai în baza rezultatelor măsurătorilor existente la fiecare 

din unitățiile economice analizate. 

 

Faza II – Determinarea parametrilor aerodinamici ai instalațiilor de ventilație industrială 

Curgerea aerului în conducte constituie unul din procesele de bază ale ventilării și condiționării 

aerului. Cunoașterea acestui fenomen și a legilor după care se conduce este indispensabilă pentru 

întocmirea calculelor de dimensionare a rețelelor de conducte, pentru determinarea energiei necesare 

deplasării aerului precum și de determinare a parametrilor aerodinamici aferenți conductelor de ventilare. 

În cadrul acestei faze, s-a realizat o prezentare a sistemelor de ventilare industrială și funcționarea 

acestora, calculul conductelor de ventilare industrială  cu referire la pierderile de presiune în conducte, 

rezistența aerodinamică a conductelor de ventilare și legarea acestora în serie sau în paralel. De asemenea,  
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s-a prezentat modul de măsurare a parametrilor funcţionali (debit de aer şi presiune) aferenţi unei 

instalaţii de ventilare realizată din coloane de tuburi circulare s-au rectangulare, în vederea determinării 

coeficienţilor aerodinamice (R0 şi K0). 

Pentru determinarea acestor parametrilor s-au efectuat măsurători la nivelul a patru instalaţii de 

ventilare industrială, de la patru agenți economici diferiți, instalații care funcţionează în sistem aspirant. 

În urma măsurătorilor și calculelor efectuate au rezultat următoarele: 

1. Instalația de ventilare nr. 1 

- debitul de aer realizat de către ventilatorul centrifugal aferent instalaţiei de ventilare industrială 

este de 5592 m3/h, cu o depresiune de 500 Pa; 

- Instalația de ventilare industrială era constituită din două coloane ramificate cu lungimi cuprinse 

între 25,5 m (ramificația nr. 1) și 15,45 m (ramificația nr.2) – Fig. 23.; 

 
Fig.23. Instalația de ventilare nr. 1 

a) Ramificația nr.1  

- rezistenţa aerodinamică unitară, R0 a tronsoanelor de coloană aspirante are valori în limite largi, de 

la 8,4109 Ns2/m8/m la 88,0457 Ns2/m8/m, cu o medie de 37,2382 Ns2/m8/m; 

- rezistența aerodinamică medie a coloanei, Rc are valoarea de 949,5741 Ns2/m8 ; 

- gradul de etanşare al coloanei de aeraj K0, pentru această ramificație a înregistrat valori în limitele 

2,5697· 10-3 ÷ 2,2391·10-4 m3/s/m la 1Pa, cu o valoare medie de 3,7548 x10-3 m3/s/m la 1Pa; 

b) Ramificația nr.2 

- rezistenţa aerodinamică unitară, R0 a tronsoanelor de coloană aspirante are valori în limite largi, de 

la 24,7459 Ns2/m8/m la 75,3222 Ns2/m8/m, cu o medie de 54,2414 Ns2/m8/m; 

- rezistența aerodinamică medie a coloanei, Rc are valoarea de 838,0296 Ns2/m8 ; 

- gradul de etanşare al coloanei de aeraj K0, pentru această ramificație a înregistrat valori în limitele 

2,618· 10-3 ÷ 2,5809·10-4 m3/s/m la 1 Pa, cu o valoare medie de 1,2786 x10-3 m3/s/m la 1 Pa; 

 

Gradul de etanșare al întregii coloane de ventilare are o valoare medie de 1,7432×10-3 m3/s/m la 1 

Pa iar rezistența aerodinamică totală a coloanei, Rc are valoarea de 227,5901 Ns2/m8   

 

2. Instalația de ventilare nr. 2 

- debitul de aer realizat de către ventilatorul centrifugal aferent instalaţiei de ventilare industrială 

este de 2345 m3/h, cu o depresiune de 1707 Pa; 

- Instalația de ventilare industrială era constituită din patru coloane ramificate flexibile cu lungimi de 

7,4 m (ramificația nr. 1), 4 m (ramificația nr. 2), 8,6 m (ramificația nr. 3) și 2,6 m (ramificația nr.4) – 

figura 24; 
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Fig.24. Instalația de ventilare nr. 2 

-  

- rezistența aerodinamică unitară aferentă ramificației nr. 1 (punct 1-2) și nr. 2 (punct 3-4) este de 

39906,422 Ns2/m8 respectiv  de 5164,009 Ns2/m8; 

- rezistența aerodinamică unitară aferentă ramificației nr. 3 (punct 7-8) și nr. 4 (punct 9-10) este de 

4262,586 Ns2/m8/m respectiv de 36122,995 Ns2/m8/m 

- rezistenţa aerodinamică totală Rc1 a ramificațiilor nr. 1 și nr. 2 (tronson 1-2 și nr. 3-4) și a tronsonul 

de legătură 5-6 are valoarea de  13223,2741 Ns2/m8; 

- rezistenţa aerodinamică totală Rc a ramificațiilor nr. 3 și nr. 4 (tronson 7-8 și nr. 9-10) și a tronsonul 

de legătură 11-12 are valoarea de  14093,8492 Ns2/m8; 

- rezistența aerodinamică medie a cele două noi ramificații Rc1 și Rc2 are valoarea de 3412,0318 

Ns2/m8, iar rezistența totală are valoarea de 3473,6216 Ns2/m8 

- gradul de etanşare al coloanei de aeraj K0, a înregistrat valori în limitele 1,3785×10-3÷ 3,227×10-

5m3/s/m la 1 Pa, cu o valoare medie de 1,3936 x10-3 m3/s/m la 1 Pa; 

 

3. Instalația de ventilare nr. 3 

- debitul de aer realizat de către ventilatorul centrifugal aferent instalaţiei de ventilare industrială 

este de 4993 m3/h, cu o depresiune de75,2 Pa; 

- Instalația de ventilare industrială era constituită din două tronsoane de coloane ramificate cu 

lungimi cuprinse între 10,4 m (ramificația nr. 1) și 11,4 m (ramificația nr.2) – figura 25; 

 
Fig.25. Instalația de ventilare nr. 3 

- rezistența aerodinamică unitară aferentă ramificației nr. 1 (punct 1-2-3-4-5-13) a înregistrat valori în 

limitele 6,3199÷ 172,9837 Ns2/m8/m, cu o valoare medie de 87,8869 Ns2/m8/m.; 

- rezistența aerodinamică unitară aferentă ramificației nr. 2 (punct 6-7-8-9-10-11-12) a înregistrat 

valori în limitele 1,5362÷ 342,1747 Ns2/m8/m, cu o valoare medie de 133,3474 Ns2/m8/m. 
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- Pentru cele două ramificații legate în paralel a rezultat o rezistenţă aerodinamică totală de 

278,4292 Ns2/m8 

- gradul de etanşare al coloanei de aeraj K0, este de 3,08455 x10-2 m3/s/m la 1 daPa; 

 

4. Instalația de ventilare nr. 4 

- debitul de aer realizat de către ventilatorul centrifugal aferent instalaţiei de ventilare industrială 

este de 50580 m3/h, cu o depresiune de 6788,5 Pa; 

- Instalația de ventilare industrială era constituită dintr-un singur tronson de coloană cu lungimea de 

3150 m – figura 26; 

 
Fig.26. Instalația de ventilare nr. 4 

-  

- rezistența aerodinamică unitară este de 0,01407 Ns2/m8/m iar rezistenţă aerodinamică totală este 

de 44,3205 Ns2/m8; 

- gradul de etanşare al coloanei de aeraj K0, este de 1,79109 x10-5 m3/s/m la 1 daPa; 

Diseminarea informaţiilor cu privire la determinarea parametrilor aerodinamici s-a efectuat prin 

elaborarea unei lucrări care se va prezenta la Simpozionul Internațional SGEM din Bulgaria.  

Efectele socio-economice la utilizatori: 

- Îmbunătățirea stării de sănătate a angajaţilor ca rezultat al unei mai bune calităţi a aerului din 

interior; 

- Reducerea costurilor aferente procesului de ventilație; 

- Mediu mai curat, deci o imagine socială bună, rezultată din utilizarea unor sisteme şi echipamente 

îmbunătăţite. 

 

E. PN 16 43 02 12 – “Metodologie pentru determinarea debitului de aer la nivelul unei instalaţii 

de ventilaţie industrială” 

 Prin proiectul propus s-a urmărit elaborarea unei metodologii care va prezenta pașii necesari care 

trebuie făcuți în vederea determinării debitului de aer necesar unei instalații de ventilație industrială. 

 Activitatea de cercetare din cadrul proiectului s-a derulat în anul 2016 și a cuprins două faze: 

 FAZA 1. Stabilirea modului și mijloacelor de determinare a debitului de aer la instalațiile de 

ventilație industrială 

 În această fază a fost scos în evidență microclimatul incintelor industriale și proprietățile aerului. De 

asemenea au fost identificate toate tipurile de instalații de ventilare locală pretabile activității de ventilație 

industrială precum și mijloacele de determinare a parametrilor de stare a aerului. 
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 Instalațiile de ventilare și climatizare industriale au ca scop asigurarea condițiilor de puritate a 

aerului și a microclimei corespunzătoare activității depuse de om și a naturii procesului tehnologic. 

Realizarea acestor cerințe contribuie la menținerea capacității de muncă, la înlăturarea îmbolnăvirilor 

profesionale, la ridicarea productivității muncii, a calității produselor, etc. 

Clădirile industriale cuprind în general spații mari cu surse variate de nocivități. Felul surselor și 

amplasarea lor depind de procesul tehnologic din fiecare secție. Pentru diluarea nocivităților, asigurarea 

condițiilor de mediu necesare protecției muncii și realizării microclimatului cerut de procesul de producție, 

prin instalațiile de ventilare industrială se vehiculează debite mari de aer. 

Alcătuirea sistemelor de ventilații în secțiile industriale necesită cunoașterea amănunțită a 

procesului tehnologic, a utilajelor și amplasarea lor, natura și cantitatea nocivităților, condițiile de mediu 

cerute din punct de vedere tehnologic și al protecției muncii. 

Sisteme de ventilare aplicabile: 

- ventilarea naturală organizată – în cazul atelierelor calde, fără degajări de vapori nocivi, gaze sau 

praf, cu degajări mari de căldură și în mai mică măsură degajări de umiditate; se aplică mai ales sub 

forma de ventilare mixtă sau alături de alte sisteme; 

- ventilarea mecanică de schimb general – când există degajări de substanțe nocive și ventilarea 

naturală organizată ar fi insuficientă; 

- ventilarea prin refularea locală a aerului – pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în anumite 

zone aflate lângă surse calde, puternic radiante sau pentru împiedicarea pătrunderii aerului rece 

prin uși exterioare; 

- ventilarea prin aspirația locală a aerului – când există surse concentrate de degajări nocive și 

ventilarea generală este insuficientă chiar la debite mari de aer; 

- ventilare locală de aspirație și refulare – de exemplu la băi industriale; 

- ventilarea de avarie – care intră automat în funcție în cazul în care se produc mari degajări 

accidentale de substanțe nocive, ca urmare a unor defecțiuni ale instalațiilor tehnologice; 

- climatizarea industrială – este impusă de procesele de fabricație, de necesitatea unor condiții 

precise, în cazul prelucrării de mare precizie, încercărilor, etalonării. 

Asigurarea condițiilor de microclimat corespunzător activității desfășurate de oameni sau a 

particularităților procesului tehnologic, constă în menținerea sau limitarea la anumite valori a factorilor 

care garantează calitatea mediului dintr-o incintă industrială. 

În secțiile industriale cu degajări de nocivități concentrate se poate aplica un sistem de captare 

locală sau se pot prevedea dispozitive de aspirație, de refulare sau aspirație și refulare. Aceste sisteme 

limitează împrăștierea nocivităților și asigură parametrii aerului în zona de lucru. Soluția cu mărirea 

debitului de ventilare pentru realizarea concentrațiilor admise de nocivități în zona de lucru generează 

viteze mari ale aerului și riscul împrăștierii nocivităților în întregul volum al halei. 

Sistemele de ventilare locală se pot clasifica în funcție de natura și modul de propagare a 

degajărilor nocive, de tipul și dimensiunile utilajelor, de particularitățile proceselor tehnologice, de 

alcătuirea constructivă a incintei, etc. În funcție de modul în care ele asigură condițiile de muncă locale, se 

deosebesc: 

- instalații de ventilare locală prin refulare – în situațiile în care asigurarea condițiilor de microclimat 

impun folosirea de jeturi de aer, sub formă de dușuri de aer sau perdele de aer; 

- instalații de ventilare locală prin aspirație – atunci când nocivitățile sunt concentrate, captarea lor 

se face la locul de producere prin: 
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 dispozitive deschise: hote, aspirații marginale; 

 dispozitive semiînchise: nișe de ventilare; 

 dispozitive închise: carcase; 

- instalații de ventilare locală prin refulare și aspirare – sunt sisteme care captează local nocivitățile în 

cazul în care utilajul nu se poate carcasa din condițiile de desfășurare a activității, realizând prin 

jeturi de aer refulate pe o parte și captate pe latura opusă refulării, o perdea deasupra sursei care 

limitează împrăștierea nocivităților și asigură o mișcare dirijată a aerului într-un spațiu delimitat sau 

nu geometric; sistemul se folosește la: băi industriale, tuneluri de uscare, cuve de electroliză. 

 

Principalele mărimi care intervin în definirea instalațiilor de ventilare și condiționare a aerului sunt: 

presiunea aerului, viteza aerului, temperatura și umiditatea. 

- presiunea aerului se măsoară cu manometrul U, micromanometrul cu lichid și cu sonde sau tuburi 

de presiune; 

- viteza aerului se măsoară cu aparate de măsură anemometrice, de tip mecanic sau cu afișaj 

electronic; 

- temperatura și umiditatea se determină cu ajutorul aparatelor de măsură complexe care oferă de 

regulă și posibilitatea determinării presiunii și vitezei aerului; 

Cu ajutorul acestor parametrii se poate determina și corecta debitul de aer din zona dorită. 

 

FAZA 2. Metodologie pentru determinarea debitului de aer 

În această fază au fost elaborate metodele adecvate pentru determinarea corectă a parametrilor de 

stare a aerului, respectiv temperatură, umiditate și presiune absolută, precum și pentru determinarea 

corectă a debitelor de aer, aferente instalațiilor de ventilare care funcționează sau vehiculează medii cu 

pericol potențial de formare a atmosferelor explozive și/sau toxice. 

Metodologia de determinare a parametrilor de stare ai aerului - scopul metodologiei este 

determinarea temperaturii, presiunii absolute și umidității relative a aerului pentru evaluarea condițiilor de 

microclimat la locurile de muncă și pentru efectuarea corecțiilor necesare determinării valorii reale a 

debitului de aer. 

Temperatura aerului - temperatura este mărimea fizică ce caracterizează starea de încălzire a unui 

corp. 

O serie întreagă de procese tehnologice din industria metalurgica, chimica, constructoare de 

mașini, etc. sunt puternic influențate de temperatură, de aceea măsurarea cu precizie a acestui parametru 

are o importanță deosebită. 

Toate proprietățile fizice ale corpurilor depind, într-o măsură mai mica sau mai mare, de 

temperatură, însă, pentru măsurarea acesteia, se aleg, pe cât posibil, proprietăți care variază în același 

sens cu temperatura, nu sunt supuse influenței altor factori și se pot măsura cu precizie. Proprietățile care 

corespund acestor condiții sunt: dilatația volumică, apariția forțelor termoelectromotoare, variația 

rezistenței electrice și variația intensități de radiație și ele stau la baza construcției aparatelor pentru 

măsurarea temperaturilor. 

Umiditatea aerului - prin umiditate se înțelege conținutul aerului în vapori de apă. Cu cât cantitatea 

de vapori de apă conținută de o anumita masă de aer aflată la o anumita temperatură este mai mare, cu 

atât umiditatea aerului va fi mai mare. Pentru o anumită temperatură, cantitatea de vapori de apă nu 
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poate trece peste o anumită limită, care dacă este atinsă, aerul devine saturat de vapori, și masa în exces a 

acestora se condensează. Limita de saturație creste cu temperatura. 

Presiunea absolută - presiunea atmosferica este forța cu care aerul atmosferic apasă pe unitatea de 

suprafață. Ea se datorează efectului gravitațional care atrage atmosfera către Pământ. Presiunea 

atmosferica variază în funcție de temperatură și altitudine, fiind mai mare la nivelul marii. În practică, 

unitatea de măsură pentru presiunea atmosferica este milibarul (mb) sau hectopascalul și milimetrul 

coloana de mercur (mmHg). În sistemul internațional de unități de măsură se utilizează pascalul (Pa) având 

ca multiplu hectopascalul (hPa). În condiții normale, o coloana de mercur cu o înălțime de 760 mm, 

exercita o presiune de 1013,3 mb. 

Metodologia de stabilire a vitezei de curgere a aerului - scopul metodologiei este determinarea 

vitezei medii de curgere a aerului în instalații de ventilare realizate din coloane de tuburi și instalații pentru 

realizarea aerajului general și local. 

Funcție de condițiile de măsurare se disting: 

- metoda directă de determinare a vitezei aerului. 

- metoda indirectă de determinare a vitezei aerului. 

Metoda directă - viteza curentului de aer se determină cu instrumentele multifuncționale 

electronice care permit măsurarea vitezei aerului într-un punct sau efectuarea unei medii între viteza 

minimă și maximă într-o secțiune.  

Metoda indirectă - această metodă tratează în mod special calculul vitezei locale plecând de la 

presiunile diferențiale măsurate, într-o conductă închisă, la o curgere regulată: 

- de fluid de densitate constantă sau dacă nu, cu un număr Mach care nu depășește 0,25; 

- a cărui temperatură la oprire este sensibil uniformă în toată secțiunea de măsurare; 

- la umplerea completă a conductei; 

- în regim permanent de curgere. 

Această metodă indirectă prezintă trei metode de determinare a vitezei medii pe secțiune. 

 

A. Integrare grafică a câmpului de viteze - ceastă metodă constă în trasarea pe un grafic a profilului 

vitezelor în evaluarea zonei de sub curbă care este limitată de punctele de măsurare cele mai 

apropiate de perete. La valoarea astfel obținută, se adaugă un termen relativ la zona parietală 

(situată între perete și curba care trece prin punctele de măsurare care sunt cele mai apropiate de 

perete), plecând de la ipoteza că profilul vitezelor în această zonă urmează o lege de putere. 

În această metodă, punctele de măsurare trebuie să fie situate într-un mod care să permită o cunoaștere 

satisfăcătoare a câmpului de viteze. 

B. Integrare numerică a câmpului de viteze - singura diferență între această metodă și precedenta 

constă în faptul că graficul profilului vitezelor în conductă este înlocuit de o curbă algebrică și că 

integrarea este efectuată în mod analitic. 

C. Metode aritmetice - presupun că repartiția vitezelor urmează o lege particulară, viteza medie în 

conductă este în cazul acesta dată de o combinație lineară a vitezelor individuale măsurate în 

punctele a căror poziție este descrisă în metodă. 

Metodele aritmetice admit, în zona parietală, o lege logaritmică de repartiție a vitezelor în funcție de 

distanța față de perete. 

 Rezultatele cercetării au fost diseminate prin participarea la simpozionul internațional SIMPRO 

2016.  
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F. PN 16 43 03 02 - "Cercetări privind influenţa pirosulfurilor în producerea evenimentelor de tip 
explozie sau incendiu" 

Proiectul structurat în patru faze, are în vedere studierea influenței pirosulfurilor (sulfurii de fier) 

asupra parametrilor de inflamabilitate ai prafurilor combustibile, precum și a lichidelor inflamabile, în 

vederea stabilirii participării acestora la producerea evenimentelor de tip explozie sau incendiu. Primele 

două faze ale proiectului au fost realizate pe parcursul anului 2016. 

Studierea parametrilor caracteristici exploziilor sau incendiilor, precum și a factorilor care influențează 

producerea acestora conduce la creșterea capacității de expertiză in domeniul exploziilor, extinderea 

domeniului de cunoștințe referitoare la fenomenul de tip explozie, creșterea gradului de securitate şi 

sănătate în muncă prin folosirea datelor din proiect la elaborarea masurilor de protecție antiexplozivă, 

precum şi la îmbunătățirea metodelor de determinare a parametrilor de explozie și inflamabilitate specifici 

prafurilor combustibile și a lichidelor inflamabile. 

În prima fază a proiectului, “Determinarea experimentală a  influenței pirosulfurilor asupra 

parametrilor de explozivitate ai prafurilor combustibile” a fost realizat un studiu de literatură de 

specialitate privind cercetările efectuate în domeniu și au fost efectuate experimente privind influența 

sulfurilor piroforice asupra parametrilor de explozie ai prafurilor combustibile, respectiv asupra presiunii 

de explozie, și a vitezei maxime de creștere a presiunii. 

  Au fost studiate proprietățile fizico-chimice pentru un reziduu petrolier colectat din în timpul 

activității de curățarea a conductelor de reziduuri petroliere. Proba a fost pregătită conform procedurilor, a 

fost determinată prezența în probă a sulfurilor de fier, apoi a fost urmărit comportamentul pulberii în 

celula de explozie închisă cu volum standard de 20 l, Ksep. Prezența sulfurii de fier a confirmat existența 

sulfurilor piroforice, care pot fi o sursă de aprindere eficientă a amestecurilor inflamabile hidrocarburi-aer. 

S-a urmărit stabilirea explozivității pulberii de reziduu petrolier, pregătită conform procedurii de încercare. 

Astfel, pentru pulberea de reziduu petrolier care se formează pe conductele de țiței, la o concentrație în 

amestec cu aerul de 750 g/m3 a fost obținută experimental o creștere de presiune în timpul exploziei de 

3,1 bar, o viteză de creștere a presiunii de 50 bar/s și un timp de explozie de 320 ms. Rezultatele obținute 

au reliefat că pulberea testată este o pulbere reactivă din punct de vedere a explozivității, care necesită 

luarea măsurilor de protecție antiexplozivă care se impun în manipularea acesteia. 

Pentru a urmări influența sulfurilor de fier asupra parametrilor de explozie ai prafurilor 

combustibile s-a realizat un set de determinări asupra prafului de cărbune impurificat cu suflură de fier 

comercială. Astfel la o concentrație de pulbere combustibilă, respectiv praf cărbune, s-au adăugat cantități 

între 0,5 și 4 g FeS. 

În figura 27 se observă variația vitezei presiunii  maxime de explozie presiunii în funcție de 

concentrația de sulfură de fier adăugată. 
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Fig. 27. Variația presiunii maxime de explozie în funcție de concentrația de FeS adăugată, pentru un 

amestec de 250 g/m3 praf de cărbune 

 

Studiind rezultatele obținute experimental, s-a observat că, adăugarea de sulfură de fier 

amestecului pulbere combustibilă-aer determină creșterea cvasiliniară atât a presiunilor maxime de 

explozie cât și a vitezelor maxime de creștere a presiunii. 

 În faza a doua, intitulată “Determinarea experimentală a influenței pirosulfurilor asupra 

temperaturii minime de aprindere a stratului și a norului de praf combustibil” au fost realizate 

următoarele: 

- Experimentarea influenței sulfurilor piroforice asupra temperaturii de aprindere a norului de praf 

combustibil;  

- Modernizarea infrastructurii de cercetare  prin achiziționarea aparatului pentru determinarea 

temperaturii minime de aprindere a stratului de praf combustibil; 

- Experimentarea influenței sulfurilor piroforice asupra temperaturii de aprindere a stratului de praf 

combustibil;  

- Realizarea standului pentru determinarea limitelor de explozie a vaporilor lichidelor inflamabile. 

Pentru a urmări influența sulfurilor de fier asupra temperaturii de aprindere a norilor de praf 

combustibil s-a realizat un set de determinări asupra unei probe de praf de cărbune impurificat cu suflură 

de fier comercială, respectiv un set de determinări asupra pulberii de reziduu petrolier impurificate cu 

aceleași cantități de sulfură de fier. Astfel la o concentrație de pulbere combustibilă, praf cărbune, 

respectiv pulbere de reziduu petrolier, s-au adăugat cantități între 0,1 și 0,5 g FeS. Pentru a putea face o 

evaluare a variației temperaturii minime de aprindere a norului de praf de cărbune, s-a determinat 

temperatura de aprindere la granulația de 71 µm, această temperatură fiind de 570 °C.  
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Fig. 28. Variația temperaturii de aprindere a norului de pulbere de reziduu petrolier în funcție de 

concentrația de FeS adăugată, pentru 0,5 g. pulbere reziduu 

 

Studiind rezultatele obținute experimental, s-a observat că, adăugarea de sulfură de fier pulberii de 

cărbune, respectiv pulberii de reziduu petrolier determină o scădere liniară a temperaturii de aprindere a 

norului pentru pulberea de cărbune și o scădere cvasiliniară pentru pulberea de reziduu petrolier, lucru 

explicabil de altfel prin prezența în pulberea de reziduu a sulfurii de fier, după cum s-a identificat în faza a I-

a a proiectului. Rezultatele experimentale obținute se află în foarte bună concordanță cu datele raportate 

în literatura de specialitate, pentru experimente similare. În lucrarea realizată de către Paul Amyotte și 

colectivul său, An investigation of iron sulphide dust minimum ignition temperatures Journal of Hazardous 

Materials A97 (2003) 1–9, au fost raportate temperaturi de autoaprindere pentru sulfurile de fier și probe 

de pirită și pirotită între 490 – 620 °C, domeniu în care se încadrează și rezultatele obținute în prezenta 

lucrare. 

În concluzie, scăderea temperaturii de aprindere a norului de praf combustibili în prezența sulfurilor 

de fier, conduce la sporirea periculozității pulberilor, astfel, pentru condiții specifice de lucru, unde există 

posibilitatea formării acestor sulfuri, dar și a norilor de praf combustibil, măsurile de protecție 

antiexplozivă în exploatarea acestor pulberi trebuie reevaluate astfel încât pericolul de explozie să fie redus 

la minimum.   

În a doua etapă a fazei a II-a proiectului s-a urmărit determinarea temperaturii de aprindere a 

stratului praf combustibil, conform SR EN 50281-2-1:2003 – ”Aparatură electrică destinată utilizării în 

prezența prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare – Metode de determinare a temperaturii 

minime de aprindere a prafului”. 

În cadrul acestei etape a fost achiziţionat aparatul pentru determinarea temperaturii de aprindere a 
stratului de praf combustibil, Figura 29. 
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Figura 29. Aparat pentru determinarea temperaturii aprindere a stratului de praf combustibil 

 
Pentru a urmări influența sulfurilor de fier asupra temperaturii de aprindere a stratului de praf 

combustibil s-a realizat un set de determinări asupra unei probe de praf de cărbune impurificat cu suflură 

de fier comercială, respectiv un set de determinări asupra pulberii de reziduu petrolier impurificate cu 

aceleași cantități de sulfură de fier. Astfel la o concentrație de pulbere combustibilă, praf cărbune, 

respectiv pulbere de reziduu petrolier, s-au adăugat cantități între 5 și 25 g FeS. Pentru a putea face o 

evaluare a variației temperaturii minime de aprindere a norului de praf de cărbune, s-a determinat 

temperatura de aprindere la granulația de 200 µm, această temperatură fiind determinată la 450 °C.  

Studiind rezultatele obținute experimental, se observă că similar cu determinările de aprindere a 

norilor de praf combustibil, adăugarea de sulfură de fier pulberii de cărbune, respectiv pulberii de reziduu 

petrolier determină o scădere liniară a temperaturii de aprindere a norului pentru pulberea de cărbune și o 

scădere cvasiliniară pentru pulberea de reziduu petrolier, lucru explicabil de altfel prin prezența în 

pulberea de reziduu a sulfurii de fier, după cum s-a identificat în faza a I-a a proiectului.  
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Figura 30. Variația temperaturii de aprindere a stratului de pulbere de reziduu petrolier  

în funcție de concentrația de FeS adăugată 

 

În concluzie, scăderea temperaturii de aprindere a stratului de praf combustibil în prezența 

sulfurilor de fier, conduce la sporirea periculozității pulberilor, astfel, pentru condiții specifice de lucru, 

unde există posibilitatea formării acestor sulfuri, dar și a norilor de praf combustibil, măsurile de protecție 

antiexplozivă în exploatarea acestor pulberi trebuie reevaluate astfel încât pericolul de explozie să fie redus 

la minimum.   

Pentru realizarea obiectivelor propuse în faza a III-a proiectului, respectiv determinarea influenței 

sulfurilor piroforice asupra parametrilor de inflamabilitate ai lichidelor inflamabile, în ultima etapă a fazei a 
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II-a a proiectului s-a realizat standul pentru determinarea limitelor de explozie pentru vaporii lichidelor 

inflamabile, respectiv limita inferioară de explozie (LIE) și limita superioară de explozie (LSE). Pentru acest 

stand s-a depus cerere de brevet la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). 

Standul permite înregistrarea presiunii de explozie și la care au loc procesele de realizare a 

vaporilor din lichid, a amestecului omogen aer-vapori și cel de ardere rapidă, toate aceste proces se 

desfășoară într-un vas de explozie termostatat la temperatura de fierbere a lichidului, condițiile inițiale de 

presiune și temperatură putând fi setate la valori cuprinse între 0,4 bar și 2 bar, respectiv între 2000C și 

4000C, sursa de aprindere fiind fie scântei electrice (inductive sau capacitive), fie fir incandescent.   

 
Figura 31. Schemă bloc a standului pentru determinarea limitelor de explozie  

pentru vaporii lichidelor inflamabile 
 

Rezultatele cercetării celor două faze au fost diseminate prin participarea la simpozioanele 

internaționale SIMPRO 2016 și SGEM Vienna Green 2016. Lucrarea intitulată “Minimum ignition 

temperature of dust cloud analysis for safe industrial processes” a fost publicată în revista QUALITY – 

ACCES TO SUCCES, revistă indexată BDI iar lucrarea intitulată “Flammability characterisation of a petroleum 

derivative for increasing the safety of personnel and environmental protection” a fost publicată în volumul 

de lucrări al simpozionului SGEM, care este indexat ISI proceedings. 

G. PN 16 43 03 07 – „Cercetarea comportamentului la ardere a materialelor combustibile implicate în 
evenimente de tip incendiu/explozie” 

 

Prin acest proiect se doreşte creşterea nivelului de performanţă  pentru testele privind 

inflamabilitatea materialelor implicate în incendii / explozii, în laboratoarele de cercetare  ale INCD 

INSEMEX Petroşani,  în vederea consolidării capacității instituționale de cercetare a evenimentelor 

generate de incendii, atât pentru mediul industrial, cât și civil. 

Importanţa proiectului în vederea dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice rezultă din faptul că pentru a 

putea evalua şi preveni riscul de incendiu /explozie generat de prezența materialelor combustibile este 

necesară cunoaşterea parametrilor de inflamabilitate și comportamentul acestora la ardere precum și 

pericolele reprezentate de gazele toxice rezultate în urma arderii.   

Faza I – „Documentare privind caracteristicile diverselor materiale combustibile și metode 

utilizate pentru determinarea parametrilor de inflamabilitate și a produșilor de ardere” 

În această fază au fost studiaţi  parametri caracteristici ai incendiilor sau exploziilor, precum și a 

factorilor care influențează producerea și dezvoltarea acestora conducând la creşterea capacităţii de 

expertiză în domeniul incendiilor/exploziilor, extinderea domeniului de cunoştinţe referitoare la aceste 
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fenomene, creşterea gradului de securitate şi sănătate în muncă prin folosirea datelor din proiect la 

elaborarea măsurilor de protecţie, precum şi la îmbunătățirea metodelor de determinare a parametrilor de 

inflamabilitate specifici materialelor combustibile.  

În această fază au fost achiziţionate şi consultate normativele specifice în vederea realizării 

standurilor experimentale. 

Clasificarea incendiilor după natura materialelor și a substanțelor combustibile care ard include:  

- Clasa A cuprinzând incendiile provocate prin aprinderea materialelor solide: lemn, hârtie, textile, 

deșeuri, paie, cărbune, materiale plastice, cauciuc etc.  

- Clasa B ce cuprinde incendiile provocate prin aprinderea materialelor lichide inflamabile : motorină, 

benzină, solvenți, petrol, lacuri, alcooli sau materiale ce se lichefiază 

- Clasa C se referă la incendii provocate de aprinderea gazelor inflamabile: metan, propan, butan, 

hidrogen, acetilenă 

- Clasa D cuprinde incendii provocate de aprinderea metalelor inflamabile : magneziu, titan, 

aluminiu,sodiu, potasiu și aliaje ale acestora. Clasificarea europeană cuprinde clasele de incendiu 

A,B,C,D și F clasa referindu-se la incendii în spații de gătit datorate grăsimilor și uleiurilor. Prime 

patru clase se regăsesc și în standardul  SR EN 2/1995/A1:2005 

 

Faza II -  Determinarea experimentală a parametrilor  de ardere (viteze de ardere, timpi de ardere 

etc.) şi inflamabilitate a diferitelor materiale combustibile, interpretarea rezultatelor obţinute 

În această fază s-a realizat determinarea experimentală a  parametrilor de ardere pentru diferite 

materiale încercate. 

Au fost realizat  standurile  pentru determinarea eficienţei ignifugării produselor din lemn, au fost 

efectuate determinări asupra diferitelor materiale din lemn, ignifugate: (plăci de aşchii de lemn, pal 

laminat, placaj etc.)., stabilindu-se eficiența ignifugării.  

S-a realizat standul pentru determinarea vitezei de ardere verticală, şi au fost efectuate determinări 

asupra cablurilor electrice pentru tipurile de cablu H05V  şi H03V. S-a determinat viteza de ardere pe 

verticală a pentru epruvetele testate. Eșantioanele din cablu mai subțire (cu diametrul de 0,4mm) au 

prezentat o viteză de ardere medie mai ridicată faţă cu diametrul mai mare (cu diametrul de 0,8mm).  

A fost realizat standul pentru determinarea vitezei de ardere pe orizontală şi s-au efectuat 

determinări pentru două tipuri de cabluri (tip H05VV şi H03VV). În urma efectuării determinărilor se poate 

concluziona că viteza medie de ardere pentru epruvetele este inferioară pentru cablul cu diametrul mai 

mare. Probele testate au fost încadrate în clase de ardere, determinându-se vitezele de ardere pe verticală 

şi orizontală,eficienţa ignifugării materialelor supuse testărilor, conform specificațiilor din standard pentru 

fiecare metodă. 
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Fig. 32. Stand pentru determinarea arderii pe verticală conform SR EN 60695-11-10 Încercări privind riscurile la 

foc. Metoda de încercare orizontală și verticală la flacără 
 

 
 
Fig. 33. Stand pentru determinarea arderii pe orizontală conform SR EN 60695-11-10 Încercări privind riscurile la 

foc. Metoda de încercare orizontală și verticală la flacără 
 

 
 

Fig. 34. Stand pentru determinarea eficienței ignifugării  SR 652: 2009 Determinarea eficienței ignifugării 
 
 

În anul 2016, 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 de noi 

concepte, metode, procese şi tehnologii privind securitatea exploatării resurselor minerale, protecţia la 
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explozie, protejarea omului şi a mediului, având la bază cunoaşterea, evaluarea şi elaborarea de soluţii 

pentru diminuarea factorilor de risc / PROMINEX” şi anume: 

A. PN 16 43 01 06  - „Evaluarea riscului de expunere ocupaţională a lucrătorilor la pulberile inhalabile 

de lemn şi stabilirea  dispersiei granulometrice a particulelor din mediul de muncă”. 

Necesitatea proiectului a rezultat din faptul că peste tot în Europa milioane de oameni sunt expuşi 

la praful de lemn în decursul activităţii lor profesionale. Praful de lemn rămâne principalul factor de risc de 

îmbolnăvire în sectorul prelucrării lemnului şi într-o anumită măsură şi în industria construcţiilor şi în 

aproape toate tipurile de activităţi în care lemnul este prelucrat prin maşini sau manual. Medicina 

industrială este de acord la nivel global cu faptul că lucrul şi procesarea lemnului ca materie primă sau 

material de lucru poate cauza boli ocupaţionale. 

Scopul proiectului a fost  de a evalua riscul de expunere ocupaţională a lucrătorilor la pulberile 

inhalabile de lemn. În acest sens au fost realizate serii de măsurători de pulberi pentru diferite tipuri de 

lemn şi stabilirea dispersiei granulometrice a particulelor din mediul de muncă. 

Proiectul cuprinde patru faze şi anume două în anul 2016 şi 2 în anul 2017. Prima fază din anul 

2016, conform planului de realizare a fost intitulată “Consideraţii privind efectele pulberilor de lemn 

asupra stării de sănătate a lucrătorilor din industria lemnului” iar a doua fază s-a intitulat “Evaluarea 

riscului de expunere a lucrătorilor  la pulberi inhalabile de lemn de esenţă moale şi analiza dispersiei 

granulometrice a acestora”. 

Prin proiect s-a urmărit evaluarea riscului de expunere a lucrătorilor  la pulberi inhalabile de lemn şi 

analiza dispersiei granulometrice a acestora, în vederea efectuării de propuneri şi măsuri cu caracter 

general de prevenire a îmbolnăvirii lucrătorilor. 

Investigarea riscului de îmbolnăvire a lucrătorilor datorită pulberilor presupune atât o abordare 

tehnico-inginerească cât şi medicală. Investigaţia tehnico-inginerească constă în: determinarea 

concentraţiilor gravimetrică, conimetrică, a dispersiei particulelor pe clase de mărimi (dispersometria) şi 

analiza compoziţiei fizice, chimice şi mineralogice a pulberilor, iar investigaţia medicală presupune atât 

prevenirea, supravegherea şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei cât şi evaluarea sănătăţii 

ocupaţionale de pe piaţa muncii. 

Cercetările efectuate în acest proiect vizează atât pulberile de lemn de esenţă tare, cât şi pulberile 

de lemn de esenţă moale pentru a putea analiza efectele acestora asupra sănătăţii lucrătorilor. 

Pentru evaluarea riscului de expunere a lucrătorilor la pulberile de lemn de esenţă moale (brad) la 

diferite operaţii tehnologice, s-au efectuat determinări gravimetrice, conimetrice, a dispersiei particulelor 

pe clase granulometrice şi a ritmului de depunere la o firmă de prelucrare şi fabricare a mobilei, la două 

operaţii tehnologice. 
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Fig. 35. Diferenţa între lemn de esenţă tare (stânga) şi lemn de esenţă moale (dreapta)  

realizată cu ajutorul micrografiei în lumina 

 

Atingerea obiectivelor din proiect a presupus dotarea laboratorului de protecţia mediului cu 

aparatură performantă în vederea prelevării pulberilor în suspensie, s-a achiziţionat pompa de recoltare 

APEX2 de la Casella având controlul debitului de la 0,8 ÷ 5 l/min precum şi un rotametru necesar pentru 

calibrarea pompei înaintea prelevării. 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru determinarea dispersiei particulelor pe clase de dimensiuni au fost pregătite 4 probe /lame 

pentru operaţia de debitare a lemnului şi maşina manuală de profilat BNF şi 4 probe pentru operaţia de 

şlefuire. 

Numărarea particulelor cu ajutorul programului de numărare automat a particulelor ImageJ. Pentru 

determinarea numărului particulelor a fost utilizat un soft gratuit de numărare automat a particulelor 

denumit ImageJ. 

Programul determină automat numărul particulelor, precum şi dimensiunile acestora. Pentru ca 

particulele de praf să fie mai bine observate, programul are posibilitatea de a schimba contrastul pozelor. 

Rezultatele citirilor la microscop a probelor obţinute la operaţia de debitare cu maşina electronică 

OCROMAX şi maşina manuală de profilat BNF sunt centralizate în lucrare.  

Valorile medii procentuale de pulberi pe clase dimensionale (la operaţia de debitare automată) este 

de 70,5% din fracţia totală /inhalabilă care reprezintă particule sub 5 µm (fracţia respirabilă).  
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    Imaginea originală         Imagine        Linii exterioare        Particule pline              Elipse           

                                    cu contrast de roşu 

Fig. 36. Vizualizarea particulelor cu ajutorul programului de numărare automată, ImageJ 

Particulele nepericuloase mai mari de 10 µm reprezintă 20,5% din fracţia totală /inhalabilă, un 

procent foarte mic din totalul particulelor, ceea ce creşte riscul de îmbolnăvire a lucrătorilor datorită 

pragului de lemn. 

Valorile medii procentuale de pulberi pe clase dimensionale, (la operaţia de debitare automată) 

74% din fracţiunea totală / inhalabilă reprezintă particule sub 5 µm (fracţia respirabilă). Din fracţia 

respirabilă 68,25% reprezintă particule sub 3 µm (fracţia alveolară).  

Particulele nepericuloase mai mari de 10 µm reprezintă 18% din fracţia totală /inhalabilă un 

procent foarte mic din totalul particulelor, ceea ce creşte riscul de îmbolnăvire a lucrătorilor datorită 

pragului de lemn. 

Rezultatele investigaţiilor efectuate au arătat faptul că la operaţia de debitare a lemnului cu maşina 

electronică OCROMAX şi maşina manuală de profilat BNF concentraţiile gravimetrice şi conimetrice au 

valori sub limitele maxime admise. 

În consecinţă, riscul de îmbolnăvire la operaţia de şlefuire este mai mare comparativ cu debitarea 

automată, datorită inhalării unei cantităţi mai mari de particule respirabile sub 5 µm. 

Contribuţia ştiinţifică a proiectului  constă în: 

- deschiderea unor noi oportunităţi de colaborare cu instituţii de profil similar din ţară şi din afara 

României, în vederea dezvoltării de cercetări viitoare în sfera de interes a proiectului. 

- reducerea nivelului de poluare a aerului la locurile de muncă unde există praf de lemn, respectiv de 

protecţia sănătăţii lucrătorilor expuşi ceea ce se reflectă prin scăderea numărului de îmbolnăviri 

datorate emisiilor pulberi de lemn. 

Efectele socio-economice estimate se reflectă în starea de sănătate a lucrătorilor cu efecte pozitive 

aferente asupra bugetului naţional de asigurări de sănătate. Atingerea obiectivelor proiectului are un 

impact tehnologic pozitiv prin conștientizarea pericolelor la care sunt expuşi lucrătorii şi creşterea 

securităţii angajaţilor care lucrează în industria lemnului. 

 

B. PN  16 43 01 12 – “Studiu privind pregătirea psihologică a personalului de intervenţie şi salvare 

în medii toxice / inflamabile / explozive” 

Proiectul îşi propune realizarea unui program de pregătire psihologică a personalului de intervenţie 

şi salvare în medii toxice / inflamabile / explozive, în vederea optimizării modalităţilor de coping cu 

situaţiile stresante din timpul şi ulterioare intervenţiilor în situaţii de urgenţă. 
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Acest proiect cuprinde patru faze care se derulează pe parcursul anilor 2016-2017, respectiv: 

“Studiu privind impactul psihologic generat de situaţiile de urgenţă asupra personalului de intervenţie şi 

salvare în medii toxice / inflamabile / explozive”, „Elaborarea programului pilot de pregătire psihologică a 

personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / inflamabile / explozive”, „Testarea / implementarea 

programului pilot de pregătire psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / 

inflamabile / explozive” şi „Analiza şi interpretarea datelor şi definitivarea modulului de pregătire 

psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / inflamabile / explozive. Diseminarea 

rezultatelor obţinute”. 

Performanţe realizate: 

- Analiza caracteristicilor psihologice ale activităţii de intervenţie şi salvare; 

- Identificarea particularităţilor privind stresul şi copingul cognitiv comportamental pentru activitatea 

de intervenţie şi salvare; 

- Investigarea strategiilor de coping cognitiv şi comportamental la personalul de intervenţie şi salvare 

instruit în cadrul INCD INSEMEX; 

- Evidenţierea rolului pregătirii psihologice şi a principalelor sale caracteristici; 

- Documentarea bazei teoretice în vederea elaborării unui program pilot pentru pregătirea 

psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / inflamabile / explozive; 

- Identificarea particularităţilor diferitelor tipuri de intervenţii psihologice pentru personalul de 

salvare în medii toxice / inflamabile / explozive; 

- Analiza privind eficacitatea intervenţiilor psihologice pentru personalul de intervenţie şi salvare în 

medii toxice / inflamabile / explozive; 

- Elaborarea programului pilot de pregătire psihologică a personalului de intervenţie şi salvare în 

medii toxice / inflamabile / explozive. 

Pentru asigurarea obiectivelor din proiect privind realizarea unui program de pregătire psihologică 

a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / inflamabile / explozive,  respectiv în vederea 

evaluării detaliate a personalităţii (respectiv a trăsăturilor cu rol în sanogeneză: autoeficacitate, stimă de 

sine, robusteţe, dar şi a celor disimunogene: anxietate, nevrozism, depresie), evaluării atitudinilor şi 

convingerilor personale  şi evaluării adaptării la stres, în faza a doua s-au făcut următoarele achiziţii: 

a) Testul de personalitate ABCD-M realizează evaluarea complexă a personalităţii, bazată pe o 

abordare psiho-lexicală compatibilă cu sistemul Big-Five. Ediţia ultimă, stabilizată factorial, conţine 

5 scale principale şi 25 de scale structurale, respectiv faţetele scalelor principale, în total un număr 

de 30 de scale. 

Factorul I: Extraversie - Introversie: E1-Activism; E2-Optimism; E3-Umor; E4-Abilitate 

interpersonală; E5-Afirmare personală; 

Factorul II: Maturitate, adaptare vs. Imaturitate, psihopatie: M1-Încredere în ceilalţi; M2-Adaptativ, 

conservator; M3-Prietenos; M4-Forţa inhibiţiei; M5-Forţa eului; 

Factorul III: Agreabilitate vs. Lipsa agreabilităţii: A1-Altruism; A2-Romantism, sentimentalism; A3-

Caldură afectiva; A4-Empatie; A5-Onestitate, corectitudine; 

Factorul IV: Conştiinciozitate vs. lipsa de ordine: C1-Voinţa, perseverenţa; C2-Spirit de 

perfecţionare; C3-Raţional, obiectiv; C4-Planificare; C5-Control emoţional; 

Factorul V: Actualizare vs. Stagnare: Ac1-Aprofundare; Ac2-Toleranţă, deschidere; Ac3-Rafinare 

personală; Ac4-Independenţă, flexibilitate; Ac5-Creativitate. 
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b) Sistem de Evaluare Clinică SEC  va fi utilizat pentru evaluarea autoeficacităţii, şi stimei de sine  

- autoeficacitatea: scală alcătuită din 10 itemi, măsoară convingerile unui individ vizavi de capacităţile 

sale de a-şi mobiliza resursele cognitive, comportamentale şi motivaţionale pentru a îndeplini o 

sarcină; 

- stima de sine: scala de stimă de sine Rosenberg este probabil cea mai utilizată scală pentru 

evaluarea stime de sine în domeniul ştiinţelor sociale, este alcătuită din 10 itemi şi măsoară 

evaluarea stabilă şi globală a propriei valori. 

- atitudini şi convingeri personale: scală cu 72 de itemi, măsoară convingerile iraţionale, pattern-urile 

de gândire absolutistă care se constituie în predispoziţii spre patologie.  

- inventarul ideilor: inventar cu 33 de itemi care măsoară tendinţele de dezvoltare în gândirea 

iraţională . 

 

c) Sistemul PSISELTEVA este alcătuit din probe psihologice elaborate  atât pentru activitatea de 

selecţie şi orientare spre anumite profesii şi locuri de muncă cât şi pentru determinarea 

capacităţilor de integrare şi de menţinere a eficienţei operative şi rezolutive în activităţi 

profesionale care se desfăşoară în condiţii de risc şi periculozitate.  

În urma derulării activităţilor din cadrul proiectului se va realiza un program de pregătire 

psihologică care va putea fi utilizat în procesul de instruire / reinstruire a personalului de intervenţie şi 

salvare în medii toxice / explozive / inflamabile. Obiectivul programului pilot de pregătire psihologică a 

personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / inflamabile / explozive este mai buna înţelegere a 

răspunsului psihologic propriu şi al altora în situaţii de intervenţie în medii periculoase, şi asistarea 

indivizilor pentru a se simţi mai încrezători, cu mai mult control şi mai bine pregătiţi, atât psihologic cât şi în 

ceea ce priveşte planificarea eficientă pentru intervenţie. Programul de pregătire psihologică, alcătuit din 

cinci module, va fi implementat spre testare în cadrul procesului de autorizare / reautorizare a personalului 

de intervenţie şi salvare în atmosfere toxice / explozive / inflamabile din cadrul INCD INSEMEX. 

Acest program de bază de pregătire psihologică va putea fi de asemenea utilizat ca punct de plecare 

pentru intervenţii psihologice individuale asupra acelor indivizi care prezintă caracteristici psihologice ce îi 

predispun la reacţii comportamentale şi emoţionale ce îi împiedică să deruleze în siguranţă activitatea de 

intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile. 

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 îl reprezintă: 

- dezvoltarea acelor caracteristici psihologice care vor servi personalului de intervenţie şi salvare în 

manifestarea unor comportamente adaptate situaţilor de urgenţă în care se face intervenţia 

(rezistenţă crescută la factori stresori puternici, stabilitate emoţională şi capacitate crescută de 

reţinere a manifestării trăirilor emoţionale, gândire clară şi raţională etc. ) 

- 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 apariţiei şi manifestării consecinţelor psihologice generate de situaţiile de urgenţă  prin 

dezvoltarea strategiilor de coping ale indivizilor. 
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C. PN 16 43 01 15 – “Cercetări privind dispersia poluanţilor în mediul acvatic prin utilizarea unui 

program specializat în vederea estimării dinamicii fenomenului de poluare” 

Necesitatea proiectului a rezultat din următoarele deziderate: “Ca resursă naturală, apa prezintă o 

importanţă deosebită pentru existenţa vieţii şi înfăptuirea tuturor activităţilor umane, iar una din 

importantele probleme de protecţia mediului din România o reprezintă poluarea acvatică, aceasta fiind un 

fenomen extrem de complex”. 

Proiectul se referă la studierea dispersiei de poluanţi în mediul acvatic prin utilizarea unui program 

specializat în vederea estimării dinamicii fenomenului de poluare. 

Proiectul cuprinde patru faze, şi anume:  

- Identificarea poluanţilor proveniţi din activitatea gospodăriilor şi transportul acestora în cursul de 

apă; 

- Analiza calităţii apelor privind poluarea cursurilor de apă în amonte şi aval de comunităţile 

existente; 

- Studiu privind compararea nivelului de poluare a apelor  care traversează zone cu aşezări 

gospodăreşti; 

- Modelarea dispersiei poluanţilor din cursurile de apă cu ajutorul unui program specializat. 

Diseminarea rezultatelor. 

Din cele 4 faze ale proiectului primele 2 faze s-au desfăşurat în cursul anului 2016. 

Proiectul a presupus dotarea Laboratorului de Protecţia Mediului din cadrul INCD INSEMEX-

Petroşani, cu software-ul Surface Water Solution - program specializat pentru simularea dispersiei 

poluanţilor în mediul acvatic . 

Fig. 37. Simulări ce pot fi obţinute cu ajutorul programului SMS 

Contribuţia ştiinţifică a proiectului a urmărit următoarele aspecte: 

- Caracteristici privind apa şi poluarea acesteia; 

- Clasificarea poluanţilor proveniţi din activităţile gospodăreşti 

- Fenomenologia dispersiei poluanţilor în cursurile de apă 

- Investigarea calităţii afluenţilor râului Jiu; 

- Metode de investigare a concentraţiilor de poluanţi acvatici; 

- Analiza calităţii apelor privind poluarea acvatică; 

- Achiziţia de program specializat pentru simularea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic 

Efectele socio-economice estimate au fost  reflectate prin deschiderea unor noi oportunităţi de 

colaborare cu instituţii de profil similar din ţară şi din afara României, în vederea dezvoltării de cercetări 

viitoare în sfera de interes a proiectului. 
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Reducerea poluării corpurilor de apă are un impact pozitiv asupra aspectelor socio-economice atât 

prin diminuarea riscurilor pentru sănătatea umană cât şi prin reducerea costurilor de epurare a apelor 

uzate evacuate. 

Transferul informaţiilor ştiinţifice generate de studierea modificărilor sistemelor ecologice sub 

influenţa acţiunii antropice, către factorii de decizie responsabili este facilitat de exprimarea în unităţi 

monetare a acestor modificări sub forma pierderilor beneficiilor generate oamenilor de către ecosistemele 

acvatice. 

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 - 16 43 01 16 – „Extinderea domeniului de competenţă al laboratorului de mediu privind 

determinarea de monoxid de carbon din mediul înconjurător (imisii)” 

Proiectul  vizează dezvoltarea metodelor de  evaluare si încercare  pentru imisiile de monoxid în 

mediul înconjurător, cât şi din zonele adiacente protejate situate în imediata vecinătate a agenţilor 

economici care se constituie ca surse de poluare, în concordanţă cu principiile si practicile europene în 

domeniul protecţiei mediului. 

Acest proiect cuprinde trei faze care se derulează pe parcursul anilor 2016-2017, respectiv: „Analiza 

si sinteza cerinţelor legislative la nivel naţional şi internaţional, alegerea metodei optime de determinare a 

CO şi influenţa acestuia asupra sănătăţii şi mediului înconjurător”, „Elaborare procedură de determinare a 

monoxidului de carbon (CO)” şi „Determinarea imisiilor de gaze din zonele adiacente protejate şi 

diseminare rezultate”. 

Proiectul urmăreşte alinierea la practica europeană în domeniu, prin realizarea unor determinări 

precise a concentraţiilor de monoxid de carbon din mediu prin elaborarea unor proceduri care să fie în 

concordanţă cu principiile şi practicile internaţionale, prin dezvoltarea laboratorului de cercetare cu 

facilităţi îmbunătăţite, pentru furnizarea datelor necesare unei analize complete. 

Atingerea obiectivelor din proiect a presupus dotarea laboratorului de protecţia mediului cu 

aparatură performantă în vederea identificării metodelor de prelevare a concentraţiilor de CO şi 

elaborarea unei metode avansate de măsurare şi evaluarea a imisiilor de monoxid de carbon rezultate în 

urma unor activităţi industriale sau datorită traficului rutier.  

Performanţe realizate: 

- Analizarea şi sistematizarea aspectelor legislative referitoare la imisiile de monoxid de carbon din 

atmosferă; 

- Prezentarea metodelor de măsurare şi monitorizare a monoxidului de carbon şi efecte negative ale 

acestora asupra mediului şi sănătăţii umane; 

- Dezvoltarea laboratorului de Protecţia Mediului  din cadrul INCD –INSEMEX Petroșani prin dotarea 

cu aparatura performantă privind determinarea concentraţiilor de monoxid de carbon (CO) din 

mediul înconjurător pentru furnizarea datelor necesare unei analize complete; 

- Achiziţionarea unui analizor portabil pentru determinarea concentraţiei de monoxid de carbon din 

mediul ambiant, având principiul de măsurare spectroscopia în infraroşu nedispersiv (NDIR) 

- Analizarea standardelor în vigoare privind determinarea monoxidului de carbon din mediul ambiant 
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- Elaborarea unei proceduri de monitorizare a concentraţiilor de monoxid de carbon (CO)  din mediul 

înconjurător; 

- Implementarea procedurii în laboratorul de Protecţia Mediului 

- Efectuarea determinărilor privind concentraţiile de imisii de monoxid de carbon (CO)  din 

intersecţiile urbane şi zonele adiacente protejate pentru prevenirea sau reducerea gradului de 

poluare; 

- Evaluarea nivelului de poluare al atmosferei cu monoxid de carbon prin analiza şi interpretarea 

datelor obţinute; 

- Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea acestora la diferite manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale. 

Pentru asigurarea obiectivelor din proiect privind determinarea monoxidului de carbon din mediul 

înconjurător, s-a achiziţionat în faza a doua a proiectului un analizor APMA-370 mobil pentru determinarea 

concentraţiei de monoxid de carbon din mediul ambiant utilizând metoda spectroscopiei în infraroşu 

nedispersiv (NDIR), conform SR EN 14626:2012, care este destinat utilizării ca metodă standard de 

referinţă. 

Aparatul este de ultimă generaţie, beneficiind de noua tehnică de modelare în curent încrucişat, 

conducând la o îmbunătăţire a sensibilităţii şi a stabilităţii în zero a aparatului.  

Principalele caracteristici ale analizorului de imisii de CO sunt următoarele:  

- precizie: 2 ppb;  

- domeniul de lucru: max. 100 ppm  

- temperatura de funcţionare: 5 - 40 grade C;  

- concentraţia minimă detectabilă: 2 ppb;  

- debit probă: <1 l/min; 

 

 

Fig. 38. APMA-370 Ambient Carbon Monoxide 

Monitor 

Echipamentul APMA-370 utilizează o metodă de măsurare în infraroşu, nedispersivă (NDIR). 

Instrumentul este proiectat pentru măsurări mobile. El poate fi utilizat în interior şi exterior, la temperaturi 

ambientale de la 5 la 40° C.  

Achiziţionarea acestui echipament, având un domeniu optim de măsurare a concentraţiilor de imisii 

de monoxid de carbon în atmosferă, va permite analiza continuă a imisiilor de CO în faza a treia a 

proiectului care se derulează pe perioada ianuarie 2017 – iunie 2017. 

În cadrul acestui proiect va fi aplicată procedura elaborată privind determinarea concentraţiei de 

monoxid de carbon din mediul înconjurător prin efectuarea unui studiu de caz în Valea Jiului, care va 

contribui la creşterea acurateţei de prelevare şi analiză în conformitate cu metoda de referinţă impusă prin 

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. 
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Aprecierea impactului antropic asupra stării de sănătate a populaţiei din zona poluată şi a mediului 

înconjurător, prin cunoaşterea valorilor concentraţiilor de monoxid de carbon generat de transportul auto 

care depăşesc limitele admise de legislaţia în vigoare, va contribui la  creşterea gradului de sănătate a 

populaţiei, precum şi a calităţii aerului înconjurător, prin reducerea emisiilor de gaze provenite din 

activităţile industriale. 

Prin implementarea procedurii de măsurare a concentraţiilor de monoxid de carbon (CO) din 

atmosferă Laboratorul de Protecţia Mediului din cadrul INCD INSEMEX şi-a extins activitatea prin servicii de 

monitorizare a calităţii aerului în zonele clasificate ca zone rurale, zone cu fundal urban, locaţii cu trafic 

rutier şi locaţii influenţate de surse industriale. 

Efectele obţinute prin proiect sunt: 

- diminuare riscului de îmbolnăvire a populaţiei prin cunoaşterea valorilor  concentraţiilor de gaze din 

imisii şi luarea masurilor tehnice corespunzătoare de reducere a acestora 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător 

În cadrul fazei a treia a proiectului: 

- se va efectua monitorizarea factorului de mediu aer prin determinarea urmelor de poluanţi care au 

pătruns în aşa zisul “aer curat”, prin mai multe sesiuni de măsurare, pentru o caracterizare cât mai 

reală a fenomenului de poluare 

- se vor efectua determinări ale imisiilor de gaze, inclusiv CO (în baza procedurii elaborate şi cu 

ajutorul echipamentului achiziţionat), atât din zonele adiacente protejate situate în imediata 

vecinătate a agenţilor economici care se constituie ca surse de poluare, cât şi în intersecţiile urbane 

în concordanţă cu principiile si practicile europene în domeniul protecţiei mediului, respectiv SR EN 

14211:2012 şi Legea 104/2011 completată de HG 806/2016; 

- se vor analiza şi interpreta rezultatele obţinute privind calitatea aerului; 

- se vor disemina rezultatele obţinute în urma cercetării prin elaborarea unei lucrări ştiinţifice 

prezentate în cadrul unui simpozion ştiinţific naţional /internaţional. 

  Rezolvarea obiectivelor proiectului va permite exprimarea corectă /reală a valorilor concentraţiilor 

de monoxid de carbon  din zonele  adiacente protejate, situate în vecinătatea  surselor mari  de poluare, 

staţionare sau mobile, precum şi din intersecţiile urbane. Acest proiect se doreşte a fi şi un prim pas în 

determinarea impactului pe care îl are automobilul asupra mediului urban, scopul cercetării fiind 

îmbogăţirea şi înţelegerea variabilităţii spaţio-temporale a poluării aerului în mediul urban. 

 

E. PN 16 43 02 03 – “Cercetări privind utilizarea vehiculelor comandate de la distanţă, în activitatea 

de intervenţie și salvare în medii toxice / explozive / inflamabile”.  

Proiectul s-a derulat pe două faze: “Studiu privind utilizarea vehiculelor comandate la distanță”, 

respectiv “Realizarea unui sistem integrat vehicul comandat de la distanță-senzor de gaze și imagine”. 

Utilizarea dronelor în acțiunile de salvare poate crește gradul de siguranță al echipei de intervenție și 

salvare prin următoarele: 

- anterior intervenției se pot culege imagini atât în spectru vizibil cât și în cel infraroșu al camerelor 

de termoviziune despre zonele afectate de eveniment, amploarea pagubelor, etc. 

- oferă posibilitatea unei vederi de ansamblu asupra evenimentului de la o înălțime potrivită 

dimensiunilor obiectivului, 
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- capacitatea de a preveni pericolele la care este expusă echipa de intervenție și salvare poate fi 

mărită prin echiparea dronei cu senzori de gaze care să detecteze prezența gazelor periculoase, 

inflamabile sau toxice din vecinătatea zonei cercetate. 

Utilizarea dronelor poate fi utilă în cercetările la fața locului în cazul expertizării evenimentelor de 

tip explozie sau incendiu, prin faptul că o imagine culeasă de la înălțime poate conține informații despre 

direcția de propagare a incendiului sau exploziei și astfel poate conduce la determinarea locului și a cauzei 

producerii evenimentului. 

Achiziții în cadrul proiectului: Dronă de antrenament Suriken, Dronă pentru intervenție și 

monitorizarea gazelor Octa 1115 , aparat de detecție multigaz model  XAM 5000 (fig. 39). 

Prin acest proiect se mărește gradul de siguranță a echipei de salvatori prin cercetarea zonei afectate 

cu ajutorul unui vehicul comandat de la distanță de tip octacopter. Prin utilizarea acestuia pot fi cunoscute 

pericolele cu care se vor confrunta salvatorii în timpul intervenției, cum ar fi gaze toxice, incendii, fum, etc. 

Octocopterul Octa 1115 permite desfășurarea acțiunilor de intervenție în condiții de vânt de până la 

40km/h, fără deviere de la punct fix, datorită receptorului GPS multistandard, pilotului automat și a 

modulului de gestionare a energiei. Imaginile de la camera de spectru vizibil sunt preluate în sistem „first 

person view” și sunt transmise în timp real  la monitorul operatorului de la sol, împreună cu datele de 

telemetrie permițând desfășurarea de zboruri la distanțe mari, fără contact vizual direct cu drona.  

 

 

 

Fig. 39. Drona Octa 1115 
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Fig. 40. Date de telemetrie surprinse în timpul zborului 

Pentru parcurgerea și cercetarea unor suprafețe mari de teren în timp cât mai scurt, se poate 

configura traseul de zbor cu ajutorul softului de control și a coordonatelor GPS ce delimitează suprafața 

vizată, se definesc punctele interes și ordinea de parcurgere a acestora și se execută misiunea în regim 

automat. În orice moment, controlul poate fi preluat manual de operator și apoi trecut din nou în mod 

automat în funcție de datele și imaginile recepționate. 

 

 

Fig. 41. Parcurgerea unei suprafețe în mod planificat 

Cu ajutorul acumulatorilor de schimb și a încărcătorului de putere, se poate survola zona cercetată 

pentru un timp îndelungat, pauzele necesare schimbului de acumulatori fiind de 1-2 minute.   
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Pentru a sprijini activitatea de salvare, drona a fost echipată cu camere de luat vederi ce oferă 

imagini atât în spectru vizibil cât și în cel infraroșu, puterea motoarelor și capacitatea mare a 

acumulatorilor permit transportul unor materiale ușoare, care ar putea fi importante pentru salvarea de 

persoane( apă, medicamente, telefon, etc). 

Pentru a se asigura exploatarea în condiții de siguranță a dronelor și pentru deprinderea 

cunoștințelor teoretice și practice pentru pilotarea acestora, personalul deservent al dronelor a absolvit un 

curs de specialitate. 

 

F. PN 16 43 02 17 – „Creșterea capacităţii de pregătire teoretică și practică a personalului de 

intervenţie și salvare în medii toxice / explozive / inflamabile prin utilizarea echipamentelor de protecţie 

chimică”. 

Proiectul s-a derulat pe două faze: “Documentare privind echipamentele de protecție chimică. 

Elaborare procedură de utilizare a echipamentului de protecție chimică pentru personalul de intervenție și 

salvare în medii toxice / explozive / inflamabile”, respectiv “Validare și implementare  procedură de utilizare 

a echipamentului de protecție chimică pentru personalul de intervenție și salvare. Diseminare rezultate”. 

Achiziții în cadrul proiectului: 

- Echipament de protecție chimică cu aparat de respirat în exterior - se utilizează pentru intervenţii 

în caz de avarii în medii toxice / explozive / inflamabile; 

- Echipament de protecție chimică cu aparat de respirat în interior - se utilizează pentru intervenţii 

în caz de avarii în medii toxice / explozive / inflamabile. 

Prin acest proiect au fost elaborate proceduri pentru pregătirea practică a personalului de 

intervenție și salvare în medii toxice / explozive / inflamabile, pentru utilizarea echipamentelor de 

protecție chimică. 

S-au identificat și analizat riscurile datorate agenților chimici la care este supus personalul de 

intervenție-salvare, alegerea și achiziționarea echipamentelor optime de protecție chimică. 

S-au analizat metodele şi principiile de utilizare a echipamentelor de protecție chimică fiind 

achiziționate echipamente de protecție chimică pentru utilizarea lor în antrenamentele personalului de 

intervenție și salvare. 

 Pregătirea salvatorilor în poligonul de antrenament va conduce la dezvoltarea programului de 

instruire practică a personalului de intervenție și salvare în medii toxice / explozive / inflamabile utilizând 

echipamentele de protecție chimică. 

 Implementarea acestor proceduri de utilizare a echipamentelor de protecție chimică în medii 

periculoase va contribui la îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor respectiv la creșterea șanselor de 

supraviețuire a personalului de intervenție și salvare surprins de diverse tipuri de avarii chimice. 
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Echipament de protecție chimică ce utilizează aparat de 
protecție a respirației in exteriorul echipamentului 

Echipament de protecție chimică ce utilizează aparat de 
protecție a respirației în interiorul echipamentului 

Fig. 42. Echipamente de protecție chimică – variante 

 

G. PN 16 43 02 18 – “Cercetări privind identificarea unui traseu optim de antrenament a 

personalului de intervenţie şi salvare în spaţii închise, funcţie de modificările parametrilor fiziologici ai 

acestora”. 

 

Proiectul s-a derulat pe două faze: “Analiza traseelor de antrenament  în poligonul cu spaţii închise 

în funcţie de modificările parametrilor fiziologici ai salvatorilor.”, respectiv “Elaborare procedură de 

antrenament pentru poligonul cu spaţii închise. Validarea şi implementarea procedurii în procesul de 

instruire a salvatorilor. Diseminare rezultate”. 

Achiziții în cadrul proiectului: generator electric de căldură. 

Proiectul a urmărit identificarea unor trasee de pregătire în poligonul de spaţii închise, astfel încât a 

fost obţinută o structurare optimă a efortului fizic depus de către salvatori în cadrul antrenamentelor, 

ţinând cont de variaţia parametrilor fiziologici (puls şi saturaţia de oxigen în sânge), structurare care a avut 

ca scop eficientizarea procesului de antrenament al personalului de intervenţie şi salvare în astfel de spaţii. 

În cadrul procesului de antrenament practic, personalul de intervenție și salvare a fost împărțit în 

funcţie de domeniul de activitate: personal care activează în industria extractivă din subteran și personal 

salvator din industria de suprafață. Pentru fiecare activitate au fost selectate echipe de salvatori care au 

fost la instruire și echipe de salvatori care au fost încadrați în procesul de reinstruire.  

Echipele de salvatori au efectuat mai multe tipuri de exerciții cu diferite grade de dificultate, pentru 

fiecare în parte fiind calculat consumul de muncă. 

Au fost realizate măsurători ale saturației oxigenului din sânge și a pulsului fiecărui salvator în parte, 

acestea fiind efectuate la încheierea fiecărei activități din cadrul traseului de antrenament. Au fost 

analizate trei tipuri de trasee de antrenament pentru salvatorii de subteran / suprafaţă, aflaţi în cadrul 

procesului de instruire / reinstruire. 
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În cadrul proiectului au fost realizate două proceduri de antrenament a personalului de intervenție 

și salvare, una pentru salvatorii care fac parte din industria de suprafață și a doua pentru salvatorii din 

industria extractivă de subteran: 

- Procedura specifică de antrenament a personalului de intervenţie şi salvare din industria de 

suprafață în poligonul cu spaţii închise. 

- Procedura specifică de antrenament a personalului de intervenţie şi salvare din industria de 

subteran în poligonul cu spaţii închise. 

Cele două proceduri descriu modul de desfăşurare a procesului de antrenament a personalului de 

intervenţie şi salvare din industria de suprafață / subteran în poligonul cu spaţii închise al INCD INSEMEX 

Petroșani, în vederea autorizării - reautorizării personalului de salvare pentru intervenţii tehnologice şi 

salvare în medii toxice / explozive / inflamabile denumit în continuare personal de salvare. 

Pregătirea salvatorilor în poligonul de antrenament în spații închise va conduce la dezvoltarea 

programului de instruire practică a personalului de intervenție și salvare în medii toxice /explozive 

/inflamabile pentru lucrul în spații închise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 Pregătirea salvatorilor în poligonul cu spaţii închise 

 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 îl reprezintă o pregătire 

superioară a formațiilor de intervenție și salvare pentru lucrul 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 si 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 anul 2016, colectivul din cadrul Departamentului Securitatea Instalaţiilor 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 8 proiecte de cercetare în cadrul 

programului 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 
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cunoaşterea, evaluarea şi elaborarea de soluţii pentru diminuarea factorilor de risc / PROMINEX – cod 

PN 16 43", şi anume: 

A. PN 16 43 01 02 – „Cercetări privind dezvoltarea de noi tehnici de evaluare în vederea certificării 
echipamentului de curenţi slabi în concordanţă cu cerinţele IECEx” 
 

În prezent evaluarea prin calcul a echipamentului electric de curenţi slabi utilizat în spaţii cu pericol 

de atmosferă explozivă poate duce la respingerea unui echipament datorită imposibilității tehnice de 

evaluare exhaustivă a mulțimii defectelor aplicabile. 

Prin derularea proiectului s-a urmărit atât scăderea numărului de echipamente respinse datorat 

imposibilității tehnice de evaluare exhaustivă a mulțimii defectelor aplicabile ;i de asemenea s-a urmărit 

extinderea domeniului de competență de evaluarea a echipamentului de curenți slabi în concordanță cu 

cerințele IECEx. 

 Faza I: ,,Cercetări privind situația actuală în legătură cu evaluarea echipamentului de curenți slabi 

utilizat în atmosfere explozive. Stabilirea caietului de sarcini pentru achiziție pachete software pentru 

simularea circuitelor electronice de mare complexitate, pentru achiziții de date și pentru postprocesarea 

datelor experimentale respectiv pentru realizare circuite electronice de mare complexitate” 

În faza I s-au derulat cercetări privind situația actuală în legătură cu evaluarea echipamentului de 

curenți slabi utilizat în atmosfere explozive și s-a stabilit caietul de sarcini pentru achiziție pachete software 

pentru simularea circuitelor electronice de mare complexitate, pentru achiziții de date și pentru 

postprocesarea datelor experimentale respectiv pentru realizare circuite electronice de mare complexitate. 

În domeniul securității și sănătății în muncă se remarcă tendința de creștere a nivelului de 

securitate în conformitate cu stadiul cunoașterii științifice actuale și cu luarea în considerare a noilor factori 

de risc datorați dezvoltării economice. În același trend se află și protecției instalațiilor de curenți slabi 

utilizate în spațiile cu pericol de atmosferă explozivă. 

La nivelul Uniunii Europene, Directiva 2014/34/EU prevede ca echipamentele și instalațiile utilizate 

în atmosfere explozive trebuie să prezinte caracteristici compatibile cu cele ale atmosferelor explozive în 

care urmează să funcționeze. 

Protecția la explozie a instalațiilor de curenți slabi poate fi implementată prin utilizarea tipului de 

protecție securitate intrinsecă. 

Tipul de protecție securitate intrinsecă, are la bază separarea circuitului protejat față de alte circuite 

și limitarea energiei din circuitul protejat astfel încât acesta să nu poată aprinde atmosfera explozivă. 

Ansamblul binar virtual format pe deoparte de sensibilitatea la aprindere a atmosferei explozive și 

de cealaltă parte energia care poate fi transferată atmosferei explozive de la instalațiile de curenți slabi se 

va stabiliza înspre starea de aprindere sau neaprindere. 

Evaluarea protecției la explozie a echipamentelor de curenți slabi presupune parcurgerea unui 

proces de investigare a documentației echipamentului în ceea ce privește conformarea cu cerințele 

standardelor relevante pentru protecția la explozie. 

Tendința actuală în ce privește evaluarea protecției la explozie a echipamentului electric de curenți 

slabi protejat la explozie prin tipul de protecție securitate intrinsecă este de a crește ponderea evaluărilor 

prin calcul aplicate asupra echipamentului utilizând tabelele și diagramele de referință prezentate în 

standardele aplicabile SR EN 60079-0; SR EN 60079-11. 

Un avantaj major neexploatat suficient a celor prezentate mai sus este posibilitatea (pre)evaluării 

protecției la explozie a echipamentelor încă din faza de proiectare. Acest demers prezintă un potențial 
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semnificativ în ceea ce privește reducerea timpului de omologare a echipamentului  de curenți slabi 

destinat utilizării în atmosfere explozive. 

Un alt avantaj major este scăderea numărului de situații în care echipamente echivalente atât din 

punct de vedere funcțional cât și din punct de vedere al protecției la explozie să prezinte rezultate 

complementare în urma procesului de omologare a protecției la explozie. 

Un exemplu concludent în ceea ce privește divergența rezultatelor este încercarea în amestecuri 

explozive realizată cu ajutorul eclatorului (spark test apparatus - STA). 

Astfel pe plan internațional au fost efectuate cercetări de dată recentă în legătură cu repetabilitatea 

testelor în atmosfere explozive a echipamentelor de curenți slabi. 

La nivel național, ca urmare a solicitării grupului tehnic de lucru WG4 / TC31 din cadrul IEC s-au 

derulat cercetări referitoare la studiul influenței umidității amestecului de încercare asupra sensibilității 

eclatorului. 

În cadrul grupului de lucru WG4 / TC31 din cadrul IECEx în care este și INCD INSEMEX reprezentat, 

este analizată în prezent necesitatea impunerii unor condiții suplimentare pentru derularea încercării în 

scopul îmbunătățirii repetabilității rezultatelor testelor în atmosfere explozive utilizând eclatorul (STA). 

Evaluarea și testarea echipamentelor care intră în componența unui sistem (instalații) în construcție 

protejată la explozie, în vederea certificării, este deosebit de importantă având în vedere riscul de explozie 

care există dar care trebuie minimizat în scopul asigurării securității vieții și sănătății oamenilor, precum și 

pentru prevenirea avarierii bunurilor și nu în ultimul rând afectării mediului înconjurător. 

Toate echipamentele care intră în componența unui sistem în construcție protejată la explozie 

utilizat în spații cu pericol de atmosferă potențial explozivă trebuie să satisfacă următoarele cerințe: să fie 

protejat corespunzător la explozie; să mențină nivelul de protecție pentru condițiile de mediu pentru care 

au fost construit; să poată suporta toate solicitările la care sunt supuse în timpul depozitării, transportului, 

instalării și funcționării sistemului. 

Sistemul reglementat de Directiva ATEX (2014/34/EU) permite evaluarea conformității 

echipamentelor iar obiectivele evaluării conformității sunt stabilite astfel încât să se asigure: dovada că 

procedurile se conformează cu cerințele esențiale stabilite; garantarea că toate produsele se conformează 

cu tipul certificat; recunoașterea produselor acceptabile pentru toate părțile interesate; un standard 

comun respectat de toți, care să permită concurența fără subminarea nivelului de securitate. 

La nivel european, realizarea, evaluarea și încercarea pentru echipamentele electrice destinate 

utilizării în atmosfere explozive, se utilizează standardele din seria EN 60079. Această serie de standarde 

este preluată de CENELEC de la IEC. 

IEC asigură mentenanța standardelor din această serie și nu numai. 

Sistemul IECEx prin schema IECEx de certificare produse asigură recunoașterea conformării 

produselor pentru atmosfere explozive doar acelor (echipamente și sisteme protectoare) care se 

conformează cu standardele IEC, dar sistemul reglementat de Directiva ATEX (2014/34/EU) permite accesul 

pe piața europeană  și a echipamentelor care au probată conformarea cu cerințele directivei. 

În continuare au fost prezentate considerațiile cu privire la evaluarea echipamentelor electrice de 

curenți slabi.  

Denumirea de echipamente / instalații de curenți slabi este una intuitivă definind acele 

echipamente / instalații electrice în care curentul electric este utilizat pentru transfer de informație dar și 

pentru mini - micro acționări. 
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O scurtă recenzie a instalațiilor de curenți slabi în funcție de obiectivul lor este redată în continuare: 

echipamente și instalații din domeniul automatizărilor, comunicații date, interblocări, comenzi; 

echipamente și instalații de monitorizare și alarmare pentru scurgeri de apă, gaze explozive, toxice 

respectiv pentru incendiu; echipamente și instalații de control al accesului, avertizare efracție și 

supraveghere; echipamente și instalații de (video)interfonie, telefonie și sonorizare; echipamente și 

instalații pentru transmitere de date si instalații voce + date + imagine. 

Echipamentele și instalațiile de curenți slabi amplasate în spații cu pericol de atmosferă explozivă 

trebuie să se conformeze directivei europene  2014/34/EU și standardelor specifice tipurilor de protecție 

utilizate. 

De asemenea denumirea de echipamente și instalații de curenți slabi indică mai mult un domeniu 

de utilizare al energiei electrice decât un indicator către anumite valori ale parametrilor electrici relevanți: 

tensiune, intensitatea curentului electric, putere etc. 

Concursul opiniilor tehnicienilor despre domeniul echipamentelor și instalațiilor electrice de curenți 

slabi converge către vecinătatea valorii de douăzeci și patru de volți pentru tensiune iar pentru intensitatea 

curentului electric spre câteva sute de miliamperi. 

În accepțiunea standardului SR EN 60079-11 privind protecția la explozie prin tipul de protecție 

securitate intrinsecă se întâlnesc valori mult depărtate de cele menționate mai sus. Astfel se pot întâlni 

tensiuni de zeci chiar sute de volți și intensități ale curentului electric de la zeci de miliamperi până la 

amperi. 

În urma celor de mai sus se poate concluziona că denumirea de instalații electrice de curenți slabi 

nu are de a face atât cu valorile parametrilor electrici reprezentativi cât cu energia electrică stocată, 

transferată, descărcată în și de către aceste instalații. 

Dacă luăm în considerare valorile admise pentru energia electrică stocată, transferată, descărcată, 

acestea sunt cu mult sub valoarea de 1 Joule. Acesta este motivul pentru care se poate spune că domeniul 

vizat de aceste instalații în principal este cel al transferului de informații folosind energia electrică ca 

substrat material. 

Luând în considerare rezultatele cercetărilor privitoare la aprinderea prin scânteie de la sursele 

liniare din cadrul instalațiilor electrice de curenți slabi, puterea maximă care poate fi transferată cu 

menținerea regimului de securitate la aprinderea prin scânteie variază în funcție de tensiune. Utilizarea 

unor surse cu caracteristică liniară permite un transfer maxim de putere între 1520W în funcție de 

substanțele combustibile care formează atmosfera periculoasă. 

Trebuie menționat faptul că maximul de putere se realizează în jurul valorii de 15,5V pentru 

tensiunea electrică de mers în gol, iar aceasta devine independentă de valoarea intensității curentului când 

acesta trece de 3 A. 

Protecția la explozie implementată prin tipul de protecție securitate intrinsecă se bazează pe două 

mari linii directoare: limitarea energiilor tranzitate, stocate dar și adoptarea unor separări între circuitele 

cu securitate intrinsecă și celelalte circuite. 

Ansamblul cerințelor de limitare a energiei, a încălzirilor și separarea circuitelor protejate față de 

cele neprotejate vizate de procesul de evaluare constituie ansamblul cerințelor constructive pentru 

echipamentele protejate la explozie cu tipul de protecție securitate intrinsecă. 

Un rol important în ce privește asigurarea separărilor între circuite diferite dar și în interiorul 

circuitelor între diversele componente sau părți conductoare ale acestora îl are distanța de izolare. 
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Distanțele de izolare se iau în considerare pentru separarea dintre: circuite cu securitate intrinsecă 

și circuite fără securitate intrinsecă, sau circuite cu securitate intrinsecă diferite, sau un circuit și părțile 

metalice legate la pământ sau izolate. 

Distanța de izolare avută în vedere în standardul de referință cuprinde cinci tipuri de distanțe de 

izolare. Trei distanțe măsurate în linie dreaptă (prin aer, prin izolația solidă și prin compound) și două 

distanțe măsurate pe suprafață (în aer respectiv sub stratul de protecție). 

Valorile distanțelor de izolare depind de valorile tensiunii instantanee maxime care se poate stabili 

între părțile izolate. 

Standardul specific care reglementează tipul de protecție securitate intrinsecă (SR EN 60079-11) 

prevede posibilitatea aplicării a două grupuri distincte de distanțe de izolare. 

Dacă se ia în considerare anexa F din acest standard valorile impuse pentru distanțele de izolare 

sunt reduse de aproximativ trei ori la valori mici ale tensiunii dar sunt impuse condiții suplimentare în ceea 

ce privește gradul normal de protecție. 

În cea de-a doua parte a primei faze s-au realizat proiectele caietelor de sarcini. 

În urma analizei realizate în capitolele anterioare a rezultat necesitatea achiziționării unor pachete 

software profesionale, dintre care unul pentru simularea circuitelor electronice de mare complexitate, 

pentru achiziții de date și pentru postprocesarea datelor experimentale, iar celălalt pentru realizarea și 

evaluarea circuitelor electronice de mare complexitate. 

- Denumire produs: Pachet software profesional pentru simularea circuitelor electronice de mare 

complexitate, pentru achiziții de date și pentru postprocesarea datelor experimentale. 

- Denumire produs: Pachet software pentru realizarea și evaluarea circuitelor electronice de mare 

complexitate 

Caracteristici tehnice minime produse: creare scheme circuite electronice complexe; editare / 

modificare scheme circuite electronice complexe; simulare funcțională circuite electronice complexe; 

mediu de dezvoltare pentru crearea și editarea de scripturi. 

În urma parcurgerii primei faze au rezultat următoarele concluzii: 

Analiza cerințelor impuse de standardul specific SR EN 60079-11 cu privire la evaluarea 

echipamentelor cu securitate intrinsecă a evidențiat rolul distanțelor de izolare în ce privește 

determinarea defectelor aplicabile încă din faza de evaluare a protecției la explozie. 

Creșterea densității de plantare a componentelor pe plăcile de circuit imprimat din cadrul 

echipamentelor cu securitate intrinsecă a dus la reducerea distanțelor de izolare disponibile între traseele 

conductoare. 

Graficele valorilor distanțelor de izolare admit curbe exponențiale de regresie. 

Complexitatea crescută a circuitelor echipamentelor implică în procesul de evaluare utilizarea unui 

circuit simplificat echivalent celui inițial dar acoperitor în ceea ce privește protecția la explozie. 

Valorile impuse de cerințele standardizate ale distanțelor de izolare rezultate din procesul de 

evaluare simplificată sunt superioare celor care pot fi implementate fapt care duce adesea la respingerea 

echipamentului evaluat. 

Evaluarea în detaliu a circuitelor echipamentelor cu securitate intrinsecă permite creșterea șanselor 

de succes în ceea ce privește confirmarea protecției la explozie. 

Din analiza cerințelor pentru echipamentele electrice cu tip de protecție securitate intrinsecă a 

rezultat ca fiind necesară achiziția unor pachete software profesionale pentru simularea circuitelor 

electronice de mare complexitate, pentru achiziții de date și pentru postprocesarea datelor experimentale 
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respectiv pentru realizare circuite electronice de mare complexitate. Aceste pachete software au și fost 

achiziționate, urmând a fi realizată instruirea unor persoane competente pentru utilizarea acestora. 

Rezultatele acestei cercetări deschid o nouă cale în ce ceea privește evaluarea la nivel de 

componente a disipărilor de putere care influențează regimul termic al acestora și deci clasa de 

temperatură a întregului echipament. 

Faza:  2 - Realizare prototip virtual și testare funcțională 

În această fază s-a realizat și testat prototipul virtual care va face obiectul testelor ulterioare. 

Utilizarea echipamentului tehnic pentru stocarea, transferul și procesarea substanțelor 

combustibile implică formarea unor spații clasificate ca fiind cu risc crescut de explozii. Tendințele recente 

în domeniu prezintă o creștere a gradului de interconectare și intercondiționare funcțională atât în scopul 

creșterii eficienței economice dar și în scopul menținerii regimului de funcționare în limite securitate. 

Utilizarea echipamentului tehnic în general și a celui electric în special în spațiile cu risc de 

atmosferă explozivă este reglementat la nivelul Uniunii europene prin directivele 99/92/EC în ceea ce 

privește responsabilitățile agenților economici care exploatează instalații în contextul riscului de explozie și 

2014/34/UE în ceea ce privește agenții economici care pun pe piața europeană echipamente și instalații 

destinate utilizării în atmosfere explozive. 

La nivel național, european și internațional pentru realizarea, evaluarea și testarea echipamentelor 

electrice destinate utilizării în atmosfere explozive, se utilizează standardele din seria (SR) EN 60079. 

Această serie de standarde este preluată de CENELEC de la IEC. 

Echipamentul utilizat în spații cu pericol de atmosferă explozivă este necesar să fie protejat la 

explozie în concordanță cu cerințele mai sus menționate. 

În situația în care echipamentul este portabil iar instalațiile tehnologice generatoare de spații cu 

pericol de explozie au aport mare de persoane adesea necalificat în ceea ce privește conduita impusă de 

astfel de spații riscul de explozie trebuie menținut prin mijloace tehnice și organizatorice adecvate. 

O situație frecvent întâlnită este utilizarea terminalelor de comunicații mobile în spațiul clasificat ca 

zonă 2 din vecinătatea pompelor de distribuție combustibil din cadrul stațiilor de distribuție carburanți. 

Pentru reducerea riscului de explozie implicat de situația de mai sus în locurile de alimentare cu 

combustibil sunt amplasate plăcuțe de avertizare privind interdicția utilizării terminalelor de comunicații 

mobile în spațiul adiacent pompelor de distribuție carburanți. 

Dacă se are în considerare faptul că la nivel național sunt peste 1500 de stații de distribuție 

carburanți fiecare dintre ele având cel puțin patru puncte de distribuție și un aflux foarte mare de 

terminale mobile de comunicație GSM cu o foarte mare diversitate constructivă și diferite grade de 

afectare a integrității rezultă o situație potențială de risc de explozie deloc neglijabilă. 

Astfel se propune realizarea unui detector de câmp electromagnetic specific comunicațiilor mobile 

care ulterior va sta la baza realizării unui echipament de avertizare optică și sonoră privind interdicția 

utilizării terminalelor de comunicații mobile în spațiul adiacent pompelor de distribuție carburanți. 

Pentru implementarea scopului funcțional s-a propus diagrama bloc:  antenă; filtrare & amplificare; 

avertizare & interblocare; alimentare; conectare 

Pe baza schemei electronice calculate s-a realizat circuitul electronic al prototipului virtual prin 

alegerea componentelor reale ale circuitului. Rolul funcțional și descrierea subcircuitelor implementate 

este prezentată în continuare.  
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Blocul de filtrare a fost implementat prin utilizarea unui ansamblu de subcircuite conectate în 

cascadă astfel semnalul este amplificat inițial cu ajutorul subcircuitului de preamplificare. Semnalul 

preamplificat este apoi transferat prin portul V2 la filtrul trece sus. 

În continuare prin intermediul portului V1 semnalul filtrat este aplicat filtrului trece jos. 

Pe baza schemei electronice a întreg ansamblului a fost apoi realizată placa de circuit imprimat, iar 

imaginea tridimensională este prezentată mai jos: 

 
Fig. 44. Imagine tridimensională a circuitului imprimat echipat 

 

În cea de-a doua parte a fost realizată verificarea funcțională a prototipului realizat. 

Pentru scopul verificării funcționale a circuitului virtual realizat au fost folosite mai multe 

instrumente virtuale atât pentru generarea de semnal cât și pentru evidențierea valorilor parametrilor 

electrici. 

Pentru simularea semnalului de la recepție s-a folosit o sursă de semnal dreptunghiular cu factor de 

umplere de 40% și amplitudine de 1 mV față de masă, 1kHz. Astfel în figura 45 este prezentată variația 

parametrilor semnalului de intrare cu culoare albastră (1mV/div). 

Cu culoare portocalie este prezentată variația valorii tensiunii disponibile pe portul de execuție 

(5 V/div) față de V(-). 

Analiza diagramei din figura 45, de variație tensiunii de intrare și a tensiunii pe componenta 

indicatoare (LED) duce la concluzia că circuitul realizat este adecvat scopului propus. 

Pentru analiza în domeniu frecvență a întreg ansamblului pentru generarea semnalului de la 

recepție s-a folosit o sursă sinusoidală cu amplitudine de 1 mV și frecvență configurabilă (pentru cazul de 

față a fost aleasă frecvența de 1kHz).  

 
Fig. 45. Indicație osciloscop (virtual) 

 

 
Figura 46. Câștigul exprimat în decibeli a ansamblului 

de preamplificare și filtrare în domeniul frecvență 

În urma derulării etapei 2 au rezultat următoarele concluzii: 

- Amploarea riscului potențial de explozie în cadrul stațiilor de distribuție carburanți datorat 

afluxului de echipamente portabile, neprotejate la explozie având surse proprii de energie 

fiind destinate comunicației prin rețelele de telefonie mobilă a determinat alegerea ca scop 
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funcțional pentru prototipul virtual a unui detector de proximitate pentru astfel de 

echipamente. 

- Prototipul virtual creat a trecut testele funcționale realizate cu semnal dreptunghiular de 

amplitudine 1mV, frecvență de 1kHz și factor de umplere de 40% cât și cu semnal sinusoidal 

de amplitudine 1mV, frecvență de 1kHz. 

- Testele funcționale în domeniul frecvență au evidențiat adecvarea filtrelor implementate în 

cadrul prototipului virtual pentru spectrul de frecvențe în jurul valorii de 1kHz.  

 

B. PN 16-43-01-04 -"Metode şi tehnologii pentru testarea introducătoarelor de cablu 
antideflagrante şi cu tip de protecţie securitate mărită.” 
 

Lucrarea are ca şi obiectiv dezvoltarea capacităţii de cercetare, prin realizarea unui stand de 

încercare pentru introducătoarele de cabluri, cu tip de protecţie capsulare antideflagrantă şi tip de 

protecţie securitate mărită, care funcţionează în medii potențial explozive. 

Lucrările de cercetare efectuate in anul 2016  au cuprins  două faze din cele patru faze prevăzute in 

proiect, si anume: 

Faza I: Evaluarea cerinţelor constructive si adiționale pentru intrări de cablu antideflagrante si cu tip 

de protecție securitate mărită, dopuri de stopare si adaptoare filetate Ex.  

Faza II: Elaborarea tehnologiei de încercare şi realizarea standurilor de încercare.  

In faza I au fost evaluate cerințele impuse de standardele specifice (SR EN 60079-0; SR EN 60079-1) 

pentru încercarea la tracţiune, încercarea de etanşare si verificarea rezistenţei mecanice pentru 

introducătoarele de cablu, folosite în medii potenţial explozive. 

În această fază s-a elaborat un studiu privind identificarea încercărilor care trebuie făcute asupra 

introducătoarelor de cablu cu tipul de protecţie capsulare antideflagrantă şi cu tipul de protecţie securitate 

mărită. 

În faza a II-a a fost realizat standul pentru încercarea la etanşare şi modernizat standul de încercare 

la tracţiune si verificarea rezistenţei mecanice a introducătoarelor de cabluri cu tip de protecţie capsulare 

antideflagrantă şi securitate mărită folosite în medii potenţial explozive, şi a fost elaborată metodologia de 

încercare la etanşare a introducătoarelor de cabluri. 

În această fază au fost achiziționate echipamentele şi componentele necesare realizarii standului de 

încercare la etanşare a introducătoarelor de cabluri si componentele necesare modernizării standului 

existent. De asemenea a fost elaborată şi tehnologia de încercarea la etanşare pentru intrările de cabluri 

În urma finalizării fazei, au rezultat următoarele concluzii. 

1. Conform cerinţelor în vigoare, în cadrul procesului de certificare a echipamentelor Ex, 

introducătoarele de cabluri trebuie să fie supuse încercărilor specifice aplicabile acestor 

componente. În lucrare au fost evidenţiate încercările care trebuie efectuate: încercarea de 

strângere a introducătoarelor de cablu; încercarea la tracţiune a introducătoarelor de cablu; 

încercarea de etanşare a introducătoarelor de cablu. De asemenea trebuie determinată şi 

rezistenţa mecanică a introducătoarelor de cablu.  

2. În urma activităţii dezvoltate în cadrul proiectului, s-a constatat că este necesar un stand nou 

pentru ca aceste încercări să poată fi efectuate şi este necesara modernizare standurilor deja 

existente  - Standul pentru încercarea de etanşare a introducătoarelor de cabluri. 
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3. În faza a II-a a proiectului au fost achiziţionate materialele necesare pentru realizarea standului 

de încercare la etanşare a introducătoarelor de cabluri cu tip de protecţie capsulare 

antideflagrantă şi securitate mărită: pompă hidraulică, materialele necesare realizării 

elementului de legătură dintre pompă si introducătorul de cabluri. De asemenea a fost 

achiziţionat un universal de strung pentru prinderea introducătoarelor de cabluri pe maşina 

universală de testare şi dornurile care înlocuiesc cablurile în timpul încercărilor. 

4. În cadrul acestei etape, a fost conceput standul de încercare la etanşare  a introducătoarelor de 

cablu, fiind elaborată şi metoda de încercare la tracţiune a introducătoarelor de cablu. Modelul 

de stand realizat ţine cont de toate cerinţele impuse de standardul specific. (SR EN 60079-1)  

5. Standurile realizate vor conduce la creşterea capacităţii de testare a grupului de laboratoare de 

încercări, prin efectuarea încercărilor asupra introducătoarelor de cablu cu tip de protecţie 

capsulare antideflagrantă si securitate mărita, a dopurilor de stopare si adaptoarelor filetate Ex. 

6. Creşterea capacităţii grupului de laboratoare de încercări, prin implementarea în infrastructura 

laboratorului de încercări a standurilor necesare pentru acoperirea completă a cerinţelor de 

încercare pentru tipul de protecţie capsulare antideflagrantă, este necesară în perspectiva 

acceptării laboratorului INSEMEX GLI ca laborator acreditat de Sistemul IECEx Schema de 

certificare produse. 

 

 
Fig. 47. Stand pentru încercarea la etanşare a introducătoarelor de cabluri. 

 

In anul 2017 proiectul va continua cu următoarele 2 faze: 

- Faza III: Elaborarea procedurilor de încercare, si experimentări cu standurile realizate.  

- Faza IV: Diseminarea rezultatelor  

 

C. PN 16 43 01 05 - “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” 

 

Obiectivul proiectului a fost studierea cerinţelor, achiziţionarea dotărilor necesare și elaborarea 

procedurii de încercare în vederea verificării rezistenței la agenți chimici pentru aparatura electrică de 
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grupa I a cărei carcasă sau părți ale carcasei sunt realizate din materiale nemetalice (materiale plastice, 

elastomerice etc.). Aceste încercări sunt aplicabile echipamentelor electrice destinate utilizării în atmosfere 

explozive din subteranul minelor grizutoase.  

Scopul realizării acestui proiect a fost de a extinde capacitatea laboratorului cu efectuarea de 

încercări care până la momentul de faţă sunt efectuate de către producător şi însuşite de către organismul 

care face evaluarea în vederea certificării (INSEMEX-OEC din cadrul INCD-INSEMEX Petroşani) și totodată 

pentru acceptarea laboratorului de încercări în schema de certificare IECEx. 

Lucrările de cercetare efectuate în anul 2016  au cuprins două faze, și anume: 

Faza I:  Evaluarea cerinţelor referitoare la încercarea de rezistenţă la agenţi chimici pentru 

echipamentele electrice de Grupa I  

Faza II: Elaborarea tehnologiei pentru efectuarea încercării de rezistenţă la agenţi chimici pentru 

echipamentele electrice de Grupa I. Diseminarea rezultatelor 

În urma cercetărilor întreprinse în cadrul fazei I s-au desprins următoarele concluzii: 

- Echipamentele electrice destinate utilizării în atmosfere explozive trebuie să îndeplinească cerințele 

prevăzute in Directiva ATEX 2014/34/EU, transpusă în legislația din România prin intermediul HG 

245/2016; 

- Pentru verificarea caracteristicilor care asigură protecţia la explozie echipamentele sunt supuse la 

verificări şi încercări de tip. Din categoria încercărilor de tip face parte și încercarea de rezistență la 

agenți chimici pentru echipamentele de grupa I; 

- În cazul în care carcasa echipamentelor electrice din Grupa I conține părți realizate din materiale 

nemetalice (altele decât sticla sau ceramica)  acestea trebuie supuse şi la încercarea de verificare a 

rezistenței la agenți chimici; 

- Au fost precizate echipamentele din dotarea laboratorului care vor fi utilizate pentru realizarea 

încercării și au fost identificate și prezentate caietele de sarcini pentru echipamentele și/sau 

materialele care urmează a fi achiziționate. 

- În conformitate cu prescripțiile impuse s-au stabilit agenții chimici care trebuie utilizați la încercarea 

acestor echipamente și anume uleiul nr. 2 (IRM 902) și un lichid hidraulic rezistent la foc destinat 

funcţionării la temperaturi cuprinse între –20 °C şi +60 °C, care conţine o soluţie apoasă de polimer 

în 35 % apă 

Prin derularea, finalizarea şi implementarea proiectului s-a apreciat că există o serie de avantaje, 

concretizate prin: 

- creșterea capacităţii de încercare a laboratorului INSEMEX-GLI cu încă o încercare în vederea 

pregătirii acreditarii IECEx. 

- creşterea calităţii încercărilor efectuate asupra aparaturii electrice protejate la explozie; 

- creşterea gradului de securitate al aparaturii protejate la explozie. 

În urma derulării fazei II „ Elaborarea tehnologiei pentru efectuarea încercării de rezistenţă la agenţi 

chimici pentru echipamentele electrice de Grupa I. Diseminarea rezultatelor” a fost îndeplinit obiectivul 

fazei, fiind realizate: 

- achiziționarea aparaturii și a dotărilor necesare pentru realizarea încercării de rezistenţă la agenţi 

chimici pentru echipamentele electrice de Grupa I; 

- elaborarea tehnologiei și a procedurii de încercare a rezistenţei la agenţi chimici pentru 

echipamentele electrice de Grupa I. Diseminarea rezultatelor obținute. 
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Cu ajutorul achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului şi în baza metodologiei de încercare 

dezvoltată, au fost realizate încercări demonstrative (experimentări) pe eşantioane de probă pentru a 

verifica dacă metodologiile de încercare corespund cerinţelor aplicabile pentru încercarea de rezistență la 

agenți chimici a aparaturii electrice de Grupa I. 

 

  

 
 

Fig. 48. Încercarea de rezistență la agenți chimici pentru aparatura electrică de grupa I 

 

În scopul diseminării rezultatelor obţinute prin derularea proiectului, pe lângă publicarea 

rezultatelor obţinute pe pagina web a instituţiei, a fost elaborat un articol, care a fost susţinut la 

manifestarea ştiinţifică 7th International Multidisciplinary Symposium – Universitaria SIMPRO – Petroşani, 

2016. Totodată, lucrarea ştiinţifică a fost publicată în volumul manifestării ştiinţifice amintite anterior 

(lucrarea științifică cu titlul “Considerations regarding the resistance to chemical agents for Group I 

electrical equipment designed for use in explosive atmospheres”). 

 

D. Proiectul: PN 16 43 01 07 – “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””. 
 

Proiectul a urmărit dezvoltarea capacităţii de încercare a Laboratorului de Echipamente Electrice Ex 

de Curenţi Slabi din cadrul grupului de laboratoare acreditat GLI aparţinând INCD INSEMEX - Petroşani, 

acreditat RENAR, prin realizarea unui stand şi a unei metodologii de evaluare la aprindere a atmosferelor 

potenţial explozive prin scânteie şi temperatura de suprafaţă, a elementelor galvanice şi bateriilor conform 

cerinţelor din standardul IEC 60079-11.  
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Faza I: Studiu privind cerinţele impuse elementelor galvanice şi bateriilor, împotriva aprinderii a 

atmosferelor potenţial explozive prin scânteie şi temperatura de suprafaţă, conform standardului IEC 

60079-11. 

Introducerea şi punerea pe piaţa Europeană a echipamentelor destinate utilizării în atmosfere 

explozive este reglementată prin intermediul Directivei 2014/34/EU denumită generic ATEX, fiind 

transpusă în legislaţia română prin intermediul Hotărâri de Guvern 245/2016. Aceste directive preiau 

cerințele tehnice specifice din standardele europene din seria EN 60079 care de fapt sunt preluate din 

standardele tehnice internaţionale din seria CEI 60079. Pentru punerea pe piaţă la nivel mondial a 

echipamentelor destinate utilizării în atmosfere explozive este necesară urmarea schemei de certificare 

IECEx. 

Conform acestor standarde, echipamentele tehnice destinate utilizării în atmosfere explozive sunt 

încadrate în categorii de echipamente după cum urmează: 

- M1 sau M2 pentru echipamente destinate utilizării în mine grizutoase; 

- 1, 2 sau 3 G (gaze) sau D (prafuri) , pentru echipamente destinate utilizării în atmosfere 

explozive de la suprafaţă, altele decât minele grizutoase; 

 Faţă de Grupa I (echipamente electrice destinate a fi utilizate în minele grizutoase) atmosfera 

explozivă din Grupa II (echipamente electrice destinate a fi utilizate în atmosfere explozive gazoase altele 

decât minele), a fost divizată în trei subgrupe IIA,  IIB,  IIC, respectiv Grupa III echipamente electrice 

destinate a fi utilizate în atmosfere explozive determinate de prafuri, altele decât minele grizutoase au fost 

împărţite în trei subdiviziuni: IIIA (scame), IIIB (praf neconductiv) respectiv IIIC (praf conductiv). 

 Fiecare tip de protecţie standardizat are la bază cel puţin o soluţie tehnică care constă în înlăturarea 

/ izolarea unui factor menţionat într-unul din vârfurile triunghiului de aprindere.  

 Întrucât tipul de protecţie este materializat prin adoptarea unor măsuri tehnice aplicate asupra 

echipamentului/sistemului, acesta trebuie obligatoriu (din faza de proiectare) să fie armonizat cu rolul 

funcţional al echipamentului.  

Scopul aplicării unui factor de securitate este de a asigura că o evaluare sau o încercare de tip este 

realizată cu un circuit care poate să producă aprinderea mai uşor decât circuitul original sau că circuitul 

original este încercat într-un amestec de gaze mult mai uşor de aprins. În general, nu este posibil să se 

obţină o echivalenţă exactă între  diferite metode de realizare a unui factor de securitate specificat, dar 

următoarele metode se consideră ca alternative acceptabile. 

Unele tipuri de baterii şi acumulatoare, de exemplu cele cu litiu, pot exploda dacă sunt 

scurtcircuitate sau supuse încărcării inverse. Dacă o astfel de explozie poate afecta securitatea intrinsecă, 

folosirea unor astfel de baterii sau acumulatoare trebuie să fie confirmată de producătorul lor ca fiind 

sigure pentru utilizare în orice aparatură cu securitate intrinsecă sau asociată. 

Când o baterie necesită dispozitive de limitare a curentului pentru a asigura însăşi securitatea 

bateriei şi este destinată utilizării şi înlocuirii în zone periculoase, aceasta trebuie să formeze un ansamblu 

înlocuibil împreună cu dispozitivele de limitare a curentului. Ansamblul trebuie încapsulat sau închis astfel 

încât numai bornele de ieşire cu securitate intrinsecă şi bornele de încărcare protejate corespunzător cu 

securitate intrinsecă (dacă există) să fie accesibile. Dacă bateria sau acumulatorul necesită dispozitive de 

limitare a curentului pentru a asigura însăşi securitatea bateriei şi nu este destinată pentru a fi înlocuită în 

zona periculoasă ea trebuie protejată sau poate fi amplasată într-un compartiment cu închideri speciale. 

Aparatura trebuie să aibă o etichetă de avertizare care interzice schimbarea bateriei în atmosfera potenţial 

explozivă. 
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 În scopul evaluării şi încercării, tensiunea bateriei/acumulatorului trebuie considerată ca fiind 

tensiunea maximă din circuitul deschis de la o baterie/acumulator primar nou, sau de la o 

baterie/acumulator secundar nou chiar imediat după o încărcare completă . 

 Trebuie utilizate numai tipurile de elemente galvanice menţionate în standardele publicate CEI 

pentru elemente galvanice care au caracteristici cunoscute.  

 Bateriile primare nu trebuie să fie re-încărcate. Acolo unde există o altă sursă de tensiune în 

interiorul echipamentului care conţine baterii primare şi există posibilitatea interconectării, trebuie luate 

măsuri de precauţie pentru a preveni trecerea prin ele a curentului de încărcare. 

 Prin implementarea rezultatelor lucrării de cercetare se poate aprecia că va exista un impact tehnic 

şi economic la nivel naţional şi internaţional, caracterizat prin: 

- dezvoltarea capacităţii naţionale existente în domeniul evaluării şi certificării echipamentelor 

tehnice la nivelul cerinţelor schemei de certificare IECEx; 

- creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă, cu privire la utilizarea echipamentelor 

electrice alimentate de la elemente galvanice primare şi secundare, prin reducerea riscului de explozii ale 

atmosferelor potenţial explozive generate de amestecuri de aer cu materiale inflamabile gazoase.  

 

Faza II: Elaborare metodologie şi stand de încercare cu privire la evaluarea de aprindere a 

atmosferelor potenţial explozive prin scânteie şi temperatura de suprafaţă, a elementelor galvanice şi 

bateriilor. 

În vederea măsurării cu o precizie ridicată a concentraţiei amestecului obţinut în instalaţia de 

mixare, fie cea manuală sau digitală, conform cerințelor impuse de standardul IEC 60079-11, este necesar 

utilizarea unui analizor de oxigen de precizie şi având în vedere că el trebuie să măsoare concentraţii de 

oxigen în amestec de gaze în diferite concentraţii explozive, el trebuie să mai îndeplinească o condiţie 

obligatorie şi anume: să fie realizat în construcţie antiexplozivă, iar unul din puţinii producători cu tradiţie 

din lume de astfel de echipamente este SERVOMEX fabricat în Marea Britanie. În acest context pentru 

realizarea obiectivelor prezentului proiect a fost achiziţionat un sistem de măsură oxigen în gaze 

combustibile, constituit din: 

 

A. Transmitter-ul SERVOMEX model 2223 care este un analizor de oxigen ce folosește metoda 

paramagnetica, cu performante ridicate cu privire la precizie şi fiabilitate şi care este certificat pentru Zona 

1 subgrupa de gaze IIC ceea ce asigură utilizarea lui în condiţii de securitate pentru întreg domeniul de 

amestecuri combustibile de gaze cerute în standardul specific. Transmitte-rul achiziționat împreună cu 

sistemul de prelevare al amestecului de gaze este redat în figura de mai jos: 
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Fig. 49. Transmitter-ul SERVOMEX model 2223 achiziționat şi sistemul de prelevare 

 

 B. Unitatea de control SERVOMEX seria 2200, este certificată pentru Zona 2 subgrupa de gaze IIC şi 

care este conectat cu transmitter-ul  prin intermediul unui cablu ecranat şi prin intermediul unui circuit cu 

securitate intrinsecă.  Aceasta are în componenţă un data-logger care poate stoca un număr suficient mare 

de valori ale ieşirii analogice 4÷mA (în funcţie de rata de eşantionare setată) şi care ulterior pot fi 

descărcate şi printr-un soft dedicat  şi ulterior pot fi prelucrate în forma grafică şi/sau tabelară. 

 Sistemul de măsură oxigen în gaze combustibile SERVOMEX achiziţionat şi implementat în standul 

de pentru evaluarea parametrilor de aprindere prin scânteie a bateriilor şi acumulatorilor reîncărcabili 

permite măsurarea concentraţie de gaze de încercare utilizate în limitele de precizie impuse de standardul 

specific IEC 60079-11.  

 

 
Fig. 50. Unitatea de Control SERVOMEX seria 2200 împreună cu blocul de alimentare 
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Cu ajutorul standului realizat pentru evaluarea bateriilor şi acumulatorilor reîncărcabili  şi al blocului 

de conectare-măsură se pot realiza următoarele: 

- evaluarea unei palete largi de tipodimensiuni de bateri şi acumulatori reîncărcabili 

- monitorizarea parametrilor: tensiune, curent şi temperatură în timpul descărcării prin 

scurtcircuit; 

- achiziţia şi memorarea parametrilor monitorizaţi; 

- monitorizarea procesului de descărcare a bateriilor şi acumulatorilor reîncărcabili în regim de 

scurtcircuit şi oprirea standului la o valoare prestabilită a tensiunii; 

 

Prin implementarea rezultatelor lucrării de cercetare se poate aprecia că va exista un impact tehnic 

şi economic la nivel naţional şi internaţional, caracterizat prin: 

- dezvoltarea capacităţii naţionale existente în domeniul evaluării şi certificării echipamentelor 

tehnice la nivelul cerinţelor schemei de certificare IECEx; 

- creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă, cu privire la utilizarea echipamentelor 

electrice alimentate de la elemente galvanice primare (baterii) şi secundare (acumulatoare), 

prin reducerea riscului de explozii ale atmosferelor potenţial explozive generate de amestecuri 

de aer cu materiale inflamabile gazoase.  

 Rezultatelor cercetării care fac obiectul acestui proiect au urmărit: 

- obţinerea şi menţinerea acreditării conform schemei IECEx pentru evaluările şi încercările care 

vor fi efectuate în conformitate cu ultimele ediţii ale standarde IEC din seria 60079 privitoare la 

echipamentele având ca tip de protecţie securitatea intrinsecă; 

- dezvoltarea standului de evaluare al circuitelor cu securitate intrinsecă din dotarea 

laboratorului de echipamente Ex de curenţi slabi, privind extinderea posibilităților evaluării 

complete și complexe a elemente galvanice primare şi secundare destinate utilizării în medii 

potenţial explozive. 

- a fost elaborată o lucrare ştiinţifică şi susţinută în cadrul Simpozionului Internațional 

UNIVERSITARIA SIMPRO 2016 desfășurată la Universitatea din Petroșani. 

 

E. PN  16 43 01 08 - „Stand pentru verificarea parametrilor motoarelor electrice ce acţionează 

ventilatoare care funcţionează in atmosfere explozive cu gaze, vapori, ceţuri si prafuri.” 

 

 Lucrările de cercetare efectuate în anul 2016  au cuprins  două faze: 

- Faza I Evaluarea cerinţelor referitoare la verificarea parametrilor motorului de acționare a 

ventilatorului, care funcționează in medii explozive cu gaze, vapori , cețuri sau praf. 

- Faza II - Realizarea standului pentru verificarea parametrilor motorului de acționare a 

ventilatorului,care funcționează in medii explozive cu gaze, vapori, cețuri sau praf, in cazul 

aplicării unei contrapresiuni pe ventilator.  

În prima fază a proiectului au fost realizate următoarele activități: 

- au fost analizate cerințele din standardul SR EN 60079-0 cu privire  la condițiile generale impuse 

tuturor echipamentelor electrice utilizate in atmosfere explozive; 

- au fost analizate cerințele din standardul SR EN 60079-0 cu privire la verificările si încercările 

generale care se efectuează in cazul tuturor echipamentelor si aparaturii  electrice utilizate in 

atmosfere potențial explozive. 
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- au fost analizate cerințele din standardul SR EN 60079-0  privind încercările efectuate asupra 

mașinilor electrice rotative ce acționează ventilatoare axiale sau radiale, destinate utilizării in 

atmosfere explozive 

- a fost prezentat stadiul actual in domeniul construcției și fabricării ventilatoarelor industriale, 

principalele criterii de clasificare a ventilatoarelor folosite in industrie, precum si principalele 

tipuri de funcționare a ventilatoarelor împreună cu parametrii nominali ai acestora; 

- au fost prezentate principalele probleme legate de acționarea ventilatoarelor industriale prin 

intermediul motoarelor electrice monofazate si trifazate, precum si dispozitivele de protecție cu 

care trebuie sa fie echipate aceste motoare electrice pentru a nu fi depășiți parametrii nominali 

ai acestora; 

- au fost stabilite elementele componente necesare realizării standului de verificarea a 

parametrilor motoarelor electrice ce acționează ventilatoare, stand ce urmează sa fie realizat 

integral in cadrul „Fazei II” a proiectului si care va permite verificarea parametrilor motoarelor 

electrice(putere, curent, turație, etc.) ce acționează ventilatoare in medii cu pericol de explozie;  

- a fost elaborată schema bloc a standului pentru verificarea parametrilor, care satisface cerinţele 

de încercare menţionate în standard si care va permite punerea in practica a standului care va fi 

complet funcțional la sfârșitul “Fazei II” a proiectului. 

În faza a II-a a proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 

- in urma analizei tehnologiei de încercare dezvoltate şi a metodologiei elaborate, a rezultat că 

sunt luate în considerare toate cerinţele impuse de standardul SR EN 60079-0:2013 privind 

realizarea încercării de verificare a parametrilor ventilatoarelor acționate de motoare electrice 

- au fost prezentate echipamentele și caracteristicile tehnice ale acestora ce intră in componența 

standului de verificare si realizarea standului de încercare; 

In imaginile de mai jos este prezentat standul si  etapele efectuate pentru realizarea incercarii de 

verificare a parametrilor ventilatorului acționat de motor electric. 

 



INCD INSEMEX | 115 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE                                        7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare 

 

 
Fig. 51. Schema bloc a standului pentru verificarea parametrilor motoarelor electrice  

ce acționează ventilatoare 

unde: 

SC- sursa de contrapresiune 

CAsc - cutie alimentare sursa contrapresiune 

CF - convertizor frecventa 

IP - indicator digital de presiune 

t - indicator de temperatura 

A - indicator de curent 

V - indicator de tensiune 

N - indicator de turație 

TP - traductor de presiune 

ID - înregistrare date 

E- echipament pentru încercat 

CAE - cutie alimentare echipament pentru verificat 
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Fig. 52. Standul si  etapele efectuate pentru realizarea incercarii de verificare a parametrilor 

ventilatorului acționat de motor electric 

 

- a fost analizați principalii parametrii nominali ai ventilatoarelor acționate de motoare electrice; 

- a fost elaborată procedura de încercare privind verificarea parametrilor ventilatoarelor 

acționate de motoare electrice si instrucțiunile de lucru 

- in scopul diseminării rezultatelor obținute prin derularea proiectului, pe lângă publicarea 

rezultatelor obținute pe pagina web a instituției, a fost elaborat un articol, care a fost susținut la  

al XVIII-lea Simpozion International "Tinerii si Cercetarea Multidisciplinara" –Timișoara, 2016 

- prin derularea, finalizarea şi implementarea proiectului se poate aprecia ca există o serie de   

avantaje, concretizate prin: 

o dezvoltarea unor tehnologii noi de încercare a echipamentelor destinate utilizării in 

atmosfere  explozive care sa respecte cerințele impuse de standardele aplicabile; 
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o crearea posibilității realizării și a altor încercări aplicabile echipamentelor electrice 

destinate utilizării  in atmosfere explozive cu ajutorul aparaturii achiziționate. 

Efectele socio-economice se reflectă în : 

Rezultatele proiectului, prin obiectivele sale, oferă noi oportunităţi economice, prin îmbunătăţirea  

şi modernizarea metodelor de testare şi implicit a calităţii produselor destinate utilizării în atmosfere cu 

pericol de explozie.  

Dezvoltarea socio-economică regională ca urmare a investiţiilor în infrastructura de cercetare a 

conducătorului de proiect prin derularea, finalizarea şi implementarea proiectului va avea ca rezultat 

dezvoltarea laboratorului de cercetare al conducătorului de proiect, extinderea capabilităţii ştiinţifice ceea 

ce implică un impact pozitiv socio-economic precum şi creşterea nivelului de securitate la exploatarea şi 

utilizarea ventilatoarelor in medii explozive. 

Prin derularea, finalizarea şi implementarea proiectului se poate aprecia că va exista un puternic 

impact economic şi social la nivel naţional, caracterizat prin: 

- dezvoltarea capacităţii existente în domeniul facilităţilor de cercetare pentru ventilatoarele 

acționate de motoare electrice şi la nivelul cerinţelor UE. 

- creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă, prin reducerea riscului de explozii 

utilizând ventilatoare acționate de motoare electrice in medii potențial explozive. 

 
F.  PN 16 43 02 06 – “Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei de testare a 

materialelor de protecţie antiscântei destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive” 
 

Lucrările de cercetare efectuate in anul 2016  au cuprins  doua faze din cele patru faze prevăzute in 

proiect, si anume: 

Faza I: Analiza factorilor de influență în cadrul proceselor de testare şi acceptare a materialelor 

antiscântei 

Faza II - Dezvoltarea metodei de testare a materialelor antiscântei prin modernizarea standului de 

încercare 

In analiza efectuata in faza I s-au prezentat următoarele : 

- generalităţi privind echipamentele mecanice destinate utilizării în medii cu pericol de explozie 

generate de gaze, vapori şi/sau prafuri combustibile; 

- criterii privind evaluarea echipamentelor mecanice în vederea evitării  generării surselor de 

aprindere de tip scântei mecanice; 

- generalităţi privind metodele de încercare şi testare a perechilor de materiale susceptibile de 

producerea scânteilor mecanice utilizabile în atmosferă potenţial explozivă; 

- concepte pentru dezvoltarea metodei de testare a materialelor antiscântei prin modernizarea 

standului de încercare din cadril Laboratorului ENEXEMEIP din INSEMEX 

Modernizarea şi dezvoltarea capacităţii de cercetare-dezvoltare a laboratorului asigurată prin 

derularea acestei faze, a cuprins următoarele etape: 

1 – Racordarea camerei de testare materiale antiscântei la instalaţia de realizare amestec 

exploziv 

Pentru modelarea aprinderii prin scântei mecanice, realizarea şi determinarea concentraţiilor 

amestecurilor combustibile care se aprind cel mai uşor, respectiv amestecurile cele mai sensibile la 

aprindere, prezintă interes teoretic şi practic. In acest scop a fost conceput si  realizat un sistem de 
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racordare a camerei de testare la instalaţia de realizare amestec exploziv existentă în cadrul laboratorului – 

figura nr. 53.  

R1

Instalaţia de realizare 

amestec exploziv

Camera testare 

materiale 

antiscântei 

la frictiune

Camera testare 

materiale 

antiscântei 

la impact unic

R4

R3

R2 R5

Instalaţia existentă

Extindere instalaţie 

Legendă

 

Fig. 53.  Schema instalaţiei de realizare amestec exploziv 

 
2 – Realizare sistem digital de determinare a înălţimii de cădere şi de calcul al energiei de impact  

Întrucât energia de impact este parametrul  care trebuie controlat pentru efectuarea încercării  

trebuie determinata masa și înălțimea de cădere a acesteia , in conformitate cu cerințele standardizate. 

Astfel,  a fost realizată schema bloc a sistemului digital de determinare a înălţimii de cădere şi de calcul al 

energiei de impact – Figura nr. 54.  

 

Modul 1 – 

colectare date

Modul 2 –  

colectare, 

prelucrare si 

afişare date/

parametrii

 
Fig. 4. Schema bloc a sistemului digital de determinare a înălţimii de cădere şi de calcul al 

energiei de impact 
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Sistemul este compus din două module principale: 
– Modul 1 – modulul de colectare date referitoare la înălţimea de cădere, modul montat pe 

sistemul de ridicare/întoarcere a greutăţii (m), – vezi Figura nr. 55.  
 

Modul colectare date

Roţile de întoarcere cablu 

metalic - sistem ridicare 

greutate

Roata de măsură

 

Modul colectare date

Roata de întoarcere 

cablu metalic - sistem 

ridicare greutate

Roata de măsură 

in contact cu 

roata de 

întoarcere

 

Fig. 55.  Modul 1 de colectare date referitoare la înălţimea de cădere, modul montat pe sistemul de 
ridicare al greutăţii 

 
Modulul 1 este format dintr-o roată de măsură ce antrenează un encoder optic care transformă 

mişcarea de rotaţie în impulsuri electrice. Impulsurile electrice sunt transmise pentru înregistrare şi 
prelucrare modului 2 – modul de colectare, prelucrare şi afişare date/parametrii. Legătura fizică dintre cele 
2 componente, sistem de ridicare şi modul de colectare, este realizată de roata de măsură care este în 
contact direct cu una dintre roţile de întoarcere cablu metalic-sistem de ridicare greutate – a se vedea 
figura nr. 55 

- Modulul 2 – modul de colectare, prelucrare si afişare date/parametrii este compus din: 
microcontroler cu placa de dezvoltare, tastatură pentru introducerea datelor şi display pentru afişarea 
datelor şi parametrilor. Microcontrolerul prelucrează impulsurile electrice primite de la modulul 1.  

Pentru o corelare cât mai exactă a înălţimii de cădere, la programarea microcontrolerului s-a ţinut 
cont de raportul de transmisie dintre roata de măsură şi roata de întoarcere cablu metalic-sistem ridicare 
greutate (p). Datele prelucrate împreună cu cele introduse prin intermediul tastaturii sunt afişate pe 
display – figura nr.55. 

 
Tastatura de introducere date/

parametrii

Display afişare 

date / parametrii

Butor de 

aducere la 

„zero”

 

Bornă de alimentare 

Mufă colectare date 

de la modulul 1

Butor de resetare

modul 2

 
Fig. 56  Modulul 2 – modul de colectare, prelucrare si afişare date/parametrii 

 



INCD INSEMEX | 120 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE                                        7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare 

 

Cele 2 module prezentate mai sus, formează sistemul digital de determinare a înălţimii de cădere şi 
de calcul al energiei de impact, sistem care reprezintă o componentă importantă în cadrul standului de 
testare  a materialelor antiscântei la impact unic – Figura nr. 57.  

Modul 1 – 

colectare date

Modul 2 –  

colectare, 

prelucrare si 

afişare date/

parametrii

Camera testare 

materiale 

antiscântei

Sistem manual 

ridicare 

greutate (m) 

 
Fig. 57.  Implementarea sistemului digital de determinare a înălţimii de cădere şi de calcul 

al energiei de impact 
 

3 – Modernizarea camerei de realizare amestec exploziv – 1m3  
Pentru vizualizarea şi înregistrarea fenomenelor de generare a scânteilor mecanice prin impact unic 

a fost realizat un vizor pentru vizualizarea/urmărirea şi posibilitatea de înregistrare  a procesului de impact 
–Figura nr. 58. 
 

 

Vizor pentru vizualizarea 

si inregistrarea 

procesului de impact

 

Vizor realizat pe partea 

laterala a camerei de 

testare

 
Fig. 58. Vizor pentru vizualizarea/urmărirea şi posibilitatea de înregistrare  a 

procesului de impact 
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De asemenea,  a fost  îmbunătăţit sistemului de etanşare al camerei si de omogenizare a  

amestecului exploziv din camera. 

Rezultatul C-D consta modernizarea standului şi a metodei de determinare şi analiză a materialelor 

antiscântei utilizate la realizarea părţilor componente ale echipamentelor neelectrice si sculelor şi uneltelor 

antiscântei, la funcţionarea în diferite condiţii în medii cu pericol de explozie, rezultate care determină 

creşterea calităţii activităţii laboratorului de încercări şi implicit a unităţii de cercetare-dezvoltare, care va 

permite atragerea, dezvoltarea şi concentrarea de resurse umane specializate şi calificate la nivel înalt, 

precum şi resurse materiale de ultimă generaţie;  

Derularea, finalizarea şi implementarea proiectului va avea ca rezultat dezvoltarea şi alinierea 

infrastructurii laboratorului de cercetare la cerinţele europene şi internaţionale. 

Efecte socio-economice se reflecta in : 

- Rezultatele proiectului, prin obiectivele sale, oferă noi oportunităţi economice, prin îmbunătăţirea  

şi modernizarea metodelor de testare şi implicit a calităţii produselor destinate utilizării în 

atmosfere cu pericol de explozie.  

- Dezvoltarea socio-economică regională ca urmare a investiţiilor în infrastructura de cercetare a 

conducătorului de proiect prin derularea, finalizarea şi implementarea proiectului va avea ca 

rezultat dezvoltarea laboratorului de cercetare al conducătorului de proiect, extinderea capabilităţii 

ştiinţifice ceea ce implică un impact pozitiv socio-economic. 

- Creşterea nivelului de securitate la exploatarea şi utilizarea echipamentelor neelectrice precum şi a 

sculelor si uneltelor antiscântei, în industrii cu pericol de atmosferă explozivă. 

Prin derularea, finalizarea şi implementarea proiectului se poate aprecia că va exista un puternic 

impact economic şi social la nivel naţional, caracterizat prin: 

- dezvoltarea capacităţii existente în domeniul facilităţilor de cercetare pentru echipamentele 

neelectrice şi la nivelul cerinţelor UE. 

- creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă, prin reducerea riscului de explozii in instalaţii 

industriale utilizând scule si unelte antiscântei. Aceasta implică reducerea pierderilor materiale şi 

umane care pot rezulta în urma exploziilor. 

 
G. PN  16 43 02 10 - „Cercetări privind rezistenţa mecanică la torsiune şi îndoire simultană a cablurilor 

electrice miniere” 
 

 Lucrările de cercetare efectuate în anul 2016  au cuprins  două faze: 

- Faza I: Modernizarea standului de încercare la torsiune şi îndoire simultană  pentru cablurile 

electrice miniere flexibile.  

- Faza II - Încercări de laborator experimentale şi revizuire procedură de încercare. 

În prima fază a proiectului au fost prezentate următoarele : 

- Analiza factorilor de risc la utilizarea cablurilor electrice miniere. 

- Au fost stabilite cerinţele tehnice de securitate pentru cablurile electrice flexibile utilizate în 

industria minieră şi încercările de laborator specifice acestora în vederea certificării în regim 

voluntar. 

- A fost concepută schema bloc şi schema logică de comandă şi control a instalaţiei de automatizare 

pentru standul de încercare la torsiune şi îndoire simultană a cablurilor electrice miniere flexibile şi 
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s-a realizat modernizarea standului de încercare la torsiune şi îndoire simultană pentru cabluri 

electrice miniere flexibile. 

 

                                                       
Fig. 59.  Schema logică a instalaţiei de automatizare 

 
Modernizarea standului de încercare la torsiune şi îndoire simultană a urmărit realizarea 

mecanismului de translaţie şi a celui de rotaţie, instalaţia realizată asigurând pentru dispozitivul de 
translaţie, un număr de 7 ÷ 8 cicluri înainte - înapoi, cu viteza de deplasare de 20 ÷ 30 m/min, iar pentru 
dispozitivul de răsucire, la fiecare ciclu 3 rotaţii (răsucire) într-o parte şi 3 rotaţii în cealaltă parte 
(desrăsucire). 

- Pentru realizarea mişcării de translaţie şi a celei de rotaţie a eşantionului de cablu s-au utilizat două 
motoreductoare cu frână electromagnetică.  
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- Motoreductoarele împreună cu invertoarele de putere trifazate asigură reglarea vitezei şi stabilirea 
sensului de deplasare, respectiv de rotație, iar oprirea şi menţinerea pe poziţie a epruvetei de cablu 
încercat se realizează prin utilizarea frânelor electromagnetice. 

- Determinarea poziției absolute a dispozitivului de prindere a eşantionului de cablu se realizează cu 
ajutorul encoderelor incrementale.  

- Capetele de cursă sunt detectate de traductoarele de poziţie, iar numărarea ciclurilor de tranlaţie şi 
de rotaţie se realizează cu ajutorul traductoarelor de poziţie. 

- Pentru comanda motoarelor, stabilirea poziţiei, a numărului de rotaţii şi de translaţii, afişarea 
datelor, primirea comenzilor de la panoul de comandă s-au utilizat platforme de dezvoltare care 
conţin microcontrolerele ATMEL.  

- Sistemul de măsurare, sesizare, control, achiziţionare şi înregistrare date conceput în cadrul 
proiectului PN 07-45-02-50 din 2014, a fost dezvoltat prin utilizarea unei Platforme de dezvoltare cu 
microcontroler şi accesorii tip Arduino destinat pentru 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 întreruperea unei faze. 
În fig. 60 (foto 1, 2 și 3) sunt prezentate imagini ale standului modernizat pentru încercarea la 

torsiune şi îndoire simultană a cablurilor miniere flexibile. 
 

 
                                       Foto 1                                                                              Foto 2 

 

 
                                                                         Foto 3                  

Fig. 60. Stand modernizat pentru încercarea la torsiune şi îndoire simultană  
a cablurilor miniere flexibile 
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În faza a II-a a proiectului s-a experimentat noul stand de încercare modernizat. S-au efectuat 

încercări de laborator la torsiune şi îndoire simultană pe un eșantion de cablu de circa 3 m lungime, cablu 

tip CMCCGCEf 3 x 50 + 3 x 25 / 3E, 1 kV, fabricat de ICME–ECAB Bucureşti. 

Cablul a fost fixat în dispozitivele de prindere. În poziţia iniţială epruveta de cablu este întinsă la 

cursa maximă. La mişcarea de translaţie epruveta de cablu este rotită într-un sens (cu formare de bucle), 

iar la cursa înapoi, ea se desrăsuceşte. La cursa următoare înainte, epruveta de cablu este rotită în sens 

invers (cu formare de bucle), ciclul repetându-se. 

În imaginile de mai jos au fost surprinse dispozitivele de prindere ale cablului, racordarea la 

aparatura de control, formarea /deformarea buclelor şi mişcarea de translaţie a cablului supus încercărilor. 

 

 
Foto 1      Foto 2 

 

 
      Foto 3 

Fig. 61. Experimentare stand de încercare modernizat. 
 
Instalaţia realizată, compusă din două dispozitive, asigură pentru dispozitivul de translaţie, un 

număr de 7...8 cicluri înainte - înapoi, cu viteza de 20...30 m/min, iar pentru dispozitivul de răsucire, la 

fiecare ciclu, 3 rotaţii (6  radiani) într-o parte şi 3 rotaţii (6  radiani) în cealaltă parte. Distanţa între 
dispozitivele de prindere a epruvetei de cablu în poziţia depărtat, este de 2,5 m, iar lungimea cursei în 
mişcare de translaţie este de 1,5 m. 

În poziţia iniţială epruveta de cablu trebuie să fie întinsă la cursa maximă (foto 5). La mişcarea de 
translaţie epruveta de cablu trebuie să fie rotită într-un sens (cu formare de bucle) – foto 6, iar la cursa 
înapoi, ea trebuie să fie desrăsucită – foto 3, fig. 61.  

La cursa următoare înainte, epruveta de cablu trebuie rotită în sens invers (cu formare de bucle), 
ciclul repetându-se până apare un defect sesizat (defect de izolaţie, scurtcircuit sau întreruperea unei faze) 
sesizat de releul pentru controlul izolaţiei. Epruveta de cablu trebuie supusă unui număr de n cicluri înainte 
– înapoi, conform precizărilor din standardele de produs, apoi se blochează releul pentru controlul izolaţiei 
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şi se supune epruveta unui număr n2 de cicluri, până când apare scurtcircuit între faze sau întreruperea 
unei faze. 

Rezultatul se consideră corespunzător dacă la nici una din epruvetele încercate nu apar defecte de 
izolaţie, scurtcircuite sau întreruperea unei faze. 

 
          n1’’ 
k’’ = —— 
          n2’’ 

în care: 
3

3

1

1

1


 i

in

n  este numărul mediu de cicluri la care apare un defect de izolaţie sesizat de 

releul pentru controlul izolaţiei; 

în care: 
3

3

1

2

2


 i

in

n  este numărul mediu de cicluri la care apare un scurtcircuit între faze sau o 

întrerupere de fază. 
Coeficientul de deconectare preventivă trebuie să fie conform standardelor de produs, în această 

situaţie coeficientul fiind subunitar. 
În urma efectuării încercărilor de îndoire şi torsiune simultană pe cablul minier flexibil tip  

CMCCGCEf 3 x 50 + 3 x 25 / 3E, 1 kV, s-a constatat că la 36 de cicluri a apărut defect de izolaţie şi la 40 
cicluri s-au întrerupt fazele şi coeficientul de deconectare preventivă este subunitar, adică 0,9. 

În urma efectuării încercărilor la torsiune şi îndoire simultană, s-a constatat că prima dată apare 
defectul de izolaţie şi apoi întreruperea unei faze sau scurtcircuit, aceasta ca urmare a faptului că, 
conductorul de protecţie este repartizat uniform în jurul fiecărei faze. 

Având la bază rezultatele obţinute în urma încercărilor experimentale pe standul modernizat de 
încercare la torsiune şi îndoire simultană, a fost revizuită procedura de încercare PI - 57 „Încercări mecanice 
ale cablurilor electrice”, procedură implementă în sistemul de calitate GLI din cadrul INCD INSEMEX 
Petroşani. 

Rezultatul C-D constă în modernizarea standului de încercare la torsiune şi îndoire simultană şi a 
metodei de determinare a rezistenţei mecanice pentru cablurile electrice miniere, rezultate care determină 
creşterea calităţii activităţii laboratorului de încercări şi implicit a unităţii de cercetare-dezvoltare, care va 
permite atragerea, dezvoltarea şi concentrarea de resurse umane specializate şi calificate la nivel înalt, 
precum şi resurse materiale de ultimă generaţie. 

Dotarea laboratorului cu noul stand modernizat, realizează un mediu de lucru corespunzător privind 
condiţiile de securitate şi sănătate pentru personalul angrenat în activitatea de încercare, respectiv 
certificare a cablurilor electrice miniere. 

Derularea, finalizarea şi implementarea proiectului va avea ca rezultat dezvoltarea şi alinierea 
infrastructurii laboratorului de cercetare la cerinţele europene şi internaţionale. 

Efectele socio-economice se reflectă în : 
        Rezultatele proiectului, prin obiectivele sale, oferă noi oportunităţi economice, prin îmbunătăţirea  

şi modernizarea metodelor de testare şi implicit a calităţii produselor destinate utilizării în atmosfere cu 
pericol de explozie, mine grizutoase.  

         Dezvoltarea socio-economică regională ca urmare a investiţiilor în infrastructura de cercetare a 
conducătorului de proiect prin derularea, finalizarea şi implementarea proiectului va avea ca rezultat 
dezvoltarea laboratorului de cercetare al conducătorului de proiect, extinderea capabilităţii ştiinţifice ceea 
ce implică un impact pozitiv socio-economic precum şi creşterea nivelului de securitate la exploatarea şi 
utilizarea cablurilor electrice miniere. 
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Prin derularea, finalizarea şi implementarea proiectului se poate aprecia că va exista un puternic 
impact economic şi social la nivel naţional, caracterizat prin: 

- dezvoltarea capacităţii existente în domeniul facilităţilor de cercetare pentru cablurile electrice 
miniere şi la nivelul cerinţelor UE. 

- creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă, prin reducerea riscului de explozii utilizând 
cabluri electrice certificate pentru mine grizutoase şi  reducerea pierderilor materiale şi umane care pot 
rezulta în urma exploziilor. 

 
H. PN 16 43 02 22 – “Metode noi  pentru calcularea volumului de dispersie a gazelor combustibile în 

vederea  clasificării  ariilor periculoase” 
 
Lucrarea are drept obiectiv dezvoltarea capacităților de cercetare prin  implementarea de noi 

instrumente pentru calcularea volumului de întindere a gazelor combustibile în procesul de clasificare a 
ariilor periculoase Ex. 

Lucrările de cercetare efectuate au cuprins  trei faze:  
Faza 1: Analiza privind implementarea de noi instrumente pentru calcularea volumului de întindere 

ale gazelor combustibile în procesul de clasificare a ariilor periculoase  
Faza II:  Achiziţia aplicației software necesare pentru realizarea cercetărilor privind determinări ale 

volumului de dispersie a gazelor. Experimentări ale aplicaţiei software.  
Faza III - Realizarea unui studiu de caz referitor la volumul de întindere a gazelor. Diseminarea 

rezultatelor. 
In faza I a cercetării s-a efectuat o documentare  a   modalităţilor inteligente de calcul pentru 

optimizarea succesiunilor de operaţii necesare pentru calcularea volumului de întindere ale gazelor 
combustibile în procesul de clasificare a ariilor periculoase. In urma analizei efectuate s-a achiziţionat, in 
faza a II-a,  un software specific – Quadvent 1.0.10.3 care poate fi utilizat pentru  clasificarea ariilor  
periculoase luând în considerare o gamă variată de  substanțele explozive,  cu ajutorul căreia se pot crea 
diferite calcule privind volumul de dispersie de la o sursă de degajare pentru  o gamă largă de gaze 
inflamabile, atat într-o incintă ventilată cat si în aer liber. 

Software-ul  implementat va putea fi utilizat la realizarea unor cercetări experimentale în cadrul 
unor expertize tehnice.    

Pentru realizarea studiului de caz in  Faza a III-a , a fost luat în studiu un „Grup de reglare și măsură 
în cofret” pentru gaze naturale, care are un regim de presiuni diferențiat între intrare și ieșire , respectiv  
10 bari pe intrare  după care în primul regulator (treapta I) presiunea se coboară la 3 bari, apoi în al doilea 
regulator (treapta II) se trece mai jos la regim de presiuni de 200 mbari.  

Stația de reglare-măsurare – reprezintă  ansamblul de aparate, armături și accesorii amplasate 
într-un cofret prin care se face filtrarea, reducerea și reglarea presiunii, precum și măsurarea debitelor 
de gaze. 

In figura 61 este prezentat  „Grup de reglare și măsură în cofret” – tip II  . 
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Fig. 61. Grup de reglare și măsură în cofret 

 
Principalele părți componente ale instalației „Grup de reglare și măsură în cofret” sunt următoarele 

(fig. 62) : 
 

1. Robinet intrare   
2. Manometru intrare 0-40 bari 
3. Filtru de gaz natural  
4. Dispozitiv de blocare   
5. Regulator treapta I   
6. Robinet de siguranţă   
7. Contor cu pistoane   
8. Regulator treapta II   
9. Manometru ieșire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 62. Componente ale  instalației „Grup de reglare și măsură în cofret” 
 
In prima faza au fost identificate sursele de degajare din cadrul instalației„Grup de reglare și măsură 

în cofret” dupa care s-au realizat modele de calcul pentru volumul de dispersie de la fiecare sursa cu 
ajutorul programului Quadvent. 

 
Sursele de degajare din cadrul instalației„grup de reglare și măsură în cofret” si au fost 

clasificate  in cele 3 tipuri   prevazute in standardele de zonare , astfel:  

 surse de degajare de grad secundar cu bulină de culoare verde  
 surse de degajare de grad primară cu bulină de culoare galbenă       
 surse de degajare de grad continuu cu bulină de culoare roșie  
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De exemplu, in figura 63 sunt prezentate  sursele de degajare identificate pentru robinetul de intrare, 
astfel: 

- degajare flanșă intrare – robinet intrare →  surse de degajare secundară  

- degajare flanșă ieșire – robinet intrare  → surse de degajare secundară  

- degajare mâner – robinet intrare → surse de degajare secundară  

 

 
Fig. 63. Identificarea surselor de degajare pentru robinet intrare 

 
In fig. 64 sunt ilustrate modelele de calcul al volumului de degajare de la robinetul de intrare pentru 

fiecare dintre cele 3 surse de degajare. S-au utilizat parametrii din această parte a instalației astfel: 
presiune gaz – 10 bari , aria celor 3 surse de degajare ( flanșă intrare, flanșă ieșire și mâner ) sunt  la fel cu 
valoarea de 2 mm2 , această valoare am luat-o ținând cont că grosimea garniturilor de îmbinare la flanșă 
este de 2 mm, concentrația critică este K=0,5 datorită faptului că cele 3 degajări sunt de grad secundar, 
ventilația este naturală (în aer liber).  

 
Fig. 64. Model calcul volum degajare gaz natural pentru 3 surse de degajare de la robinetul de intrare 

 
Calculul realizat pentru fiecare din cele 3 surse de degajare este Vz=0,047 m3. 
În urma identificării tuturor surselor de degajare de pe echipamentele din cadrul instalației a 

rezultat un număr de 26 de degajări secundare și 4 degajări primare.  
În urma realizării modelelor de calcul cu aplicația software pe degajările identificate de la toate 

sursele de degajare s-au obținut valori mult mai mici pe componentele instalației montate mai aproape de 
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ieșire și valori mult mai mari pe componentele instalației montate mai aproape de intrare unde regimul de 
presiune este mai mare. 

Volumul total de dispersie de la sursele de degajare de grad secundar însumează  0,8 m3 iar volumul 
total de dispersie de la sursele de degajare de grad primar însumează 3,78 m3. Trebuie reținută valoarea de 
1,737 m3 pentru fiecare din cele trei surse de degajare primară de la robinetul de siguranță  (ventil, supapă 
taler și supapă membrană) ca fiind cele mai mari valori ale degajărilor din cadrul instalației. 

Ca o primă estimare în procesul de determinare a clasificării ariilor periculoase putem concluziona 
că există suficient volum de dispersie de gaz natural în interiorul cofretului generat atât din degajări 
primare cat și din degajări secundare astfel încât în interiorul cofretului să avem zonă 1.   

Rezultatele C-D sunt reprezentate de implementarea unei metode noi  de evaluare a zonelor in care 
pot sa apară atmosfere explozive prin  aplicarea unor  noi instrumente de calcul,   in urma cărora rezulta 
valori ale volumelor de dispersie de la toate sursele de degajare identificate din cadrul instalațiilor . 

Implementarea noilor instrumente în cadrul INCD – INSEMEX , respectiv  utilizarea aplicației 
software conduce la creșterea capacitații si rapidității de efectuare a noilor   cercetări experimentale sau   
expertize tehnice solicitate de diverși beneficiari. 

În urma realizării studiilor de caz efectuate în cadrul proiectului s-au demonstrat avantajele  
utilizării aplicaţiei software pentru determinarea volumului de dispersie a gazelor: operare uşoară a 
procesului de calcul, rapiditate a modului de lucru, folosirea bazei de date pentru diverse gaze cunoscute. 

  Derularea, finalizarea şi implementarea proiectului  are ca rezultat dezvoltarea şi alinierea 
infrastructurii laboratorului de cercetare la cerinţele europene şi internaţionale.  

    Prin derularea, finalizarea şi implementarea proiectului se poate aprecia că va exista un puternic 
impact economic şi social  , caracterizat prin: 

- crearea de noi oportunităţi economice, prin îmbunătăţirea  şi modernizarea facilitaţilor de 
cercetare  în domeniul clasificării ariilor periculoase 

- creşterea nivelului de securitate în instalaţii prin utilizarea acestor noi instrumente de calcul folosite 
în procesul de zonare. 

 
În cadrul Departamentului Securitatea Explozivilor și Articolelor Pirotehnice s-au derulat proiecte 

de cercetare finanțate de la bugetul de stat, programele de cercetare  din PN II și Programul Nucleu, 

precum și contracte cu diverși agenți economici. 

 

 A. PN II: Concepţia structurală și proiectarea pe baza controlului mecanismului de cedare a 

structurilor multietajate supuse la acţiuni accidentale. 

În spațiile industriale cât și în clădirile de locuit sau cu altă destinație pot apărea situații periculoase 

care să conducă la explozii cu efect devastator. 

Schemele de structuri propuse de către cei de la Universitatea Politehnică Timișoara – Facultatea de 

Construcții sunt unele dintre cele mai reprezentative pentru clădirile moderne multietajate, realizate pe 

bază de schelet metalic prevăzut cu îmbinări demontabile de tip șurub – piuliță, iar colapsul unor astfel de 

elemente structurale care este generat de fenomene de tip explozie,  va conduce în mod cert la 

distrugerea parțială/integrală a clădirii. 

De comun acord cu acești specialiști au fost analizate și evaluate cele mai relevante condiții de 

efectuare a încercărilor care pot fi susținute din bugetul proiectului, având în vedere măsurile de securitate 

și sănătate adecvate, conform legislației aplicabile din domeniul Securității și Sănătății în Muncă. 

 În cadrul proiectului, în perioada anului 2016, au fost derulate următoarele activități de cercetare 

științifică, INCD INSEMEX Petroșani participând în mod activ în calitate de partener al consorțiului de 

cercetare la realizarea acestora, respectiv: 
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- Proiectarea pe baza controlului mecanismului de cedare; 

- Stabilirea cerințelor minime referitoare la conformarea și detalierea structurilor în cadre pentru 

creșterea rezistenței la colaps progresiv;  

- Studii de caz privind aplicarea metodologiei de calcul la robustețe la proiectarea structurilor noi 

și la verificarea celor existente; 

- Organizare sesiune specială pe tema proiectului PCCA 55/2012 în cadrul celei de-a XXII-a 

conferințe The International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS), 

Timișoara 2016. 

În aceste faze de realizare a proiectului au fost analizate, experimentate și documentate 

următoarele aspecte tehnico-științifice:   

- Studii numerice parametrice pentru evaluarea robusteții structurilor în cadre; 

- Încercări experimentale pe specimene reconfigurate prin simulări numerice, care au vizat, atât 

testarea structurilor în regim monoton, cât și teste pe noduri la acțiunea exploziei (studii 

preliminare și configurarea nodurilor; încercări la explozie pe noduri grindă-stâlp); 

- Studiu de caz privind aplicarea metodologiei de calcul la robustețe pentru proiectarea și 

verificarea structurilor în cadre; 

- Rezultate preliminare și finale obținute și modul de diseminare a acestora. 

Principalele rezultate obținute în cadrul proiectului au vizat, în principal, execuția încercărilor 

experimentale, validarea modelelor numerice, studii numerice la robustețe pe diferite tipuri de cadre, 

studiu de caz pentru verificarea capacității de rezistență la colaps progresiv și un studiu de fezabilitate 

tehnică.  

Valorificarea acestor rezultate și diseminarea lor s-a făcut prin publicarea unor lucrări de cercetare 

în cadrul unor manifestări științifice naționale și internaționale, în jurnale de specialitate, precum și prin 

pregătirea unor propuneri de proiecte de cercetare naționale/internaționale.  

 

A. PN 16 43 01 10 – “Cercetări privind creșterea nivelului de seismoprotecţie a obiectivelor civile și 

industriale prin stabilirea influenţei frecvenţei undelor seismice asupra amplitudinii mișcării particulelor 

solului”. 

 Efectuarea lucrărilor de împușcare în exploatările miniere la zi, în condițiile asigurării seismo-

proteției construcțiilor miniere și obiectivelor industriale/civile situate în apropierea acestora, reprezintă 

un deziderat major atât la nivel internațional cât și național, în ceea ce privește reglementarea modului de 

apreciere a efectului seismic generat de lucrările de împușcare. 

 Prin derularea acestei teme de cercetare se preconizează dezvoltarea logisticii de monitorizare 

seismică și determinare a caracteristicilor explozivilor  pentru cunoașterea și aplicarea celor mai eficiente și 

complete metode/criterii de evaluare a efectului seismic, care să conducă la posibilitatea stabilirii 

măsurilor tehnice care să reducă / diminueze acțiunea acestuia  

 Proiectul se desfășoară în 4 faze (2 ani), în anul 2016 fiind derulate următoarele activități de 

cercetare științifică: 

Faza 1: Studiu privind influența factorilor geologici și geomorfologici în propagarea undelor 

seismice; 

Faza 2: Studiul de documentare privind modul de propagare a undelor seismice la efectuarea 

împușcărilor din carieră; 
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 În cadrul fazei 1 s-au studiat aspectele care pot influența propagarea undelor seismice într-un 

mediu geologic. 

 Astfel s-a identificat corelația dintre limita geologică – limita geofizică care îmbracă aspecte diferite 

de la un tip de informație geofizică la altul. Astfel, conceptul de corp geologic izolat în multe cazuri poate 

introduce o corelație formală, iar modelarea geofizică de simulare îi poate da o consistență mai mare 

apropiind soluția interpretării de realitatea geologică.  

 În mecanismului de propagare a undelor seismice intervin numeroși factori de natură diversă care 

creează dificultăți în rezolvarea acestei probleme, în ceea ce privește modelarea mediului de propagare a 

acestora.  

 Ca soluții analitice acceptabile se pot constitui admiterea unor ipoteze simplificatoare și luarea în 

considerare a celor 4 principii fundamentale de propagare a undelor, în paralel cu neglijarea elementelor a 

căror influență asupra fenomenului în ansamblu poate fi considerată secundară, în aceste condiții mediul 

de propagare  reducându-se la un model perfect elastic, omogen, izotrop, continuu și uniform.  

 Documentarea a arătat că undele seismice generate de energia eliberată în focar se transmit prin 

mediul de propagare în urma unor fenomene extrem de complexe de reflexie și refracție, datorate 

neomogenității și discontinuității straturilor pe care le traversează, condițiile geologice locale caracteristice 

unui anumit amplasament, având o influență decisivă asupra modificării efectelor seismice.  

 Faza 2 s-a continuat prin acordarea unei atenții deosebite a modului de propagare a tipurilor de 

unde în masiv.  

Undele de volum se propagă prin interiorul pământului și pot fi de două tipuri: P și S iar undele de 

suprafață se propagă doar în apropierea suprafeței terenului și pot fi de tip Rayleigh și Love. Undele de 

suprafață rezultă din interacțiunea undelor de volum cu suprafața terenului. 

 Undele P sunt cunoscute și ca unde primare de compresiune sau longitudinale. Acestea sunt unde 

seismice care generează o serie de comprimări și dilatări ale materialului prin care se propagă.  

 Undele P au viteza cea mai mare și sunt primele care ajung într-un amplasament dat. Acest tip de 

unde se poate propaga atât prin solide cât și prin lichide.  

 Deoarece terenul și rocile rezistă relativ bine la ciclurile de compresiune-întindere, de obicei 

impactul undelor P asupra mișcării seismice dintr-un amplasament este cel mai mic. 

Undele S sunt cunoscute ca și unde secundare, de forfecare, sau transversale.  

Aceste unde generează deformații de forfecare în materialul prin care se propagă, acestea putându-

se propaga doar prin materiale solide. Viteza de propagare a undelor S este mai mică decât a undelor P, 

aproximativ 2/3 din valoarea undelor primare, în schimb efectul undelor S asupra mișcării seismice dintr-un 

amplasament este cel mai mare. 

Undele Rayleigh apar la suprafața Pământului provocate de o forță elastică și au atât componentă 

longitudinală, cât și componentă transversală, iar vectorul deplasare scade rapid cu adâncimea. 

Undele Love sunt un alt tip de unde superficiale denumite și superficială transversală. 

Se formează ca urmare a reflectării undelor de tip S, pe suprafața liberă a Pământului. Deplasările 

particulelor în cazul acestei unde sunt orizontale, dirijate transversal pe direcția de propagare a frontului 

de undă. 

Cercetările în domeniu au demonstrat că procesul de propagarea al undelor seismice în masiv este 

unul complex și depinde de foarte mulți factori. În acest sens în această etapă activitatea a fost focalizată 

pe cunoașterea tipurilor de unde seimice și a modului de propagare, precum și acțiunea fiecăreia asupra 

obiectivelor din jur. 
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Viteza de propagare a undelor Love este determinată de vitezele undelor transversale în strat și 

depinde de relația dintre lungimea undei și grosimea stratului.  

Au sintetizate vitezele de propagare a undelor seismice prin diferite medii cu densități diferite, cum 

sunt roci, minerale sau apă și s-au constatat valorile diferite ale acestui parametru care caracterizează unda 

seismică.(ex. apă 1.400 m/s, marnă 2.100-2.600 m/s, granit 4.000-6.000 m/s).  

S-a constatat că propagarea undelor de tip P și S prin scoarța terestră este însoțită de reflexii și  

refracții multiple la interfața dintre roci de diferite tipuri, existând posibilitatea ca la fiecare interfață, să 

aibă loc o transformare a undelor dintr-un tip în altul.  

Mișcarea seismică într-un amplasament este afectată în cea mai mare măsură de undele S, iar în 

unele cazuri și de undele de suprafață.  

Un aspect important îl constituie efectul global al acestora în termen de intensitate a mișcării 

seismice într-un amplasament nu comportamentul specific fiecărui tip de undă. 

 

B. PN 16 43 01 11- "Cercetări privind evaluarea securităţii explozivilor de uz civil, din punct de 

vedere al preciziei de întârziere și a vitezei de detonaţie" 

 

Proiectul structurat în două faze, a avut în vedere elaborarea tehnologiei pentru evaluarea 

securității explozivilor de uz civil din punct de vedere al preciziei de întârziere la capsele detonante 

electrice și sisteme neelectrice, precum și a vitezei de detonație la explozivi brizanți, fitile detonante și 

tuburi de șoc. 

Fundamentarea teoretico-practică și procedurarea metodologiei privind determinarea și evaluarea 

preciziei de întârziere a capselor detonante electrice și sistemelor neelectrice, presupune efectuarea 

următoarelor demersuri de cercetare: 

- analiza literaturii de specialitate care tratează problematica securității explozivilor de uz civil 

(explozivi brizanți, fitile detonante, tuburi de șoc, capse detonante electrice și sisteme neelectrice) 

din punct de vedere al vitezei de detonație și al preciziei de întârziere; 

- elaborarea algoritmului de calcul al indicatorilor de rezultat privind precizia de întârziere în 

conformitate cu standardele europene armonizate SR EN 13763-16:2004 și SR EN 13763-1:2004; 

- realizarea aplicației informatice de configurare a triunghiurilor de acceptare pentru evaluarea cu 

înaltă acuratețe a modului de conformare/neconformare a îndeplinirii nivelului de cerință aplicat, în 

vederea garantării calității de securitate a acestor tipuri de produse;  

- efectuarea de teste pilot asupra explozivilor de uz civil (explozivi brizanți, fitile detonante, tuburi de 

șoc, capse detonante electrice și sisteme neelectrice), conform standardelor europene armonizate 

aplicabile SR EN 13630-11:2003 și SR EN 13631-14:2003, SR EN 13763-16:2004 și SR EN 13763-

1:2004, din punct de vedere al vitezei de detonație și al preciziei de întârziere, în vederea validării 

rezultatelor obținute în urma cercetărilor întreprinse; 

- elaborarea tehnologiei pentru evaluarea securității explozivilor de uz civil din punct de vedere al 

preciziei de întârziere la capsele detonante electrice și sisteme neelectrice, precum și a vitezei de 

detonație la explozivi brizanți, fitile detonante și tuburi de șoc,  în conformitate cu legislația 

aplicabilă în domeniu 

În prima fază a proiectului, “Studiul cerințelor privind determinarea și evaluarea preciziei de 

întârziere și a vitezei de detonație la explozivii de uz civil și achiziția unui echipament multifuncțional 
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performant pentru realizarea încercărilor, în conformitate cu standardele europene armonizate” au fost 

realizate următoarele: 

- un studiu de documentare din literatura de specialitate privind cerințele tehnice pentru 

determinarea vitezei de detonație la explozivii brizanți, fitile detonante și tuburi de șoc și evaluarea 

preciziei de întârziere la capsele detonante electrice și sistemele neelectrice; 

- a fost achiziționat un echipament multifuncțional performant pentru determinarea cu acuratețe 

ridicată a vitezei de detonație și a preciziei de întârziere la aceste tipuri de produse, conform 

standardelor europene armonizate SR EN 13630-11:2003 și SR EN 13631-14:2003, SR EN 13763-

16:2004 și SR EN 13763-1:2004.  

 Determinarea preciziei de întârziere a capselor detonante electrice și sistemelor neelectrice în 

conformitate cu legislația în vigoare și standardele aplicabile în domeniu, asigură premizele garantării 

calității de securitate a acestor tipuri de produse.  

Prin utilizarea de instrumente metodologice procedurate de testare și evaluare a capselor 

detonante electrice și sistemelor neelectrice se poate aprecia probabilitatea de detonare în afara 

domeniului de succesiune prestabilite pentru numerele de interval de întârziere adiacente. 

Standardele europene armonizate SR EN 13763-16:2004 și SR EN 13763-1:2004 statuează din punct 

de vedere tehnic modalitatea tehnică de realizare a încercării privind determinarea preciziei de întârziere a 

capselor detonante electrice. 

În prezent se utilizează diverse tipuri constructive de capse detonante, toate cu același rol și anume 

acela de inițiere a explozivului pentru derocare, ele având diferențe constructive semnificative și timp de 

întârziere variabili de la instantaneu, milisecundă sau de ordinul secundelor. Întârzierea este intrinsecă 

(rezultând din parametri constructivi) sau în cazul capselor electronice este programabilă într-o gamă 

foarte largă cu mențiunea că acest tip de capse implică costuri semnificative (figura nr. 65). 

 
Fig. 65. Tipuri constructive de capse detonante cu utilizare în industria extractivă 

  

Principiul metodei de determinare a vitezei de detonație a explozivilor de uz civil, conform 

standardelor europene armonizate SR EN 13630-11:2003 și SR EN 13631-14:2003, se bazează pe 

măsurarea timpului de propagare a undei de detonație între doi senzori amplasați la o distanță bine 

stabilită unul de celălalt. 

Facilitățile tehnice (figura nr. 66) necesare determinării acestui parametru ar trebui să cuprindă 

următoarele echipamente și materiale: 

- echipament de măsurare a timpului cu înaltă acuratețe; 

- senzori pentru detectarea undei de detonație cu sistem optic; 

- capsă detonantă, busteri și fitil detonant; 

- riglă gradată și termometru; 

- țeavă în construcție grea. 
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Fig. 65 - Facilități de încercare privind determinarea vitezei de detonație 

 la explozivi de uz civil 

 

În vederea îndeplinirii în totalitate a obiectivului acestei faze, a fost achiziționat un echipament 

multifuncțional performant pentru determinarea cu acuratețe ridicată a vitezei de detonație și a preciziei 

de întârziere la aceste tipuri de produse tip TRIO CHRONOS II, conform standardelor europene armonizate 

SR EN 13630-11:2003 și SR EN 13631-14:2003, SR EN 13763-16:2004 și SR EN 13763-1:2004. (figura nr. 66): 

 
Fig. 66 - Echipamentul de comandă al standului achiziționat pentru realizarea încercării privind 

determinarea preciziei de întârziere la capsele detonante electrice/sistemele neelectrice 

 

TRIO CHRONOS II este un cronometru digital conceput pentru măsurarea întârzierii, a vitezei de 

detonare și a vitezei de ardere ale mijloacelor de inițiere în industria explozivilor, cea minieră și cea 

militară. Dispozitivul este portabil, compact și adecvat pentru utilizarea pe teren, fiind compus din: 

a) unitate electronică așezată în carcasă portabilă – geantă Peli de înaltă calitate; 

b) pereche de cabluri optice cu traductoare, senzori piezoelectrici și fotosenzori, cu cablurile 

aferente; 

c) cablu de alimentare. 
 

În faza a doua, intitulată “Tehnologie pentru evaluarea securității explozivilor de uz civil din punct de 

vedere al preciziei de întârziere la capsele detonate electrice și sisteme neelectrice” au fost realizate 

următoarele: 

- Studiul principiului de funcționare a capselor detonante, atât electrice, cât și neelectrice, fiind 

reliefată implicarea elementelor sale componente în realizarea treptelor de întârziere. 

- Realizarea de programe experimentare de testare pentru capse detonante electrice și neelectrice 

prin utilizarea tehnologiei oferite de echipamentului complex TRIO CHRONOS II, achiziționat în faza 

I a proiectului, pentru determinarea timpilor de întârziere cu acuratețe ridicată, de ordinul 

microsecundelor 

- Prelucrarea cu algoritmul matematic prezentat în Anexa B a standardului european armonizat SR 

EN 13763-16:2004 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante și relee întârzietoare Partea 16: 

Determinarea exactității de întârziere pentru cele două tipuri de detonatori: electrici și neelectrici. 

- Revizuirea  procedurii de încercare PI – 87 INSEMEX-GLI. 
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Metodele de testare a capselor electrice detonante și a capselor neelectrice detonante 

Se selectează și se utilizată Metoda „Electric System” - pentru testarea capselor detonante electrice 

și Metoda „Non-Electric System” determinarea preciziei de întârziere a detonatoarelor neelectrice. 

Aparatură necesară: 

 Forma prevăzută de protecție la detonarea capselor electrice detonante- (mortieră din oțel). 

 Fotosenzori sau senzori piezoelectrici cu cablurile aferente. 

 Unitatea electronică Trio Chronos. 

 Element de legătură starter pentru tubul de șoc – în cazul în care inițierea nu este efectuată 

utilizând EBC – numai pentru capsele neelectrice detonante. 

Dispozitivele și accesoriile se instalează conform figurii nr. 67 și 68, cu conectarea senzorilor: optic, 

piezoelectric. 

     

Fig. 67. Montarea senzorilor și accesoriilor pentru testarea capselor electrice detonante și afișarea 

datelor de măsurare 

     
Fig. 68. Montarea senzorilor și accesoriilor pentru testarea detonatoarelor neelectrice, inițierea 

tubului de șoc și afișarea datelor de măsurare 

 

Rezultatele programului de experimentare, efectuat pentru treptele 9 și 10 ale capselor CEDMG 

(capse electrice detonante pentru medii grizutoase), sunt prezentate în fig. nr. 69 a  Rezultatele 

programului de experimentare, efectuat pentru capsele neelectrice detonante 100 MS și 450 MS, sunt 

prezentate în fig. nr. 69 b  

  
Fig. nr. 69: a) treptele 9 și 10 ale capselor electrice detonante; b) capsele neelectrice detonante  

100 MS și 450 MS 

Date fiind facilitățile oferite de echipamentul de cercetare utilizat și de versatilitatea acestuia în 

aplicarea tehnologiei de determinarea a preciziei timpului de întârziere a capselor detonante electrice și 

neelectrice, s-a realizat o nouă ediție a procedurii de încercare PI – 87 INSEMEX-GLI. 
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Evaluarea securității capselor detonante electrice și neelectrice din punct de vedere al preciziei de 

întârziere  

Standardul european armonizat, SR EN 13763-1:2004 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante și 

relee întârzietoare, Partea 1: Cerințe, prezintă modalitatea de evaluare a securității capselor detonante 

electrice și neelectrice din punct de vedere al preciziei de întârziere, respectiv criiteriile de acceptare a 

rezultatelor obținute. 

Au fost determinați indicatorii specifici pentru capsele electrice detonante și capsele neelectrice 

detonante iar pe baza tehnologiei prezentate de evaluare a securității explozivilor de uz civil din punct de 

vedere al preciziei de întârziere pentru capsele detonante electrice se poate afirma că: 

- treapta 9 CEDMG  nu satisface cerințele de securitate; 

- treapta 10 CEDMG satisface cerințele de securitate. 

Pe baza tehnologiei prezentate de evaluare a securității explozivilor de uz civil din punct de vedere 

al preciziei de întârziere pentru capsele detonante neelectrice se poate afirma că:  

- treapta 100 MS  satisface cerințele de securitate; 

- treapta 500 MS satisface cerințele de securitate. 

  

Pentru efectuarea aplicației au fost realizate foi de calcul în Microsoft Excel, prezentate în figura 70, 

a) pentru capsele electrice detonante, b) pentru capsele neelectrice detonante 

                    
Fig. 70. Foi de calcul pentru evaluarea securității explozivilor de uz civil din punct de vedere al preciziei de 

întârziere a) pentru capsele electrice detonante, b) pentru capsele neelectrice detonante 

 

C. PN 16 43 02 05 – „Cercetări privind creșterea gradului de siguranţă la instalaţiile de încercare a 

explozivilor de siguranţă antigrizutoși”. 

În ultimii ani, România a cunoscut o dinamică deosebită în ceea ce privește asigurarea calității de 

securitate a explozivilor de uz civil, oferită prin standarde armonizate, atât în ce privește numărul acestora 

cât și în privința gradului de detaliere a cerințelor tehnice. INCD INSEMEX Petroșani este singurul Institut de 

Cercetare - Dezvoltare  cu preocupări constante și rezultate semnificative în domeniul securității 

explozivilor de uz civil, cu un parcurs istoric de 65 de ani, confirmat printr-o bună colaborare cu agenții 

economici din domeniu și cu unități  de Cercetare – Dezvoltare  de profil din țară și străinătate, elaborând 

diverse lucrări de cercetare și acte normative în domeniu. În conformitate cu Legea 126/1995 privind 

regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare, există obligativitatea respectării 

prevederilor acesteia cu privire  la prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, tranzitarea pe 

teritoriul țării, transmiterea sub orice formă, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea explozivilor de 

uz civil, precum și ținerea unei evidențe stricte a intrărilor, a ieșirilor și a consumurilor acestora.  

În cadrul Poligonului de Explozivi INSEMEX se desfășoară încercări în domeniul explozivilor de uz 

civil pe standuri specializate, care pot fi încadrate în funcție de următoarele aspecte: 
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- Încercări nedistructive: determinarea masei, determinarea densității, măsurări dimensionale, 

determinarea parametrilor electrici la capse. 

- Încercări distructive: 

 pe cantități mici de ordinul gramelor și mg din substanțe prelevate cum ar fi: stabilirea 

compoziției chimice, umiditate, stabilitate termică și chimică, frecare, impact etc.; 

 pe unități (cartușe) și ansamblu de unități: metoda balistică, Trauzel, Hess, Pendul balistic, 

capacitatea de inițiere, viteză de detonație, sau de siguranță: rezistența la apă, neaprinderea 

amestecului aer-metan, rezistența la presiune hidrostatică, la temperaturi extreme, 

parametrii funcționali pentru capse detonante, determinarea gazelor toxice de explozie, 

determinarea undei aeriene de șoc, efectul seismic. 

În cadrul proiectului, în perioada anului 2016, au fost derulate următoarele activități de cercetare 

științifică. 

Faza 1: Evaluarea stării de securitate și identificarea soluțiilor de îmbunătățire în standurile de 

încercare, având în vedere elementele critice. 

Faza 2: Stabilirea măsurilor tehnice pentru îmbunătățirea standurilor de încercare, în vederea 

satisfacerii cerințelor metodelor de încercare aplicate. 

În aceste faze de realizare a proiectului au fost studiate și documentate următoarele aspecte 

tehnico-științifice:   

- Îmbunătățirea nivelului de securitate și sănătate pentru personalul propriu, de pază sau  

practicanți; 

- Modernizarea sistemelor protectoare pentru echipamente și standurile utilizate la încercări 

explozivi și a instalațiilor de uz general care le deservesc (electric, încălzire, iluminat, PSI); 

- Realizarea unor sisteme noi, moderne de comunicare și avertizare sonoră și optică. În urma 

acestor măsuri se întrevede adaptarea instrucțiunilor de lucru la noua situație de fapt, instruirea 

personalului propriu, de pază, vizitatori și practicanți; 

- Creșterea nivelului de siguranță din instalații reduce probabilitatea expunerii la riscuri a 

personalului propriu, de pază, vizitatori și practicanți; 

- Identificarea și stabilirea de măsuri tehnice care să conducă la îmbunătățirea condițiilor de 

securitate pentru standurile și echipamentele care fac obiectul analizei în această etapă. Aceste 

măsuri identificate s-au grupat după cum urmează: Verificarea și îmbunătățirea caracteristicilor 

de rezistență mecanică în funcționare la majoritatea standurilor, cu accentul pe cele cu un grad 

de uzură mai ridicat și care au elemente supuse direct efectelor de explozie; Verificarea și 

îmbunătățirea după caz a măsurilor de electrosecuritate atât în protecția persoanelor împotriva 

electrocutării (de exemplu prin atingere directă) cât și asigurarea caracteristicilor de funcționare 

sigure având în vedere și normele PSI referitoare la instalațiile electrice; Îmbunătățirea aplicării 

mijloacelor de semnalizare de securitate și sănătate în muncă; Implementarea unui sistem de 

semnalizare optică și acustică modern și eficient în locul celui actual acesta fiind uzat fizic și 

moral cu o rată de defectare mari; Realizarea unei rețele de interfonie fixă (cablată) pentru 

locurile de muncă izolate unde este necesară comunicarea eficientă între membrii echipei 

personalul de coordonare și cel de pază; Îmbunătățirea nivelului de protecție al auzului pentru 

personalul care este expus la zgomot de explozii cât și de la echipamente electro-mecanice 

(ventilatoare, omogenizatoare, etc.). S-a identificat un stand care prezintă probleme din acest 

punct de vedere (stand încercare capse antigrizutoase) unde este imperativ necesară 
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îmbunătățirea antifonării, operatorii fiind expuși la utilizarea acestuia la un nivel de zgomot 

foarte ridicat, repetitiv, dovedindu-se că doar dotarea personalului cu antifoane nu este 

suficientă; Evitarea expunerii personalului la gaze toxice de explozie; Prevenirea accidentării 

persoanelor și eliminarea costurilor legate de accidente, creșterea nivelului de percepție 

siguranță/non-siguranță pentru prima componentă în ceea ce privește lucrătorii. 

În cadrul proiectului au fost identificate și descrise cele 20 de standuri și montaje specifice pentru 

încercarea explozivilor antigrizutoși (explozivi brizanți, capse detonante și fitile detonante). În continuare 

se prezintă un exemplu în acest caz, respectiv: 

Stand pentru determinarea timpilor de întârziere ai capselor detonate electrice și sisteme 

neelectrice.  

 Domeniu de aplicare: Se folosește pentru determinarea timpilor de întârziere a capselor detonante 

electrice/sisteme neelectrice. 

 Principiul metodei: Debitarea, în circuitul electric al capselor detonante, a unui curent continuu 

(curent sigur de aprindere a capselor) de la o sursă de putere și măsurarea timpului scurs de la 

debitarea curentului până la detonarea capselor. În cazul sistemelor neelectrice are loc 

transmiterea în circuitul sistemului neelectric a unui semnal luminos și măsurarea intervalului de 

timp de la emisia semnalului până la detonarea produsului. Capsele se încearcă individual, 

rezultatele făcând obiectul unei prelucrări statistice. 

 

  
Fig. 71. Osciloscopul  utilizat la măsurări și standul de încercare capse cu 20 de măști de 

protecție din încăperea condiționată la +20o Celsius 

 

Rezultatele evaluării, pot aduce importante și reale beneficii Departamentului de Explozivi și 

Articole Pirotehnice care utilizează infrastructura tehnică pentru depozitarea, transport intern, delaborări, 

încercări și distrugere a explozivilor de uz civil, prin evaluarea sistematică a stării de securitate și stabilirea 

de măsuri privind modalitățile de îmbunătățire în vederea atingerii obiectivelor prestabilite de performanță 

în domeniul securității muncii. În acest sens, pentru Departamentului de Explozivi și Articole Pirotehnice, 

metodologia propusă spre a fi elaborată în cadrul proiectului, constituie o soluție viabilă de rezolvare a 

problematicii din domeniul riscurilor specifice infrastructurilor tehnice destinate activităților cu materii 

explozive. 

De asemenea, demersul cercetării poate contribui la aprofundarea cunoașterii în domeniul abordat, 

prin obținerea unor informații și date tehnice pe baza acțiunilor efectuate în metodologia de evaluare a 

riscului în standurile utilizate la încercările de explozivi de uz civil și instalațiile aferente. Creșterea nivelului 

de cunoștințe precum și al acurateței acestora va fi asigurată de utilizarea unei metodologii eficiente de 

evaluare a riscurilor de producere a accidentelor, în cadrul acestor de infrastructuri tehnice cea mai mare 

parte fiind unicat pentru România. 
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 D. PN 16 43 02 07 – “Cercetări privind viteza de detonaţie la diferite tipuri de explozivi”. 

 Eficiența de derocare a explozivilor brizanți depinde în mare măsură de caracteristicile balistice ai 

acestora care se pot determina în condiții de laborator sau “ in situ “ în gaura de împușcare. Principalele 

caracteristici balistice ale explozivilor sunt viteza de detonație, capacitatea de lucru, acțiunea detonației la 

distanță, puterea în echivalent trotil și brizanța.  Printre factorii principali care influențează viteza de 

detonație a explozivilor menționăm : compoziția chimică, omogenitatea, umiditatea, densitatea, puterea 

impulsului de inițiere, diametrul încărcăturii, spațiul în care are loc detonația. 

 În cadrul proiectului, în perioada anului 2016, au fost derulate următoarele activități de cercetare 

științifică. 

- Faza1: Documentare privind caracteristicile explozivilor referitoare la parametrul “viteză de 

detonație“ și analiza factorilor care influențează acest parametru. 

- Faza2: Efectuarea de măsurători în laborator a vitezei de detonație a explozivilor. 

În aceste faze de realizare a proiectului au fost studiate și documentate următoarele aspecte 

tehnico-științifice:   

- Au fost studiate și analizate caracteristicile tehnice specifice unor tipuri diferite de exploziv, 

referitoare la viteza de detonație și s-au efectuat măsurători în laborator a vitezei de detonație 

a diferitelor tipuri de explozivi. 

- Au fost documentate rezultatele studiului și analizei caracteristicilor tehnice ale diferitelor tipuri 

de exploziv, referitoare la viteza de detonație, precum și a factorilor care influențează acest 

parametru. 

O problemă mai specială în ceea ce privește măsurarea vitezei de detonație a reprezentat-o 

măsurarea acesteia pentru explozivii insensibili la capse detonante și care trebuie inițiați cu ajutorul 

încărcăturilor de inițiere (buster) (figurile nr. 72, 73), unde este necesară confinarea încărcăturii în țeavă de 

oțel cu diametrul interior egal cu diametrul minim de utilizare specificat de fabricant. 

 

 
 

 

Fig. 72. Încărcătură inițiată cu buster 
 

Fig. 73. Busteri și fitile detonante 
 

Pentru creșterea gradului de acuratețe a rezultatelor obținute din măsurătorile efectuate în condiții 

de laborator asupra explozivilor testați, a fost calculată, atât incertitudinea standard a fiecărei surse de 

incertitudine identificată, prin evaluarea statistică (tip A) și evaluarea nestatistică (tip B), cât și 

incertitudinea compusă, care sunt necesare determinării rezultatului final. 

Din analiza rezultatelor încercărilor efectuate în laborator care au fost consemnate și documentate 

în documentele de raportare, s-a putut constata faptul că, există o concordanță statistică de adecvare 
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acceptabilă între curbele de tendință (R2
0,8627), aferente specificațiilor tehnice ale produselor de natură 

explozivă analizate și valorile măsurate ale vitezei de detonație în diferite medii de testare 

(confinat/neconfinat), utilizând aparatură adecvată pentru astfel de operațiuni (figura nr.74).  

 
 

 
Fig. 74. Reprezentarea grafică a modului de adecvare statistică 

 

 E. PN 16 43 02 15 – „Cercetări privind creșterea gradului de securitate la infrastructurile tehnice 

destinate depozitării explozivilor de uz civil”. 

 Dezideratul principal al proiectului constă în posibilitatea dezvoltării infrastructurii de evaluare a 

riscului asociat evenimentelor nedorite de tipul accidentelor majore care se pot produce la nivelul 

depozitelor de explozivi pentru uz civil. 

În cadrul proiectului, în perioada anului 2016, au fost derulate următoarele activități de cercetare 

științifică. 

Faza 1: Studiul cerințelor specifice sistemului de management al riscului major din domeniul 

depozitării explozivilor de uz civil și achiziția de software specializat pentru evaluarea riscului global (de 

explozie/ocupațional/de atac terorist) specific depozitelor de explozivi de uz civil. 

Faza 2: Elaborarea de scenarii privind producerea accidentelor majore la aceste tipuri de 

infrastructuri. 

În aceste faze de realizare a proiectului au fost studiate și documentate următoarele aspecte 

tehnico-științifice:   

- Principalele reglementări internaționale și naționale privind pericolele de accidente majore în 

care sunt implicate substanțe periculoase; 

- Evaluarea rapoartelor de securitate; 

- Considerații asupra sistemului de management al riscului major specific infrastructurilor tehnice 

destinate depozitării explozivilor de uz civil; 

- Achiziția de software specializat pentru evaluarea riscului global (de explozie/ocupațional/de 

atac terorist) specific depozitelor de explozivi de uz civil; 

- Identificarea și analiza riscurilor de accidente majore specifice infrastructurilor tehnice destinate 

depozitării materiilor explozive și metodele de prevenire a lor; 

- Evaluarea computerizată a riscului global specific depozitelor de explozivi (de 

explozie/ocupațional/de atac terorist); 

R² = 0,8627
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- Descrierea scenariilor posibile de accidente majore produse la depozitele de materii explozive; 

- Prezentarea principalelor scenarii de producere a accidentelor majore specifice depozitelor de 

materii explozive. 

În scopul implementării unei soluții integrate și complete de evaluare  a riscului global (risc de 

explozie/ocupațional/de atac terorist), la infrastructurile tehnice destinate depozitării explozivilor de uz 

civil, a fost achiziționat un pachet complet cu software specializat pentru evaluarea acestui tip de risc la 

depozitele de exploziv de uz civil (tip IMESAFR v2 Bundle and DIRE software), de ultimă generație, capabil 

să îndeplinească, la cel mai înalt nivel cerințele tehnice impuse de reglementările internaționale/europene 

și naționale aplicabile. De asemenea, pentru o bună înțelegere a modului de utilizare a acestui pachet de 

software a fost necesară o instruire de specialitate în Canada la Ottawa, care s-a finalizat cu un certificat de 

instruire în domeniul abordat.   

IMESAFR v2.0 Bundle este un software specializat de evaluare probabilistică a riscului pentru 

personalul unităților de depozitare a explozivilor care calculează QD (Quantity Distances) – distanțe de 

siguranță față de depozitele de explozivi și poate determina nivelul de siguranță pe baza riscului estimat și 

apreciat. 

DIRE v1.0 este un software specializat de analiză automată  pentru evaluarea riscurilor și a 

vulnerabilităților susceptibile, ca urmare  a potențialelor acțiuni teroriste sau a altor incidente cu explozii.  

  Utilizarea pachetului complet de software specializat în domeniul evaluării riscului global tip 

IMESAFR v2.0 Bundle  and DIRE v1.0 la depozitele de exploziv de uz civil asigură premizele necesare 

elaborării, în condiții obiective și de înaltă acuratețe, a Documentului de Securitate la aceste tipuri de 

infrastructuri tehnice și cuantificarea gradului de afectare asupra sistemelor de muncă și zonei adiacente 

care sunt situate în proximitatea acestora (figura nr. 75). 

 

  
 

 

Fig. 75. Pachet complet IMESAFR v2.0 Bundle și DIRE v1.0 Software  

Evaluarea riscului global (de explozie/ocupațional/de atac terorist) la depozitele de materii 

explozive, are un spectru mai larg deoarece vizează, atât infrastructuri tehnice destinate depozitării 

materiilor explozive care intră sub incidența Directivei SEVESO III, cât și operatori economici care 

desfășoară activități similare la o scară mai redusă, dar care sunt generatori de vulnerabilitate relativă. 

Principalele scenarii de accident care au fost stabilite și analizate în cadrul studiului sunt 

următoarele: 

-I. Scenariu de accident major în incinta spaţiilor de depozitare și II. Scenariu de accident major pe 

platforma de manevră aferentă spaţiului de depozitare, care implică o cantitate mare de materii 

explozive, ceea ce conduce la efecte severe, pe arii largi. Probabilitatea unui accident este extrem de mică, 

dat fiind faptul că obiectivele din cadrul depozitului nu au rețele electrice interioare, iar accesul cu surse de 

foc în incintă este strict interzis. Singurele evenimente inițiatoare ar putea fi o gravă eroare umană la 

manipularea explozivilor ambalați, sau o cauză externă de tipul: incendiu necontrolat în imediata 

vecinătate a depozitului sau  atac armat asupra acestuia; 
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-III. Scenariu de accident major la mijloacele de transport în incinta depozitului  în incinta spaţiilor 

de depozitare ce ar putea fi cauzat de o eroare tehnică, respectiv o defecțiune a vehiculului, o eroare de 

manevrare sau un accident rutier. Transportul materialelor explozive se realizează cu vehicule omologate 

ADR, a căror stare tehnică este verificată periodic. Un accident rutier sau o eroare de manevrare sunt 

practic imposibile în incinta depozitului, în condițiile în care viteza maximă admisă este de 5 km/h. Un 

astfel de accident ar putea iniția prin efect Domino un accident cu explozie la depozit, în cazul în care 

vehiculul se află la rampa de încărcare/descărcare. 

-IV. Scenariu privind incendiu de pădure, care ar fi posibil ca urmare a unei furtuni cu descărcări 

electrice, sau datorită unei erori umane. Pentru prevenirea accidentelor cauzate de descărcări electrice, în 

depozit sunt prevăzute paratonere. Ca măsură de siguranță, vârful coronamentului arborilor nu va depăși 

vârful paratonerelor. O eroare umană ar implica utilizarea unei surse de foc în pădure, fie în mod deliberat, 

fie accidental. 

-V. Scenariu privind producerea unei explozii generalizate la nivelul depozitului de materii 

explozive, survenită ca urmare a unui atac armat de natură teroristă, se poate aprecia că acest tip de 

eveniment este practic imposibil, date fiind măsurile de securitate existente la nivelul unei astfel de 

infrastructuri tehnice. 

Pentru evidențierea modului de utilizare a celor două softuri specializate (IMESAFR version 2.0 și 

DIRE version 1.0), în continuare se prezintă câteva exemple de rezultate obținute în urma simulării de 

scenarii specifice care au fost configurate la nivelul amplasamentului aferent Poligonului de explozivi 

INSEMEX, în cadrul căruia există un depozit subteran de exploziv (figurile nr. 76, 77 și 78). 
 

 

Fig. 76. IMESAFR version 2.0  
(Curbele de risc și harta de contur în cazul 
depozitului de materii explosive, precum și 
histogramele zonelor de afectare asupra  

componentei umane și a structurilor) 

 

Fig. 77. IMESAFR version 2.0 (Determinarea 
distanței de siguranță prin trasarea curbei 

QD – Quantity Distance) 
 

 

Fig. 78. DIRE version 1.0  
(Explozie de bombă cu proiectare de 

fragmente și explozie în masă) 
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În derularea demersului de identificare a potențialilor utilizatori ai metodologiei propuse în cadrul 

proiectului, s-a luat în considerare, în primul rând, vulnerabilitatea structurală a obiectivelor din domeniul 

explozivilor de uz civil, vulnerabilitate care este determinată în mod intrinsec de natura activităților privind 

depozitarea materiilor explozive, desfășurate în cadrul acestora. 

Rezultatele obținute în domeniul prevenirii riscului de accident major au un rol semnificativ în 

responsabilizarea factorilor de decizie existenți la nivelul autorităților, precum și a celor din cadrul 

operatorilor economici care dețin depozite de explozivi de uz civil, ca urmare a respectării obligațiilor ce 

rezultă din reglementările aplicabile privind prevenirea și combaterea riscurilor care pot produce accidente 

majore. 

Impactul proiectului va fi în primul rând de ordin social concretizându-se în condiții mai sigure de 

muncă și viață, precum și de sustenabilitate a mediului, ca urmare a implementării metodologiei de 

evaluare, fapt ce conduce la reducerea efortului financiar al statului privind reabilitarea socio-economică a 

operatorilor economici din domeniul explozivilor de uz civil. 

Rezultatele privind evaluarea riscului de accident major, pot aduce importante și reale beneficii 

operatorilor economici care dețin infrastructuri tehnice pentru depozitarea explozivilor de uz civil, prin analiza 

sistematică a politicilor, a procedurilor și a operațiilor realizate în cadrul unor astfel de amplasamente 

industriale și emiterea de recomandări privind modalitățile de îmbunătățire în vederea atingerii nivelurilor 

prestabilite de performanță în domeniul securității totale. 

 

F. PN 16 43 02 21 - “Cercetări privind metodele utilizate pentru evaluarea undelor seismice 

generate de lucrările de împușcare din cariere”. 

 Utilizarea explozivilor la lucrările de împușcare din cariere, generează unde seismice care pot avea 

un impact negativ asupra mediului înconjurător, obiectivelor civile/industriale din apropiere (clădiri, 

drumuri, instalații tehnologice). 

Efectul seismic generat de lucrările de împușcare din cariere constituie un capitol important care 

trebuie să se regăsească în toate studiile specifice elaborate pentru evaluarea efectelor exploatării 

substanțelor minerale utile din cariere.       

Prin desfășurarea acestei teme de cercetare se preconizează, dezvoltarea/implementarea unor 

metode de evaluare a efectului seismic produs în cariere, care pot să evidențieze fără echivoc situațiile de 

risc privind depășirea anumitor limite de siguranță, în scopul stabilirii și aplicării soluțiilor tehnice care să 

asigure seismoprotecția obiectivelor civile/industriale coroborate cu exploatarea rațională și în condiții de 

securitate a substanțelor minerale utile. 

 Proiectul se desfășoară în 4 faze (2 ani), în anul 2016 fiind derulate următoarele activități de 

cercetare științifică: 

Faza 1: Studiul metodelor utilizate la nivel internațional pentru monitorizarea, prognoza și 

evaluarea intensității  undelor seismice generate de lucrări de împușcare din cariere 

Faza 2: Studiul metodelor utilizate la nivel național pentru monitorizarea, prognoza și evaluarea 

intensității  undelor seismice generate de lucrări de împușcare din cariere 

 În cadrul fazei 1 s-a realizat o analiză a metodelor de evaluare a efectului seismic produs de lucrările 

de împușcare în cariere, aplicate în țările europene.  

Cercetările în domeniu au demonstrat că evaluarea efectului seismic se poate realiza prin o serie de 

metode, care urmăresc în principal monitorizarea cât mai exactă a comportamentului undelor seismice 
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generate în masiv, în scopul stabilirii soluțiilor tehnice adecvate în vederea reducerii acțiunii acestora 

asupra obiectivelor și mediului înconjurător. 

La detonarea încărcăturilor explozive în masiv, aprox. 40% din energia produsă este transferată rocii 

sub formă de unde seismice care produc oscilații (deformații elastice) ale mediului prin care se propagă 

caracterizate de anumiți parametrii cum sunt frecvența, viteza de oscilație, durată, accelerația, 

amplitudine. Acești parametrii pot fi monitorizați prin măsurători directe sau determinați prin calcule 

matematice.  

De asemenea au fost analizate standarde și ghiduri aplicate în diferite țări din Europa (Austria, 

Cehia, Franța, Germania, Portugalia, Polonia, Spania, Marea Britanie) care descriu metodele de evaluarea a 

efectului seismic produs prin utilizarea explozivilor la derocarea rocilor în exploatările miniere la zi. 

În general standardele de vibrații au în vedere două componente: unele abordează confortul uman, 

celelalte se ocupă de daunele cosmetice sau structurale pentru clădiri. 

Analiza standardelor a identificat patru parametri interdependenți care pot fi utilizați pentru a 

defini magnitudinea vibrațiilor la sol, în orice locație: 

• Deplasarea particulelor - distanța pe care o particulă se deplasează înainte de a reveni la poziția sa 

inițială (mm). 

• Viteza particulelor - rata la care se schimbă deplasarea particulelor (mm / s). 

• Accelerarea particulelor - rata la care se schimbă viteza particulelor(mm/s²), sau în ceea ce 

privește accelerația gravitațională a Pământului (g). 

• Frecvența - numărul de oscilații pe secundă a particulei (Hz). 

Majoritatea standardelor analizate are parametrul preferat de măsurare viteza de vârf a 

particulelor (PPV). Măsurarea oscilațiilor particulelor pot fi măsurate pe trei direcții ortogonale: verticală, 

mișcare în sus și în jos perpendiculară pe direcția de deplasare a undei de vibrații, longitudinal - mișcare 

înainte și înapoi a particulelor în aceeași direcție în care unda de vibrație se deplasează, transversal - 

mișcarea stânga dreapta a particulelor, perpendicular pe direcția de deplasare undei de vibrații. 

Unele standarde folosesc drept criterii doar viteza oscilațiilor măsurată pe direcție verticală, iar 

altele impun măsurarea triaxială, limita maximă a intensității vibrației luată ca și criteriu poate fi valoarea 

maximă pe una din cele 3 direcții, sau suma vectorială a valorilor vitezelor măsurată pe cele 3  direcții. 

Toate standardele includ caracteristici de construcție la estimarea vitezei de oscilație. Acest lucru 

poate varia în funcție de diversitatea și gradul de detalii în descrierea diferitelor clase de construcție. 

Anumite standarde includ în estimările precizate, durata și amploarea lucrărilor de împușcare.  

Principala diferență între procedura de evaluare a vibrațiilor pare să fie modul în care sunt incluse în 

anticiparea/evaluarea vitezei de oscilație, a condițiilor specifice mediului, distanța și frecvența dominantă.  

Aspectele pentru care s-a constatat un acord general în toate standardele sunt: 

- Frecvențele joase influențează construcția mai mult decât frecvențe înalte (presupunând 

aceeași viteză de oscilație); 

- Frecvența scade odată cu creșterea distanței față de sursa de vibrații; 

- Frecvența depinde de condițiile mediului: rocă compactă cu viteza seismică ridicată, prin care se 

vor transfera vibrațiile mai eficient decât prin nisip sau argilă moale, care au viteză seismică 

scăzută.  

Anumite standarde și recomandări includ calcularea (vârful vitezei de oscilație) PPV și încărcăturii 

maximă explozive care se detonează instantaneu. In principiu, se precizează că viteza de oscilație (PPV) 
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este egală cu un factor specific mediului, înmulțit cu un factor de distanță redusă (distanța împărțită la 

cantitatea de exploziv). 

 În cadrul fazei 2 s-a efectuat un studiu documentar privind metodele de evaluare a efectului seismic 

produs de lucrările de împușcare în cariere, aplicate în România.  

S-a identificat mecanismului de sfărâmare al rocii prin evidențierea zonelor de influență a 

exploziilor, inclusiv momentul în care apar undele seismice, care sunt determinate de cantitatea de 

exploziv care se împușcă instantaneu / treaptă de întârziere. Sunt precizate  efectele detonării explozivului 

în găurile de împușcare, accentuând faptul că energia dezvoltată produce o varietate de efecte dintre care 

unele reprezintă lucru mecanic util, altele sunt consecințe nedorite. 

Dintre efectele dorite au fost identificate deplasarea unui volum predeterminat de rocă, 

fragmentarea rocii la granulometria avută în vedere și derocarea rocilor la o anumită distanță față de 

poziția inițială. 

Dintre consecințele nedorite sunt amintite vibrațiile mediului, suprapresiune în frontul undei de 

șoc, spargerea excesivă a rocii, împrăștierea (aruncarea) excesivă a rocilor, fracturi și deformări ireversibile 

în rocă. 

Criteriile de evaluare întâlnite în studiile tehnice specifice, întocmite pentru exploatarea 

substanțelor minerale utile din cariere utilizând energia explozivilor, sunt mărimea deplasării particulelor, u 

(mm); mărimea vitezei particulei, V (cm/s); mărimea accelerației mișcării particulei, a (m/s2); energia 

relativă, ER; factorul Zeller, Z; intensitatea vibrațiilor, S;  

Efectul seismic generat de lucrările de împușcare din cariere constituie un capitol important care 

trebuie să se regăsească în toate studiile specifice elaborate pentru evaluarea efectelor exploatării 

substanțelor minerale utile din cariere. 

Metodele aplicate sunt preluate din literatura de specialitate sau din standarde internaționale și 

cuprind expresii matematice care au ca referință parametrii care caracterizează undele seismice: mărimea 

deplasării particulelor, u (mm); mărimea vitezei particulei, V (cm/s); mărimea accelerației mișcării 

particulei, a (m/s2); energia relativă, ER; factorul Zeller, Z; intensitatea vibrațiilor, S;  

INSEMEX are o bază de date substanțială privind evaluarea efectelor seismice produse de 

împușcările din cariere, obținând rezultate remarcabile prin efectuarea de măsurători in situ a vitezei 

oscilațiilor particulelor solului, parametru care caracterizează undele seismice, prin intermediul căreia s-a 

apreciat intensitatea seismului produs. 

Valorilor parametrului măsurat, îi sunt asociate grade de intensitate seismică (IV-X), fiecare având 

descris efectul posibil al vibrațiilor asupra obiectivelor, mediului înconjurător, corespunzătoare fiecărui 

nivel. 

Metoda aplicată este o consecință a corelării gradelor intensităților seismice ale scării seismice 

MSK-64 din Anexa 3 la STAS 3684-71 și valorile vitezei de oscilație a particulelor solului, parte integrantă a 

Normelor specifice de protecție a muncii pentru depozitarea, transportul și folosirea materiilor explozive, 

cod 71, din 1997, în prezent abrogate. 

La momentul actual în România, evaluarea efectelor (vibrații) datorate lucrărilor de împușcare din 

cariere este o activitate vag reglementată, pe care operatorii economici o consideră de cele mai multe ori 

voluntară neacordându-i importanța cuvenită. 
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 G. PN 16 43 03 04 - “Cercetări privind influenţa factorilor de micro-climat asupra parametrilor de 

încercare, în timpul testării la funcţionare a articolelor pirotehnice”. 

 Proiectul are în vedere îmbunătățirea infrastructurii de încercare a articolelor pirotehnice de 

distracție (fireworks) pentru a căror încercare se aplică standardele SR EN 15947-4:2011 – Articole 

pirotehnice – Artificii, Categoriile 1, 2, 3 – Partea 4: Metode de încercare ,  SR EN 16261-3:2013 - Articole 

pirotehnice. Artificii de divertisment, categoria 4. Partea 3: Metode de încercări. 

 În cadrul proiectului, în perioada anului 2016, au fost derulate următoarele activități de cercetare 

științifică. 

Faza 1: Studiu privind principalii parametrii de funcționare pentru articolele pirotehnice 

reprezentative de divertisment. 

Faza 2: Analiza efectelor ambientale și meteo asupra funcționării articolelor pirotehnice destinate 

utilizării în interior sau în exterior și achiziția unui sistem de monitorizare a parametrilor de micro-climat 

(temperatură, umiditate, viteza și direcția vântului). 

În aceste faze de realizare a proiectului au fost studiate și documentate următoarele aspecte 

tehnico-științifice:   

- Reglementări legale și tehnice specifice articolelor pirotehnice de divertisment (F1, F2, F3 ȘI F4); 

- Clasificarea și descrierea articolelor pirotehnice de divertisment (F1, F2, F3 ȘI F4), precum și a 

principalelor efecte ale acestora în timpul funcționării; 

- Analiza parametrilor de funcționare specifici articolelor pirotehnice de divertisment (F1, F2, F3 ȘI 

F4); 

- Achiziția unui echipament multifuncțional performant pentru monitorizarea și înregistrarea 

parametrilor  de microclimat cu soft incorporat, conform standardelor europene armonizate 

aplicabile articolelor pirotehnice de divertisment (F1, F2, F3, F4); 

- Analiza efectelor ambientale și meteo asupra funcționării articolelor pirotehnice de divertisment 

(F1, F2, F3, F4). 

Directiva europeană în domeniu prevede ca încercările produselor să se facă în condiții care să 

reproducă cât mai exact pe cele reale care se pot întâlni la folosirea acestora. Fiind vorba de produse a 

căror utilizare destinată este precizată în fișa tehnică de securitate respectiv instrucțiunile de utilizare se 

cunosc limitele parametrilor de micro-climat care se pot întâlni (temperatură, umiditate, vânt – pentru cele 

de exterior respectiv temperatură, umiditate, generare de compuși toxici generați restricționați la cele de 

interior).  

Produsele destinate utilizării pentru interior se pot considera ca fiind cazul banal întrucât factorii 

enunțați de regulă nu sunt excepționali la utilizare (20±50 C , umiditate relativă obișnuită 60÷80 % relativ, 

curenți de aer nesesizabili, excluderea compușilor din compoziția pirotehnică care la ardere generează 

agenți toxici. 

Situația articolelor pirotehnice F2, F3 respectiv F4 este foarte variabilă în ceea ce înseamnă 

condițiile de micro-climat la care se utilizează respectiv se încearcă produsul în vederea evaluării.  

Astfel, variația temperaturii este direct proporțională cu viteza de ardere și intensitatea de degajare 

a energiei  calorice sau cinetice, umiditatea crescută afectează negativ funcționarea produsului în sensul 

încetinirii vitezei de ardere sau chiar situația de rateu (întreruperea funcționării); presiunea atmosferică 
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este de asemenea un factor de influență în sensul în care creșterea acesteia conduce de asemenea la 

viteze de ardere superioare.  

Un factor relativ dificil de monitorizat este influența vântului care se manifestă în principal asupra 

traiectoriei  articolelor pirotehnice cu funcționare ascensională, a zgomotului, cât și a propagării fumului și 

gazelor nocive din zona de lansare în afara zonei de siguranță pe direcția vântului. Astfel, în timpul 

funcționării vectorul vitezei vântului se schimbă în mod aleatoriu și evaluarea influenței globale a 

traiectoriei și vitezei vântului este dificil de cuantificat. Pentru o mai bună cunoaștere a modului de 

evaluare a influenței efectelor ambientale și meteo asupra funcționării acestor tipuri de produse 

pirotehnice, s-a avut în vedere cunoașterea/documentarea soluțiilor alternative precizate în anexele 

informative cuprinse în standardele de metodă aplicabile, în vederea rezolvării întregii game de probleme 

referitoare la încercarea acestor tipuri de produse pirotehnice. 

În scopul implementării unei soluții integrate și complete de realizare în condiții corespunzătoare a 

încercării de funcționare a articolelor pirotehnice de divertisment, a fost achiziționat un echipament 

multifuncțional performant pentru monitorizarea și  înregistrarea  parametrilor  de  micro-climat  cu  soft  

incorporat, conform standardelor europene armonizate, tip RainWise CC-3000 (figura nr.79), de 

proveniență americană care a fost furnizat de către firma Echipot, Oradea (reprezentanța RainWise Inc., 

SUA) . 

Rezultatele tehnico-științifice obținute în acest an, asigură îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ 

de efectuare a încercării de funcționare a articolelor pirotehnice în ceea ce privește influența factorilor de 

micro climat și posibilitățile de prelucrare automată a datelor rezultate la desfășurarea încercărilor de 

funcționare.  

Principalele efecte generate în urma aplicării acestora, constau în creșterea nivelului de încredere în 

rezultatele încercării de funcționare prin posibilitatea analizei influenței factorilor de micro – climat care 

sunt variabili la încercarea unui anume articol pirotehnic sau la un număr de 10 – 30 eșantioane testate 

individual. De asemenea, se asigură și posibilitatea furnizării de informații suplimentare în raportul de 

încercare pentru o evaluare cât mai exactă și veridică a conformității. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Fig.79. Echipament multifuncțional tip RainWise CC-3000 
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Dintre principalii beneficiari ai acestor rezultate se poate enumera laboratorul de specialitate 

LMEAP din cadrul INCD-INSEMEX în mod direct, iar în mod indirect solicitatorii de încercări (operatori 

economici care activează în domeniul articolelor pirotehnice), autoritățile competente care solicită 

expertize și determinări la care urmează a se folosi echipamentul care face obiectul achiziției în cadrul 

acestui proiect. 

 

 H. PN 16 43 03 05 - „Cercetări privind stabilirea comportamentului materialelor periculoase 

încadrate în clasa 1, în ceea ce privește tranziţia de la deflagrare la detonare”. 

Prin derularea acestui proiect se urmărește extinderea domeniului de încercare pentru bunuri 

periculoase clasificate ca fiind încadrate în clasa 1 conform Recomandările Națiunilor Unite în cadrul  INCD- 

INSEMEX Petroșani.  

 Importanța științifică și tehnică a proiectului privind posibilitatea de implementare a încercării 

pentru realizarea testului de tranziție de la deflagrare la detonare, rezidă din următoarele considerente: 

- Clasificarea produselor periculoase potrivit Recomandărilor Națiunilor Unite are în vedere 

stabilirea certă a apartenenței unui eșantion de produs evaluat la una din cele 9 clase de 

produse periculoase; 

- Clasa 1 a specifică Recomandărilor Națiunilor Unite se referă la materiile explozive sub diverse  

forme de realizare, ambalare etc, care prezintă riscul de explozie comandată sau nedorită în 

timpul existenței lor; 

- Produsele clasificate ca fiind ,,explozive – clasa 1,, cu caracteristici specifice care se determină în 

urma unor serii de teste relevante unanim acceptate la nivel internațional; 

- Stabilirea filiației pentru un produs în stare solidă ca aparținând substanțelor explozive clasa 1, 

se determină în urma determinării comportamentului acestora la posibilitatea de inițiere 

eficientă printr-o detonație; 

- ,,Testul privind tranziția de la deflagrare la detonare,, este o încercare eficientă și care 

presupune costuri relativ reduse, care se poate efectua cu un nivel de încredere și repetabilitate 

corespunzător standardelor care se aplică. 

 În cadrul proiectului, în perioada anului 2016, au fost derulate următoarele activități de cercetare 

științifică. 

Faza 1: Studiu privind importanța evaluării nivelului de periculozitate al substanțelor solide în ceea 

ce privește riscul la explozie. 

Faza 2: Analiza fenomenului care se poate produce prin tranziția de la deflagrare la detonare 

posibilitatea de determinare a acestuia. 

În aceste faze de realizare a proiectului au fost studiate și documentate următoarele aspecte 

tehnico-științifice: Evaluarea nivelului de periculozitate a substanțelor solide , privind comportamentul 

acestora  la stimuli exteriori; Riscul de explozie este unul din principalele riscuri industriale din economie 

fiind prezent în toate unitățile care produc, utilizează, manipulează, depozitează și transportă substante 

solide cu grad înalt de periculozitate; Analiza fenomenului de tranziție specific substanțelor periculoase din 

clasa 1 care manifestă tendință de trecere de la deflagrare la detonare; Studiul posibilităților tehnice și 

importanței implementării încercării pentru realizarea testului de tranziție de la deflagrare la detonare; 
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Cerințe tehnice necesare realizării infrastructurii de încercare pentru stabilirea comportamentului 

materialelor periculoase din clasa1, în ceea ce privește tranziția de la deflagrare la detonare.  

Astfel, deflagrația este caracterizată de viteze de reacție semnificativ mai mari față de arderea 

arderea în spațiu deschis însă fără a se genera o undă de suprapresiune care să dezvolte efecte dinamice 

considerabile, iar în cazul detonației vitezele de reacție sunt foarte mari (de ordinul a mii de m/s) 

fenomenul fiind perceput ca unul instantaneu cu generarea de efecte dinamice care se pot manifesta la 

distanțe semnificative cu distrugeri materiale în zona de influență. 

 Având în vedere scenariile de dezvoltare a reacțiilor de combustie, acestea se pot desfășura ca 

fiind: combustie cu propagare lentă; deflagrație; detonație; fenomene tranzitorii – ca o combinație a celor 

menționate anterior. Aceste fenomene tranzitorii pot fi deosebit de periculoase  și de foarte multe ori 

imprevizibile, atât în ceea ce privește producerea lor (în general), cât și a condițiilor favorizante (în mod 

special). Trecerea de la arderea lentă la deflagrație prezintă în principal amplificarea efectului termic, însă 

tranziția de la detonație conduce la consumarea foarte rapidă cu efecte violente a întregii cantități de 

substanță expusă efectului de inițiere. 

Efectuarea unor teste la scară apropiată de cea la care se pot produce accidente/dezastre pentru 

materii solide, în ceea ce privește comportarea la stimuli de detonație, este esențială în 

diagnosticarea/confirmarea încadrării în clasa de risc 1 potrivit Recomandărilor Națiunilor Unite și care este 

utilă autorităților naționale sau altor state membre în a trata gestionarea privind transportul și depozitarea 

a acestor substanțe. O analiză chimică, în multe situații nu poate oferi o evaluare corectă și completă, 

referitoare la riscurile care pot rezulta din manipularea/ transportul/utilizarea/eliminarea sigură în ceea ce 

privește mediul, întru-cât cantitatea de materie supusă expertizării este determinată în sensul în care 

comportarea la stimuli de detonație diferă semnificativ în funcție de diametrul încărcăturii prezumtiv 

explozive, capacitatea de inițiere efectivă a mijlocului de inițiere, factorii de mediu etc. 

Seturile de teste care sunt menite a încadra/verifica apartenența unei substanțe ca fiind clasa 1 

(potrivit Recomandărilor Națiunilor Unite), adică explozive, oferă dovezi certe în ceea ce privește 

clasificarea, iar efectuarea unor astfel de teste necesită încercări pe cantități semnificative de materii la 

care se pot constata evidențe privind apartenența la ,,clasa 1 – Explozive,,. În multe situații se prezumă 

încadrarea corectă pe bază de argumente temeinice, în clasa 1 sau în afara acesteia potrivit ,,Orange Book,, 

dar se pot întâlni în practică evenimente periculoase sau chiar explozii care invalidează declarațiile din 

documentele furnizate de agentul economic. 

 Realizarea standului pentru determinarea tendinței substanței de a face tranziția de la deflagrare 

la detonare este o dezvoltare a infrastructurii de încercare a INCD INSEMEX Petroșani pentru aplicarea 

metodei aferente de testare, în vederea analizării fenomenului de tranziție.  Montajul prevăzut la seria de 

teste 5(b)(3)-Test de tranziție de la deflagrație la detonație, este unul ușor realizabil care asigură o 

reproductibilitate ridicată și care nu impune utilizarea unei aparaturi sofisticate, ci doar folosirea unor 

materiale de referință stabilite prin metoda indicată de referențial. Reproductibilitatea încercării este 

asigurată prin respectarea cerințelor referitoare la caracteristicile componentelor standului și respectarea 

condițiilor meteo-climatice înregistrate inițial. Pentru realizarea standului de încercare în vederea 

efectuării testului privind stabilirea comportamentului materialelor periculoase din clasa I, în ceea ce 

privește tranziția de la deflagrare la detonare, este necesară alegerea variantei de testare (1, 2 sau 3) și 

stabilirea cerințelor tehnice de realizare a acestei încercări, cu referire la: Dispozitivul de introducere a 

substanței periculoase care urmează a fi investigată; Sistemul de inițiere; Placa martor; Obținerea 

rezultatelor și interpretarea acestora. 
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 Având în vedere posibilitățile tehnice disponibile pentru asigurarea condițiilor de realizare a testului 

privind tranziția de la deflagrație la detonație, au fost stabilite următoarele cerințe tehnice necesare 

configurării standului de încercare: 

 Cerințe tehnice obținerea rezultatelor și interpretarea acestora: 

Se fac 3 încercări doar în situația în care nu se constată tranziția de la deflagrare la detonare mai 

repede. Rezultatele testului se evaluează prin caracterul de rupere sau explozia fitilului detonant. 

Rezultatul este considerat + și substanța nu se clasifică în diviziunea 1.5 dacă se constată fragmentarea 

tubului. Rezulatul se consideră - dacă nu se întâmplă fragmentarea tubului. În baza analizei cerințelor 

tehnice specifice celor trei variante, precum și a posibilităților de implementare a acestora la nivelul 

Poligonului de explozivi INSEMEX, s-a stabilit faptul că montajul aferent variantei 3) ar fi cel mai potrivit 

pentru realizarea testului de tranziție de la deflagrare la detonare.  

 

 În cadrul noului Program Nucleu ”Dezvoltarea de noi concepte, metode, procese și tehnologii 

privind securitatea exploatării resurselor minerale, protecţia la explozie, protejarea omului și a mediului, 

având la bază cunoașterea, evaluarea și elaborarea de soluţii pentru diminuarea factorilor de risc / 

PROMINEX ” au mai fost derulate următoarele proiecte de cercetare - dezvoltare: 

 

 Laboratorului Tehnologia Informaţiei  

 A. PN 16 43 03 03 – „Cercetări privind realizarea modelărilor computerizate ale incendiilor, 

utilizând sisteme HPC (High Performance Computing)”. 

  

Tehnicile de modelare numerică au devenit, în ultimul deceniu, instrumente deosebit de importante 

în toate domeniile inginerești. Soluționarea simulărilor computerizate necesită însă, de cele mai multe ori, 

un nivel ridicat de performanță de calcul, precum și resurse hardware adecvate. Capacitatea ridicată de 

procesare a calculatoarelor actuale, aplicațiile software moderne au deschis direcții noi de cercetare, 

făcând posibilă modelarea și simularea incendiilor de mare amploare, care afectează suprafețe vaste și 

implică geometrii complexe. Aceste simulări pot fi utilizate în scopuri multiple, cum ar fi: predicția 

propagării incendiului și / sau a consecințelor acestuia, în studii de performanță structurală, proiectarea 

sistemelor de stingere cu apă, studii de evacuare a personalului în condiții de siguranță, sau chiar studii 

privind comportamentul uman în caz de calamitate.  

Proiectul de cercetare își propune o comparație între principalele metode de procesare paralelă 

utilizând resurse hardware de înaltă performanță, din punct de vedere al timpului de soluționare a 

modelului de incendiu simulat precum și studiul eficienței fiecărei metode în parte, din punct de vedere al 

raportului cost-performanță. Rezultatele cercetării vor conduce, in principal, la o importantă reducere a 

timpului necesar realizării simulărilor utilizate în cadrul expertizelor tehnice a evenimentelor de tip 

incendiu. 

 Proiectul este structurat  în patru faze, dintre care primele două au fost finalizate pe parcursul 

anului 2016, iar ultimele două faze vor fi tratate în anul 2017.  

În prima fază, denumită Evaluarea principalelor metode de calcul paralel și distribuit aplicabile 

simulărilor computerizate de incendiu și evacuare personal, utilizând FDS, a fost elaborat unui studiu 

documentat privind posibilitățile de utilizare la nivel avansat a aplicației Thunderheadeng Pyrosim, 
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respectiv a codului FDS, în vederea optimizării modelelor virtuale de incendiu și adecvarea acestora pentru 

modul de procesare paralelă, respectiv distribuită, în cluster HPC. 

Rezultatele derulării primei faze a proiectului s-au concretizat în: 

- analiza principalelor metode și arhitecturi de calcul paralel și distribuit: procesare multiprocesor, 
multi-core, procesare distribuită, clustere de calculatoare, Grid Computing, Cloud Computing; 

- analiza protocoalelor care facilitează realizarea simulărilor computerizate de incendiu, 
implementate în codul FDS: OpenMP, pentru procesarea paralelă a cazurilor în care domeniul de 
calcul este discretizat într-un singur mesh sau în mai multe, iar soluționarea rulează pe nuclee 
diferite ale aceluiași sistem de calcul; MPI, pentru procesarea paralelă folosind mai multe 
calculatoare, interconectate printr-o rețea, sau clustere de tip HPC; procesare paralelă hibridă, 
utilizând o combinație între cele două protocoale anterior amintite; 

- identificarea principalilor indicatori de performanță utilizați în literatura de specialitate: 
accelerarea (câștigul obținut prin reducerea timpilor de calcul), eficiența paralelizării, respectiv 
scalabilitatea. 

 
Codul pachetului de simulare FDS (Fire Dynamics Simulator), utilizat în fazele ulterioare ale 

proiectului de cercetare, pentru simularea scenariilor de incendiu și evacuare de persoane, beneficiază 
într-o măsură importantă de aportul paralelizării proceselor de calcul, prin implementarea a două 
protocoale specifice: OpenMP, pentru modul de lucru multi-nucleu, pe același calculator, respectiv MPI, 
pentru procesare paralelă, prin divizarea domeniului de discretizare și soluționarea pe unul sau mai multe 
calculatoare. Datorită eficienței mai ridicate, concretizate printr-un factor de accelerare mai mare a 
soluționării modelării FDS, utilizarea protocolului de paralelizare MPI este recomandată în cazul 
geometriilor complexe, caracterizate prin număr foarte mare de celule. Cele două protocoale se pot utiliza 
și simultan, conducând la un plus de performanță. 

Faza a II-a a proiectului de cercetare, intitulată Studiu de caz: Realizarea modelului virtual, 
partiționarea optimă a rețelelor de discretizare și simularea computerizată a unui scenariu de incendiu, 
folosind atât modul de soluționare paralel cât și distribuit (sisteme de calcul HPC), a tratat următoarele 
obiective: 

- analiza eficienței principalelor metode de calcul paralel și distribuit, prin intermediul a două studii 

de caz, respectiv scenarii de incendiu ce au loc în imobile cu complexități geometrice și structurale 

diferite; 

- investigarea dezvoltării incendiului, a migrării fumului și a gazelor toxice, ca produși de ardere, în 

interiorul modelelor analizate; 

- analiza rezultatelor obținute prin utilizarea paralelizării pe un singur nod de calcul, respectiv a 

procesării utilizând sistemul HPC. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse în această fază, au fost realizate următoarele activități: 

- Au fost analizate modelele de ardere specifice pachetului software FDS; 
- A fost consultată literatura de specialitate pentru a identifica cele mai reprezentative lucrări care 

tratează subiecte din domeniul de interes al obiectivelor proiectului; 
- A fost elaborată metodologia de cercetare; 
- Au fost realizate două studii de caz, având ca punct de plecare două potențiale incendii, survenite în 

spații cu geometrii de complexitate medie și mare (clădire tip bibliotecă, respectiv imobil cu 
destinație comercială – hală comercială acoperită).  

- Pregătirea datelor de intrare pentru cele două modele virtuale, alegerea modului de realizare și a 
rezoluției  domeniului de calcul, partiționarea diferită în scopul realizării simulărilor computerizate; 
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- Efectuarea a câte trei simulări computerizate, pentru fiecare mod de soluționare, respectiv pentru 
fiecare caz in parte; medierea timpilor de calcul obținuți; descrierea dinamicii incendiului și analiza 
propagării fumului, în spațiile din proximitate; 

- Compararea timpilor de soluționare obținuți în urma utilizării celor două tipuri de procesare 
paralelă (MPI și OpenMP). 

- Analiza impactului utilizării clusterului HPC asupra eficienței simulărilor computerizate, pentru cele 
două cazuri studiate. 
 Primul studiu de caz tratează un potențial scenariu de incendiu, survenit în interiorul unei clădiri de 

dimensiune medie, în configurația parter + etaj. Destinația parterului este de bibliotecă și sală de lectură, 

iar a etajului, sală de conferință. Corespondența dintre cele două niveluri se realizează prin intermediul a 

două rânduri de scări, situate la cele două extremități ale clădirii.  Geometria modelului virtual al clădirii 

este prezentată în fig. 80. 

Cel de-al doilea studiu de caz își propune simularea inițierii și dezvoltării incendiului folosind 

modelul virtual, la scară reală, a unei hale agro-alimentare acoperite.  

Interiorul depozitului este compartimentat într-un număr de 141 de standuri, aparținând unor 

societăți comerciale, amenajate pe 5 culoare de acces cu lățimi de la 2,25 la 3,25m. 

Depozitul este construit pe un singur nivel, cu ziduri exterioare portante din beton armat cu 

umplutură din cărămidă, înalte de 6 metri, pe o suprafață de 68 x 68 metri. Geometria modelului virtual al 

acestei clădiri este prezentată în figura 81. 

 

 

 

 

 

Fig. 80. Plan clădire bibliotecă – studiu de caz I 
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Fig. 81. Plan imobil hală comercială acoperită, respectiv detaliu compartiment  

conținând sursa de inițiere 

 

În realizarea celor două studii de caz, au fost parcurse următoarele etape:  

- Crearea geometriei  modelului și definirea domeniului de calcul; 

- Elaborarea scenariilor plauzibile de incendiu; 

- Soluționarea celor două modele FDS utilizând diverse metode de calcul paralel și distribuit; 

- Analiza comparativă a rezultatelor obținute prin utilizarea Fire Dynamics Simulator și a 

interfeței Pyrosim. 

Rezultatele obținute în urma soluționării paralele și distribuite, utilizând diverse configurații de 

servere din componența clusterului HPC, au fost centralizate, analizate și interpretate. Principalii 

parametrii ce caracterizează performanța simulărilor, și anume accelerarea (speedup-ul), respectiv 

eficiența paralelizării au fost calculați, pentru fiecare set de simulări in parte, valorile acestora conducând 

ulterior la formularea unor concluzii. 

In cele două studii de caz elaborate, pe lângă evaluarea câștigului de performanță la soluționarea în 
diverse metode prin calcul paralel sau distribuit, au fost monitorizați și principalii parametri de interes în 
cazul unui incendiu: temperaturi, distribuția fumului, vizibilitatea, viteza de mișcare a maselor de gaze 
fierbinți, etc. Nu au fost constatate variații semnificative ale acestor valori de interes, prin modificarea 
modului de soluționare a fiecărui caz în parte. 

În cazul unei simulări de incendiu, pe lângă optimizarea și partiționarea corectă a mesh-ului, 
utilizarea unor sisteme de calcul distribuit, mai există o serie de factori care nu trebuie neglijați, și care au o 
amprentă puternică la eficiența modelării: rezoluția rețelei de discretizare, gradul de încărcare a sistemului, 
performanța rețelei de calculatoare, alocarea adecvată a numărului de procese MPI, până la atingerea 
punctului în care speedup-ul devine constant. 

Diseminarea rezultatelor obținute pe parcursul acestor faze s-a realizat prin elaborarea a două 
articole, respectiv participarea la două manifestări științifice cu caracter internațional: “Analysis of the 
impact of using High Performance Computing in fire modeling” , International Multidisciplinary Scientific 
Geoconference - SGEM 2016, 28 June - 7 July, 2016, Albena, Bulgaria, respectiv: „Considerations Regarding 
Factors Influencing the Parallelization Efficiency in Numerical Simulation of Building Fires” – Proceedings of 
The 7th International Multidisciplinary Scientific Symposium UNIVERSITARIA SIMPRO, Petroșani. 
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 Proiectul de cercetare va continua în anul 2017, cu faza a III-a, Cercetări privind simularea 

computerizată a evacuării persoanelor, folosind modului FDS+EVAC, respectiv cu faza a IV-a, Analiza  

comparativă a rezultatelor. Evidențierea parametrilor care pot genera incertitudine și analiza senzitivității 

numerice pentru modelele FDS realizate.  Diseminarea rezultatelor obținute.  

Laboratorul Cooperări  și Proiecte Internaţionale 

A. PN 16 43 03 01 -  „Calibrarea simulărilor computerizate ale exploziilor de gaze, utilizând efectul 

Schlieren”. 

 Tehnicile Schlieren sunt metode optice utilizate pentru observarea gradienților indicilor de refracție 

în gaze, în special aer, sau în alte medii transparente. Acești gradienți pot fi generați de diferențe de 

temperatură, presiune și concentrație; un mediu gazos cu o temperatură înaltă are o densitate mai mică 

(deci un index de refracție mai mic) decât același mediu la temperatură normală. În figura 1 este 

prezentată o simplă configurație Schlieren, unde un fascicul de lumină este proiectat de sursă pe o oglindă 

concavă, iar lumina reflectată este înregistrată de camera video. Un obturator (knife edge) plasat în 

punctul de focalizare al oglinzii va juca rol de filtru pentru intensitatea luminoasă, orice rază refractată de 

un mediu cu densitate diferită (A-B) luminând senzorul camerei video cu o intensitate diferită, producând o 

creștere a contrastului. 

 

Fig. 82. Schema unei simple configurații Schlieren 

 

 Datorită faptului că tuburile transparente circulare reflectă lumina incidentă în lungul generatoarei 

– lucru nedorit în acest caz – pentru camera de explozie a fost ales tubul rectangular, cu pereți de sticlă, 

însă de dimensiuni destul de reduse pentru a evita accidentele. Astfel, pentru primele încercări, a fost 

construit un tub rectangular de dimensiuni 30x5x5 cm (figura 83). 

 

Fig. 83. Camera de explozie a standului experimental 
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 În vederea eliberării controlate a presiunii de explozie din interiorul camerei, pentru ambele capete 

ale acesteia au fost proiectate uși cu balamale strângătoare cu piuliță îngropată și cu pârghii de închidere 

cu forță reglabilă, cu întinzătoare cu arc. 

 În interiorul camerei au fost plasați electrozi dispuși sus-jos, cu distanță reglabilă, inițierea putând fi 

realizată atât pe linia centrală a camerei, cât și la cote apropiate de tavan sau de baza camerei de explozie. 

Reglarea distanței dintre electrozi se poate realiza la precizii superioare, prin măsurarea cu  un micrometru 

electronic, cu o eroare de 0,002mm, adaptat standului. O bobină de inducție joacă rolul de generator de 

scânteie, fiind alimentată de o sursă reglabilă de curent continuu, cu posibilitatea de programare prin 

intermediul softului inclus. Comanda manuală de aprindere e dată prin buton, operatorul păstrând distanța 

de siguranță. 

 Introducerea gazului combustibil, pentru realizarea fenomenelor de explozie din faza a doua a 

proiectului, se va realiza sub efectul depresiunii create în interiorul camerei de explozie, astfel că 

etanșeitatea acesteia a fost testată cu ajutorul unei pompe de vid, rezultând o valoare de -343 mmHG. 

 Un element de bază din tehnicile Schlieren e reprezentat de oglindă. Pentru tubul rectangular din 

cazul de față s-a recurs la o soluție proprie, de curbare a unei oglinzi plate. Pentru aceasta a fost construit 

un suport cu două întinzătoare și două trăgătoare, prin intermediul cărora oglinda să poată fi curbată și 

reglată, (ținând cont de neomogenitatea materialului de construcție). Pentru studiul procesului de inițiere 

a atmosferelor explozive, acolo unde se cere o apropiere a obiectivului camerei video de locul de dispunere 

a electrozilor, este necesară o oglindă parabolică a cărei distanțe focale să fie mult mai redusă. Astfel, în 

componența standului a intrat și o a doua oglindă, circulară parabolică (figura 84). 

 

 

Fig. 84. Curbarea oglinzii, cu elemente strângătoare și împingătoare 

 

 Asamblând toate cele mai sus prezentate și adăugând o cameră de mare viteză și sursa de lumină 

din dotarea INCD INSEMEX Petroșani, rezultă întregul stand de experimentare, prin utilizarea tehnicilor 

Schlieren, a fenomenologiei exploziilor de gaze (figura 85). 
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Fig. 85. Standul de experimentare 

 În Faza II, standul realizat în prima fază a proiectului a fost reglat și calibrat pentru realizarea 

experimentelor din cea de-a doua etapă (fig. 86). 

 

Fig. 86. Standul experimental dotat și reglat pentru efectuarea experimentelor 

 Experimentele fizice au vizat trei concentrații diferite ale amestecului exploziv aer-metan. Astfel, au 

fost realizate explozii ale amestecului la 7%vol CH4, 9,5%vol CH4 și 13%vol CH4.  Inițierea amestecului a fost 

realizată prin scânteia generată de sistemul de aprindere a standului. 

Au rezultat comportamente diferite ale frontului de flacără pentru cele trei concentrații testate, mai ales în 

apropierea zonei de ieșire din tubul rectangular. Pentru o concentrație de 7%vol CH4, comportamentul 

frontului este evidențiat în figura 87. 
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Fig. 87. Comportamentul frontului de flacără la 7%vol CH4 

 Calculul vitezelor de propagare a frontului de flacără efectuat pe materialele video ale camerelor de 

mare viteză este net superior calculului realizat pe distanța dintre doi senzori. Astfel, față de experimentele 

efectuate în spații cu pereți opaci , studiul comportamentului fizic al gazelor în combustie rapidă prezintă 

precizie superioară, ridicând implicit nivelul de acuratețe al simulărilor computerizate – scopul major al 

proiectului. 

 Realizarea standului experimental, efectuarea experimentelor fizice, obținerea datelor și 

înregistrărilor mai sus prezentate fiind obiectivele acestor două faze, prin atingerea lor au fost create 

premisele efectuării simulărilor computerizate, problemă care face obiectul următoarei etape ale 

actualului proiect. 

 

 B. PN 16 43 03 06 – „Instrumente moderne pentru simularea computerizată a rezistenţei la impact 

a echipamentelor electrice protejate la explozie” 

Proiectul are în vedere dezvoltarea metodelor de încercare a rezistenței la impact aplicabile  

echipamentelor electrice protejate la explozie prin utilizarea de tehnici moderne de simulare 

computerizată, în vederea îmbunătățirii metodologiilor de încercare utilizate în prezent, realizând astfel un 

nivel de securitate și sănătate în muncă sporit în industriile în care se procesează, transportă sau 

depozitează substanțe inflamabile și unde este implicit probabilă prezenta unei atmosfere explozive. 

Prin proiect se urmărește calibrarea uneltelor de simulare computerizată aflate la dispoziția INCD 

INSEMEX pe tipul de încercări privind rezistența la impact a echipamentelor electrice protejate la explozie, 

prin realizarea simultană de încercări experimentale pe standul pentru încercarea rezistenței la impact și a 

simulărilor computerizate utilizând o geometrie și date de intrare identice. 
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Faza I, intitulată “Evaluarea cerințelor referitoare la încercarea de rezistență la impact  aplicabilă 

aparaturii electrice protejate la explozie și culegerea datelor din experimentările fizice”, a avut drept 

obiective principale: 

- Dezvoltarea unui studiu documentaristic privind cerințele încercării de rezistență la impact 

aplicabilă aparaturii electrice protejată la explozie; 

- Culegerea și analiza tehnico-științifică a datelor rezultate în urma încercărilor privind rezistența la 

impact a aparaturii electrice protejate la explozie efectuate în cadrul institutului. 

Utilizarea echipamentelor electrice în atmosfere potențial explozive prezintă o serie de 

particularități, fapt pentru care problemele ridicate de proiectarea, construcția și exploatarea acestora 

prezintă numeroase dificultăți, abordarea lor necesitând o deosebită atenție în considerarea multiplelor 

aspecte tehnice, economice și de tehnică a securității muncii. 

Echipamentele electrice care se utilizează în atmosfere potențial explozive, pot fi o sursă 

generatoare de aprindere a acestora. Pentru a reduce acest risc s-au stabilit supunerea acestora  unor 

încercări de tip pentru a stabili dacă sunt conforme pentru utilizare în astfel de atmosfere. Una dintre 

aceste încercări de tip este încercarea de rezistență la impact. 

Conform specificațiilor prezentate în SR EN 60079-0 Atmosfere explozive Partea 0: Echipamente – 

Cerințe generale, echipamentul electric trebuie supus efectului căderii verticale a unei mase de încercare 

de 1 kg de la o înălțime h.  

Masa de încercare trebuie să fie prevăzută cu un cap de impact din oțel dur de formă semisferică cu 

diametrul de 25 mm. 

Înaintea fiecărei încercări este necesar să se verifice ca suprafața capului de impact să fie în stare 

bună. 

Încercarea de rezistență la impact trebuie efectuată pe echipamentul electric asamblat complet și 

pregătit pentru utilizare; totuși, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu pentru părțile transparente), 

încercarea trebuie efectuată cu părțile relevante demontate dar fixate în suportul lor de montare sau într-

un suport echivalent. 

Încercarea trebuie efectuată pe cel puțin două eșantioane. Pentru părțile transparente, realizate din 

sticlă, încercarea trebuie efectuată numai o singură dată pe fiecare eșantion. În toate celelalte cazuri 

încercarea trebuie efectuată în două locuri separate pe fiecare eșantion. 

Punctele de impact trebuie să fie locurile considerate a fi cele mai slabe și trebuie să fie pe părțile 

externe care pot fi expuse la impact. În cazul în care carcasa este protejată de o altă carcasă, numai părțile 

exterioare ale ansamblului trebuie supuse încercărilor pentru rezistența la impact. 

Postamentul trebuie să aibă o masă de cel puțin 20 kg sau să fie fixat sau încastrat în mod rigid în 

planșeu, de exemplu fixat în beton. Fig. 88 prezintă standul pentru încercarea rezistenței la impact a 

aparaturii electrice protejate la explozie. 

În urma derulării fazei I a proiectului, s-au obținut următoarele rezultate: 

- S-a realizat un studiu documentaristic privind clasificarea echipamentelor electrice utilizate în 

atmosfere potențial explozive, conform Directivei 2014/34/UE – ATEx, precum și cerințele de 

proiectare și construcție a acestora. 

- S-au identificat și prezentat  cerințele încercării de rezistență la impact aplicabilă aparaturii 

electrice protejată la explozie 

- S-au sintetizat și analizat principalele date rezultate în urma încercărilor privind rezistența la 

impact a aparaturii electrice protejate la explozie, efectuate în cadrul INCD INSEMEX Petroșani. 
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Fig. 88. Stand pentru încercarea de rezistență la impact 

 

Faza II a proiectului, intitulată „Determinarea metodelor și tehnicilor CFD adecvate pentru 

realizarea simulărilor computerizate ale încercărilor de rezistență la impact”, a avut drept obiectiv principal 

dezvoltarea unui studiu documentaristic privind aplicabilitatea metodelor și tehnicilor de analiză și 

simulare computerizată în cadrul încercărilor de rezistență la impact. 

Ca urmare a studiului documentaristic efectuat în această fază a proiectului, cu privire la 

aplicabilitatea metodelor și tehnicilor de simulare computerizată în cadrul încercărilor de rezistență la 

impact, se poate concluziona că suita de programe ANSYS Structural se pretează cel mai bine pentru 

efectuarea simulărilor computerizate ce vor fi realizate în continuare, astfel încât acest tip de simulări să fie 

implementate în cadrul institutului ca un instrument util pentru evaluarea conformității echipamentelor 

electrice protejate la explozie cu cerințele de securitate și protecție la explozie specificate în Directivele și 

Standardele Europene din domeniu 

În urma derulării fazei II a proiectului, s-au obținut următoarele rezultate: 

- S-a realizat un studiu documentaristic privind aplicabilitatea metodelor și tehnicilor de simulare 

computerizată în cadrul încercărilor de rezistență la impact. 
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- S-au identificat și prezentat caracteristicile de funcționalitate ale modulelor de analiză integrate în 

pachetul software ANSYS, cu accent pe cele dedicate analizei structurale. 

- Deși simulările computerizate privind încercarea de rezistență la impact pot fi efectuate utilizând și 

alte module software integrate în pachetul ANSYS, s-a stabilit suita de programe ANSYS Structural 

ca fiind optimă pentru simulările computerizate ce vor fi realizate în faza următoare a proiectului. 

Rezultatele preliminare ale proiectului au fost diseminate în cadrul celei de-a 16-a Ediții a 

International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2016 (28 iunie–07 iulie 2016, Albena, 

Bulgaria), prin articolul intitulat: Considerations on impact resistance tests for electrical equipment used in 

explosive atmospheres (http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article6858) 

Prin atingerea obiectivelor fazelor I și II, se poate afirma că proiectul este implementat conform 

calendarului de activități prestabilit. În concluzie, rezultatele obținute în primele două faze stau la baza 

dezvoltării activităților de cercetare prevăzute în fazele următoare care se vor desfășura pe parcursul 

anului 2017: 

Faza III: Realizarea de simulări computerizate privind rezistența la impact a aparaturii electrice 

protejate la explozie. 

Faza IV: Validarea rezultatelor simulărilor computerizate prin compararea cu cele  obținute în urma 

experimentărilor fizice. 

 

 Compartiment Calitate, Metrologie și SSM 

A. PN 16 43 02 20 – “Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice și informatice pentru 

organizarea cursurilor de calificare în meseria de pirotehnician”. 

 Prin proiectul propus s-a urmărit dezvoltarea facilităților tehnice și informatice pentru organizarea 

cursurilor de calificare în meseria de pirotehnician, cu scopul creșterii gradului de cunoaștere și capacității 

de înțelegere respectiv de asimilare a informațiilor din domeniul considerat, de către participanții la curs. 

 FAZA 1. Evaluarea multicriterială a principalelor cerințe la care trebuie să răspundă un sistem 

evoluat de instruire teoretică și practică pentru meseria de pirotehnician. 

 În această fază s-a urmărit: 

1. Stabilirea condițiilor pe care se fundamentează structurarea unui curs de formare profesională pentru 

meseria de pirotehnician, conform reglementărilor aplicabile în domeniu. 

Condiții generale și speciale pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să urmeze 

cursul de pirotehnician și facem referire la: 

- Dovada absolviri învățământului general obligatoriu; 

- Să fie cetățean român sau cetățean al uneia dintre statele membre ale Uniunii Europene și să aibă 

vârsta de cel puțin 16 ani; 

- Certificat medical care să conțină mențiunea „clinic sănătos”; 

- Aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de pirotehnician; 

- Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracțiuni 

comise cu intenție; 

- Numărul de ore recomandat pentru acest curs este de 360, din care 120 pregătire teoretică și 240 

pregătire practică. 

Conținutul tematic al pregătirii teoretice se referă la: 

http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article6858
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- Legislația specifică în domeniu: Legea 126/ 1995 privind regimul materiilor explozive, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Terminologie specifică lucrului cu articole pirotehnice; 

- Clasificarea articolelor pirotehnice; 

- Noțiuni privind conținutul net de substanța explozivă; 

- Prevederi de securitate și sănătate în muncă specifice meseriei de pirotehnician; 

- Transportul articolelor pirotehnice conform specificațiilor din fișa tehnică de securitate; 

Conținutul activității de pregătire practică va fi în completarea tematicii abordate la teorie, 

punându-se accent pe dezvoltarea de capabilități și deprinderi în a executa diferitele operații în mod corect 

fără a genera riscuri pentru propria persoană sau pentru cei din jur. 

2. Elementele sistemului evoluat de instruire teoretică și practică pentru cursul de pirotehnician, pornind 

de la necesarul de mijloace materiale și tehnice destinate derulării cursului au fost dimensionate 

elementele structurale ale sistemului de instruire teoretică și practică. 

Constituirea grupei de cursanți se face pe principiul omogenității nivelului de școlarizare apropiat, a 

experienței, vârstă, scop urmărit de absolvenți la finalizare (aplicații privind articole pirotehnice de 

divertisment, de scenă sau cu scopuri tehnice). Pentru instruirea teoretică se consideră ideal ca grupa de 

cursanți, să fie formată între 20 – 25 persoane, iar pentru instruirea practică numărul de cursanți se poate 

reduce la grupuri mai mici de 4 – 6 persoane sau chiar până la nivelul de individ la efectuarea unor operații 

pe care ceilalți membri ai grupului și instructorul să îl urmărească vizual. 

Mijloace materiale necesare pentru instruirea teoretică sunt: suportul de curs, agenda pentru 

notițe, sistem videoproiector și laptop conectat sau nu la internet, planșe, tablă, mostre de articole 

pirotehnice inerte (fără încărcătură explozivă), etc. 

Mijloace materiale necesare instruirii practice sunt: echipamentul individual de protecție pentru 

fiecare cursant, spațiul de depozitare articole pirotehnice autorizat de unde să se poată scoată articole 

pirotehnice în vederea demonstrației practice, echipamente și scule necesare unor delaborări 

demonstrative, platformă/ poligon pentru încercări articole pirotehnice cu asigurarea unor distanțe și 

măsuri de siguranță adecvate în funcție de categoria articolului pirotehnic, echipamente foto – video 

pentru păstrarea de dovezi în vederea demonstrării acțiunilor corecte/ incorecte desfășurate de cursant, 

etc. 

FAZA 2. Stabilirea necesităților de îmbunătățire a sistemului de pregătire teoretică și practică la un 

nivel înalt în domeniul formării pentru meseria de pirotehnician atât pentru partea teoretică cât și practică. 

În această fază au fost analizate următoarele aspecte: 

1. Stadiul actual privind organizarea și desfășurarea cursurilor de calificare în meseria de pirotehnician la 

nivelul INCD-INSEMEX PETROȘANI 

- Cadrul legislativ specific autorizării pentru meseria de pirotehnician conform Legii 126/ 1995 privind 

regimul materiilor explozive și Normele Tehnice de aplicare a legii, cu modificările și completările 

ulterioare 

- Aspecte organizatorice și procedurale privind formarea profesională a adulților pentru meseria de 

pirotehnician. 

- Cerințe privind asigurarea cadrului socio-tehnic și profesional de aplicare a standardului ocupațional 

pentru meseria de pirotehnician 

2. Infrastructura tehnică și metodologică actuală destinată instruirii teoretice și practice în vederea 

autorizării în meseria de pirotehnician”, pornind de la reguli de procedură privind organizarea și 
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desfășurarea cursului, au fost dimensionate elementele structurale ale sistemului de instruire teoretică 

și practică 

- Reguli de procedură privind organizarea și desfășurarea Programului de formare profesională 

pentru meseria de pirotehnician. 

- Facilitățile tehnice pentru pregătirea teoretică și practică a cursanților 

- Încercări practice demonstrative pentru formarea deprinderilor necesare utilizării corespunzătoare 

acestor tipuri de produse 

3. Măsuri necesare de îmbunătățire a sistemului de pregătire teoretică și practică pentru meseria de 

pirotehnician 

- Achiziția de materiale și produse necesare desfășurării activităților specifice de instruire a 

cursanților 

- Măsuri de modernizare a modului de organizare și instruire teoretică/ verificarea însușirii 

cunoștințelor și a deprinderilor practice 

- Îndrumarea organizării de activități practice și studiu individual – Studiu de caz cu prezentarea a 

două dosare reprezentative. 
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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 sunt: 

HORIZON 2020, RFCS, COST.  

Au fost depuse, pe parcursul anului 2016, următoarele proiecte: 

 

Denumirea programului internaţional 

Denumire proiect 
Ţară şi / sau CE 

unităţi colaboratoare 

Research Fund for Coal and Steel / Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oţel 

1. SERIOUS: 

Seismic resIlience 

evaluation of 

industrial plants 

through a multi-level 

approach 

 

 

Evaluarea rezilienței 

seismice a unităților 

industriale printr-o 

abordare multi-nivel 

1. Universita Di Pisa (Italia) 

2. Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (Germania)  

3. Prof. Ing. Franco Braga (Italia) 

4. Fincon Consulting Italia SRL (Italia) 

5. Universitatea Politehnica Timisoara (România) 

6. Shelter Anonymos Viomichaniki Etairia Ependyseon Kai Kataskevon 

(Grecia) 

7. Ferriere Nord SPA (Italia) 

8. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră 

şi Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani (România)  

9. DNV Italia srl (Italia) 

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 (Franța) 

2. Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres (Franța) 

3. Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum 

(Germania) 

4. Glowny Instytut Gornictwa (Polonia) 

5. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră 

şi Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani (România) 

6. DMT GmbH & CO. KG (Germania) 

7. GEOCONTROL SA* (Spania) 

8. Subterra Ingeneria SL (Spania) 

9. Spolka Restrukturyzacji Kopaln SA (Polonia) 
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COST Action / Acțiuni COST 

(Cooperare europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice) 

DIRECT: Disaster 

Resilient Urban 

Communities  

 

DIRECT: Comunități 

urbane reziliente la 

dezastre. 

1. Universitatea Politehnica Timişoara (România) 

2. Universite de Liege (Belgia) 

3. Ghent University (Belgia) 

4. Czech Technical University in Prague (Republica Cehă) 

5. Institutul Klokner (Republcia Cehă) 

6. VTT Technical Research Centre of Finland (Finlanda) 

7. IFSTTAR (Franța) 

8. Technische Universitat Munchen (Germania) 

9. Fraunhofer Institute for Building Physics (Germania) 

10. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (Germania) 

11. Budapest University of Technology (Ungaria) 

12. University of Naples Federico II (Italia) 

13. ENEA (Italia) 

14. Delft University of Technology (Olanda) 

15. Universidade de Coimbra (Portugalia) 

16. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Pentru Securitate Minieră 

si Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani (România) 

17. Technical University of Civil Engineering of Bucharest (România) 

18. Ministry of National Defence – Military Rechnical Academy (România) 

19. Ovidius University of Constanta (România) 

20. University of Belgrade (Serbia) 

21. Eduardo Torroja Institute for Construction Science (Spania) 

22. Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich (Elveția) 

23. Bogazici University (Turcia) 

24. University of Birmingham (Regatul Unit al Marii Britanii) 

25. University of Southampton (Regatul Unit al Marii Britanii) 

26. University of Leeds (Regatul Unit al Marii Britanii) 

 

7.4. Măsuri privind creșterea 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 
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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. 

8. Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCD INSEMEX 
8.1. Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate 
 

8.1.1. Dezvoltarea de parteneriate la nivel național si internațional (cu personalități/ instituții / 

asociații profesionale) în vederea participării la programele naționale, europene și 

internaționale. 

Parteneriatele pot avea un rol important în iniţierea, susţinerea, valorificarea, validarea rezultatelor 

cercetării științifice. În anul 2016, 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: 

- au fost efectuate activități pentru evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele din noua directiva 

europeană ATEx – Directiva 2014/34/UE (EKSPRO ELEKTRIK Turcia, HELMKE Germania și pentru 

producătorii de echipamente Ex din România - certificare echipamente electrice, solicitare de 

certificare ATEX, altele); 

- au fost efectuate activități pentru instruirea personalului cu atribuţii și responsabilităţi în instalaţiile 

tehnice periclitate de atmosfere potenţial explozive; 

- s-a obținut acreditarea RENAR pentru noua directivă ATEX – Directiva 2014/34/UE, care a fost 

transpusă în legislația românească prin HG 245/2016. În urma obținerii acreditării, organismul de 

certificare OEC-SECEEx a fost desemnat la Bruxelles și pentru această directivă; 

- s-a încheiat procesul de acreditare în Sistemul IECEx, Schema de certificare produse pentru 

INSEMEX-SECEEx, atât ca Organism de Certificare (ExCB) cât și ca Laborator de Încercări (ExTL). 

- participarea la Întâlnirea anuală a IECEEx, ce a avut loc în perioada 03 - 10 septembrie 2016, în 

DURBAN (AFRICA DE SUD); 

- 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 internă 

(Danish, Danemarca); 

- colaborarea europeană în domeniul articolelor pirotehnice de divertisment care a avut ca  obiect 

expertizarea tehnică a articolelor pirotehnice prelevate de pe  piaţa comunitară (Proiect PROSAFE); 
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- 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 2014/28/2003/UE şi 2013/29/UE. Parteneri în aceste 

contracte au fost MAXAM Romania, SSE România, NITROMAK Turcia, WEATHERFORD Atlas GIP 

Ploieşti, AUSTIN POWDER EXPLOZIV Miercurea-Ciuc, EXPLOMIN Deva, NAPOCAMIN Cluj-Napoca, 

CAVIEM LINE Galaţi, ELECTROMECANICA Ploieşti etc; 

- participarea în  cadrul schemei europene a ExNB (organisme notificate pentru explozivi de uz civil), 

în vederea efectuării de teste pe explozivi şi articole pirotehnice, pentru comparări inter-

laboratoare (Royal Military Academy, Bruxelles-Belgia); 

- participarea la ședințele Comitetului Tehnic 358 de standardizare, în cadrul cărora au fost adoptate 

11 standarde europene (prin metoda notei de confirmare) şi 4 standarde europene (prin realizarea 

versiunii române); 

- organizarea ședinței comune privind a 25-a întâlnire a forumului Organismelor Notificate pe 

Directiva Explozivi, respectiv a 19-a întâlnire a Forumului Organismelor Notificate pe Directiva 

Articole Pirotehnice. Evenimentele s-au desfășurat la Sibiu, la întâlnirile de lucru fiind prezenți 

reprezentantul Comisiei Europene în aceste Forumuri, reprezentanți ai organismelor Notificate, 

Asociațiilor de explozivi/articole pirotehnice și reprezentanți ai autorităților naționale cu atribuții în 

gestionarea celor 2 directive. În programul desfășurării celor două întâlniri  conform celor stabilite 

anterior în cadrul ședințelor de lucru a organismelor notificate, a avut loc deplasarea tuturor  

participanților  la INCD INSEMEX Petroșani, în vederea prezentării infrastructurii  de încercare 

utilizată în procesele de certificare/încercare a explozivilor de uz civil și articolelor pirotehnice. 

- în perioada 22-23.11.2016, INSEMEX OEC a fost reprezentat la a 20-a întâlnire a  Forumului 

Organismelor Notificate, pe domeniul reglementat de Directiva 2013/29/UE  desfășurată la 

Bruxelles Belgia; 

- evaluarea serviciului INSEMEX-SECEMTI  de către Organismul Național de Acreditare - RENAR pe 

Directiva 2013/29/UE a articolelor pirotehnice, cu menținerea acreditării în acest domeniu. De 

asemenea, intrarea în vigoare, începând cu 20.04.2016, a Directivei 2014/28/UE pentru explozivi de 

uz civil, transpusă în legislația națională prin HG 197/2016, a impus necesitatea (re)notificării 

organismelor de evaluare a conformității produselor, pe noua directivă. În acest sens INSEMEX-

SECEMTI a parcurs cu succes toate etapele spre acest obiectiv obținând în urma evaluării din aprilie 

2016, acreditarea prin „Certificatul de Acreditare Nr. ON 045” care atestă faptul că îndeplinește 

cerințele SR EN ISO / CEI 17065/2013 și este competent să efectueze evaluarea conformității 

produselor, având în vedere noua directivă, finalizând cu renotificarea de către Comisia Europeană 

a Organismului INSEMEX-OEC. Totodată, INSEMEX-SECEMTI și-a extins domeniul de competență  

prin obținerea acreditării/notificării și pentru evaluarea grupei de explozivi, propulsori și carburanți 

pentru rachete. 

- 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; 
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- 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. 

 
8.1.1.1. Încă din anul 2012 INCD-INSEMEX Petroşani a contractat proiectul din cadrul  Planului 

National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare - PN II -"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. În anul 2016 INCD INSEMEX este partener în cadrul a 3 proiecte de cercetare ce au fost 

elaborate şi depuse la competiţia Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare - PNCDI III, P2 

Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare,  Subprogram 2.1  

Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Proiect experimental - demonstrativ. 

- PN-III-P2-2.1-PED-2016-0042 - Bloc experimental automatizat pentru comanda combinei și 

transportorului din abatajele mecanizate ale minelor cu pericol de explozie (Universitatea din 

Petroşani). 

- PN-III-P2-2.1-PED-2016-0588 - Bloc experimental automatizat pentru comanda în trepte 

temporizate a transportoarelor din galeriile colectoare ale minelor cu pericol de 

explozie(Universitatea din Petroşani). 

- PN-III-P2-2.1-PED-2016-0962 - Validarea experimentala a raspunsului unei cladiri in cadre supusa 

actiunii exploziilor (Universitatea Politehnica Timişoara). 

 

mailto:attila.kovacs@insemex.ro
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8.1.2. Înscrierea INCD INSEMEX în baze de date internaţionale care promovează 

parteneriatele 

În cadrul INCD-INSEMEX pe parcursul anului 2016, 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 . 

 

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). 

Pe parcursul anului 2016 s-a derulat procesul de acreditare în Sistemul IECEx, Schema de certificare 

produse pentru INSEMEX-SECEEx, atât ca Organism de Certificare (ExCB) cât și ca Laborator de Încercări 

(ExTL). 

 

 

http://www.iecex.com/countries.htm
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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 
2014/28/UE „Explozivi pentru uz civil” (transpusă în HG nr. 197/2016); 

 Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: Directiva 
2014/34/UE „Echipamente şi sisteme de protecţie utilizate în medii potenţial explozive – ATEX”, 
(transpusă în HG nr. 245/2016); 

 Certificarea conformităţii produselor pentru cerinţele de securitate, prevăzute în: Directiva 
2013/29/UE „Privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la 
dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice” (transpusă prin HG nr. 1102/2014). 

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 2014/28/UE - 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 au luat parte reprezentanții Organismelor Notificate din Statele Membre 

ale Uniunii Europene, s-au desfășurat 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  
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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 reunește 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 Timișoara.  

Principalele domenii științifice de activitate sunt: 

 agronomie 

 chimie si fizică 

 economie 

 medicina 

 tehnică 

 stiinţe socio-umane 
 

Activităţi derulate prin ACM-V: 

 Derularea unor proiecte destinate ONG-urilor 

 Derularea de proiecte de cercetare interdisciplinară în coordonarea ACM-V-ului 

 Realizarea de consorţii între institute si universităţi cu scopul participării la competiţiile de 
proiecte 

 Participarea la programele naţionale si internaţionale de cercetare 

 Sprijinirea membrilor asociaţiei la finalizarea tezelor de doctorat, oferirea de consultanţă 
inclusiv referenţi si evaluatori în domeniu 

 Participarea cu lucrări la Simpozioanele organizate de ACM-V. 
 

8.1.3.2. Asociatia Generala a Inginerilor din Romania – AGIR 
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Reapărută pe scena societăţii civile românești„„ 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 2016 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 încurajeze satisfacţia vocaţională a inginerilor, sa le recunoască si sa le onoreze contribuția la 
succesul instituţiilor în care activează; 

 Să creeze o baza pentru îmbunătăţirea continua a activităţilor inginerești 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, producție 
si comercializare, utilizând cat mai eficient resursele umane si financiare 

 Să contribuie la dezvoltarea culturii industriale, prin reliefarea întreprinderilor productive si 
inovative, care pot sa determine o dezvoltare economica durabila si creșterea stabilității sociale 
si a protecției mediului înconjurător 

 Să acţioneze pentru exercitarea profesiei de inginer cu respectarea principiilor deontologice 
specifice. 

 

8.1.3.3. Asociaţia Salvatorilor Minieri si de Suprafaţă (ASMS) 

 

ASMS reunește 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 cunoștințelor de prim-ajutor si reanimare. 
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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. Autorităţile de Stat Miniere din Europa 

INCD INSEMEX Petroşani a organizat cea de a XXII-a Întâlnire a Conducătorilor Autorităților Miniere 

de Stat din Europa ce s-a desfăşurat la Hotelul Novotel Bucureşti în perioada 13.09.2016 - 14.09.2016. La 

această întâlnire au luat parte peste 30 de personalităţi, conducători ai Autorităţilor Miniere de Stat din: 

Anglia, Austria, Cehia, Estonia, Finlanda, Germania, Ungaria, Irlanda, Polonia,  Serbia, Slovacia şi Irlanda de 

Nord. Tema dezbătută în acest an a fost pe probleme de mediu, securitate şi sănătate cu privire la 

activitatea minieră din Europa. 

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.  

La finalul şedinţei de lucru Autorităţilor Miniere de Stat din Europa au semnat Memorandumul 

întâlnirii care va avea loc anul viitor în Slovacia, tema stabilită:  "Politica privind materiile prime şi impactul 

acesteia asupra exploatării zăcămintelor de minerale utile". 
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8.1.4. Participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi international  

În anul 2016 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 2016:  

- Tudor Viorel ŢIGĂNESCU - Academia Tehnică Militară 
- Gheorghe Caunei Florescu - Direcţia Generală Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a 

Precipitaţiilor din Ministerul Agriculturii 
- Nick Long şi  Anders Kalldahl - AMETEK VISION RESEARCH 
- Dan Dubină - Universitatea Politehnica Timişoara 
- Dan Mihăiescu - Universitatea Politehnica Bucureşti 
- Grigoraş Beţiu - Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti 
- Ioan Tudor - expert tehnic 
- Dumitru Postelnicu - expert tehnic  

 

8.1.6. Lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice invitate  

Dat fiind faptul că, INCD INSEMEX organizează o dată la doi ani Simpozionul Internaţional de 

Securitate şi Sănătate în Muncă, în anul 2016 nu a avut loc această manifestare, drept urmare, nefiind 

invitate personalităţi ştiinţifice, nu au fost susţinute lucrări de cercetare în cadrul institutului. 

 

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 2016: 

 

Cea de-a 65-a Ediţie a Concursului Internaţional Bruxelles – EUREKA organizat în cadrul Salonului 

INNOVA, perioada: 17 - 19 noiembrie 2016 la Bruxelles,  unde a fost prezentată lucrarea: Stand for 

conditioning electrica / non-electrical detonators to hydrostatic pressure and temperature. 

 

Salonul  Internaţional de Invenţii și  Inovaţii ,,TRAIAN  VUIA” ediţia II, perioada de desfăşurare 25-

27 mai 2016, Timișoara, România, unde au fost prezentate următoarele postere: 

 

- Sistem integrat de măsurare simultană a vitezelor de propagare a frontului flăcării și a undei de 

presiune în cazul exploziilor. 

- Metodă de determinare a eficienței rețelelor complexe de aeraj. 

- Metodă de simulare a intervențiilor formațiilor de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile. 
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- Sursă de impulsuri scurte dreptunghiulare programabile de curent pentru încercarea 

componentelor barierelor de securitate din cadrul instalațiilor de curenți slabi din spațiile cu 

pericol de atmosferă explozivă. 

 

Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PRO INVENT”- XIV-a, 23 – 25  martie 2016, 

Cluj Napoca, România, unde au fost prezentate 6 lucrări: 

 

- Metodă de determinare a eficienței rețelelor complexe de aeraj. 

- Sursă de impulsuri scurte dreptunghiulare programabile de curent pentru încercarea 

componentelor barierelor de securitate din cadrul instalațiilor de curenți slabi din spațiile cu 

pericol de atmosferă explozivă. 

- Metodă de determinare cantitativă a debitului de aer pierdut prin spațiul exploatat. 

- Metodologie de evaluare a interfețelor de protecție cu caracteristica liniară pentru instalațiile 

de curenți slabi din spațiile cu pericol de atmosferă explozivă. 

- Sistem integrat de măsurare simultană a vitezelor de propagare a frontului flăcării și a undei de 

presiune în cazul exploziilor. 

- Metodă de simulare a intervențiilor formațiilor de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile. 

 

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 Internaţional de Inventică PRO INVENT, Ediţia a XIV-a, 2016, Cluj-

Napoca, România: 

 

- Diplomă de excelența și Medalie de aur cu mențiune specială pentru:  

Metodă de determinare a eficienței rețelelor complexe de aeraj. 

Autori: 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 

- Diplomă de excelența și Medalie de aur cu mențiune specială pentru: 

Sursă de impulsuri scurte dreptunghiulare programabile de curent pentru încercarea componentelor 

barierelor de securitate din cadrul instalațiilor de curenți slabi din spațiile cu pericol de atmosferă 

explozivă. 

Autori: Dr. ing. Marius Darie, Dr. ing. Sorin Burian, Dr. ing. Jeana Ionescu, Dr. ing. Tiberiu Csaszar, Dr. 

ing. Lucian Moldovan, Ing. Adriana Andriș, Ing. Daniela Botar.   
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- Diplomă de excelența și Medalie de aur cu mențiune specială pentru: 

Metodă de determinare cantitativă a debitului de aer pierdut prin spațiul exploatat. 

Autori: Dr. ing. Cioclea Doru, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Toth Ion, Ing. Ion Gherghe, Ing. Dorel 

Tamaș, Ing. Corneliu Boantă, Ing. Florin Rădoi.   

- Diplomă de excelența pentru: 

Metodologie de evaluare a interfețelor de protecție cu caracteristica liniară pentru instalațiile de 

curenți slabi din spațiile cu pericol de atmosferă explozivă. 

Autori: Dr. ing. Darie Marius, Prof. univ. ing. Zoller Carol Laurenţiu, Dr. ing. Sorin Constantin Burian, 

Dr. ing. Jeana Ionescu, Prep. Univ. drd. ing. Dobra Remus, Drd. ing. Tiberiu Csaszar, Dr. ing. Lucian 

Moldovan, Ing. Adriana Andriş, Ing. Daniela Botar. 

- Diplomă de excelența pentru: 

Sistem integrat de măsurare simultană a vitezelor de propagare a frontului flăcării și a undei de 

presiune în cazul exploziilor 

Autori: Dr. ing. Emilian Ghicioi, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Sorin 

Burian, Dr. ing. Mihaela Părăian, Drd. Chim. Maria Prodan, Ing. Dan Sorin Gabor, Dr. ing. Vlad 

Păsculescu, Dr. ing. Nicolae Vlasin, Drd. Chim. Andrei Szollosi Moța, Drd. ing. Marius Șuvar, Drd. ing. 

chim. Irina Vasilica Nălboc 

- Diplomă de excelența pentru: 

Metodă de simulare a intervențiilor formațiilor de salvare în medii toxice/explozive/inflamabile. 

Autori: Dr. ing. Daniel Pupăzan, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. 

Cosmin Ilie, Drd. ing. Marius Șuvar   

INCD INSEMEX a fost prezent la Brussels Salonul INNOVA - Concursul Internaţional de Invenţii 

Eureka 2016, unde a obţinut Diploma şi Medalia de Argint pentru invenţia cu titlul: 

 Stand for conditioning electrica / non-electrical detonators to hydrostatic pressure and 

temperature. 

Autori: Dr. ing. Edward Jan Gheorghiosu, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. Emilian Ghicioi, Dr. ing. 

Dragoş Vasilescu, Dr. ing. Attila Kovacs  Drd. ing. Ilie – Ciprian Jitea, Ing. Ilici Ştrefan 

 

 De asemenea,  la invitația Societății  Inventatorilor  din Banat, INCD INSEMEX a participat la  Salonul  

Internaţional de Invenţii și  Inovaţii ,,TRAIAN  VUIA” ediţia II, în perioada 25-27 mai 2016, Timișoara. Cu 

această ocazie cercetătorii de la INCD INSEMEX Petroșani au obținut următoarele premii și diplome:  

 
- Diplomă şi Medalia de Aur pentru: 

 Sistem integrat de măsurare simultană a vitezelor de propagare a frontului flăcării și a undei de 

presiune în cazul exploziilor. 
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 Autori: Dr. ing. Emilian Ghicioi, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. Constantin  Lupu, Dr.ing. Sorin 

Burian, Dr. ing. Mihaela Părăian, Drd. Chim. Maria Prodan, Ing. Dan Sorin Gabor, Dr. ing. Vlad Păsculescu, 

Drd. ing. Nicolae Vlasin, Drd. Chim. Andrei Szollosi Moța, Drd. ing. Marius Șuvar, Drd. ing. chim. Irina 

Vasilica Nălboc 

 
- Diplomă şi Medalia de Aur pentru: 

 Metodă de determinare a eficienței rețelelor complexe de aeraj. 

 Autori: 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 

 
- Diplomă şi Medalia de Argint pentru: 

 Metodă de simulare a intervențiilor formațiilor de salvare în medii  toxice/explozive/inflamabile. 

 Autori: Dr. ing. Daniel Pupăzan, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. 

Cosmin Ilie, Drd. ing. Marius Șuvar  

  
- Diplomă şi Medalia de Bronz pentru: 

 Sursă de impulsuri scurte dreptunghiulare programabile de curent pentru  încercarea 

componentelor barierelor de securitate din cadrul instalațiilor de curenți  slabi din spațiile cu pericol de 

atmosferă explozivă. 

 Autori: Dr. ing. Marius Darie, Dr. ing. Sorin Burian, Dr. ing. Jeana Ionescu, Dr. ing.  Tiberiu Csaszar, 

Dr. ing. Lucian Moldovan, Ing. Adriana Andriș, Ing. Daniela Botar . 

 
- Diplomă de Excelență pentru: 

 Metodă de determinare a eficienței rețelelor complexe de aeraj. 

 Autori: 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 

 Acordată de Asociația ”CORNELIUGROUP – CERCETARE INOVARE”. 

 

- Diplomă – Premiu special pentru: 

 Metodă de simulare a intervențiilor formațiilor de salvare în medii  toxice/explozive/inflamabile. 

 Autori: Dr. ing. Daniel Pupăzan, Dr. ing. Constantin Lupu, Dr. ing. George Artur Găman, Dr. ing. 

Cosmin Ilie, Drd. ing. Marius Șuvar   

 Acordată de ROSENC – Romanian Sustainable Energy Cluster. 
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8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare: 
 

8.4.a). Extrase din presa scrisă   

Nr. 

crt. 
Denumire articol Publicaţia 

1. 
Expertiza INSEMEX cu privire la incendiul de la Colectiv 
generează emoții. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2530 / 05.01.2016 

2. 
Retrospectiva anului 2015 pentru INSEMEX Petroșani. Între 
investigarea unor tragedii și performanțele internaționale în 
domeniul cercetării. 

Exclusiv 
Nr. 526 / 18-26.01.2016 

3. 
Cercetătorii de la INSEMEX Petroșani au finalizat raportul 
dosarului Colectiv, documentul urmând a fi înaintat Parchetului 
General. 

Exclusiv 
Nr. 527 / 26.-31.01.2016 

4. 
Specialiștii de la INSEMEX au finalizat expertiza tehnică în cazul 
Colectiv. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2546 / 27.01.2016 

5. 
INSEMEX expertizează explozia de la fabrica de pâine Brașov. Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2554 / 08.02.2016 

6. 
Gala premiilor exclusiv 2016 - Laureații . Exclusiv 

Nr. 532 / 1-7.03.2016 

7. 

Dr. ing. Constantin Lupu (salvator-specialist 25 ani) 
"În ziua de 22 martie, conducerea C.C.S.M. putea să nu intre în 
mină dacă noi, salvatorii-specialiști, eram lăsați să ne facem 
meseria pe 21 martie. 

Ziarul Văii Jiului 
Nr. 1901 / 22.03.2016 

8. 
De 3 ori aur pentru INSEMEX. Cronica Văii Jiului 

Nr. 1073 / 30.03.2016 

9. 
Șase premii pentru INSEMEX la Salonul Internațional al 
Cercetării, Inovării și Inventicii "Pro Invent " 2016 

Gazeta de Dimineață 
Nr. 1102 / 30.03.2016 

10. 
Aur pentru INSEMEX Petroșani. Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2592 / 31.03.2016 

11. 
INSEMEX și-ar putea aduce aportul în realizarea unui 
instrument de management al rezistenței la dezastre al UE. 

Jurnalul Văii Jiului 
Nr. 437 / 01-07.04.2016 

12. 
INSEMEX, solicitat după Colectiv. Cronica Văii Jiului 

Nr. 1076 / 04.04.2016 

13. 
Aur pentru INSEMEX la Salonul Internațional al Inventicii și 
Cercetării. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 537 / 4-11.04.2016 

14. 
Suplimentul de expertiză, finalizat în cazul Colectiv. Raportul a 
fost depus la finele săptămânii trecute. 

Gazeta de Dimineață 
Nr. 1105 / 04.04.2016 

15. 
Focul din Colectiv, amplificat de aproape șapte ori de ventilația 
defectă. 

Gazeta de Dimineață 
Nr. 1106 / 05.04.2016 

16. 
INSEMEX și creșterea vizibilității internaționale. Cronica Văii Jiului 

Nr. 1098 / 09.05.2016 

17. 
INSEMEX - gazdă a forumului european pentru explozivi. Cronica Văii Jiului 

Nr. 1101 / 12.05.2016 

18. 
INSEMEX va pregăti câini pentru detecția de explozivi. Cronica Văii Jiului 

Nr. 1102 / 13.05.2016 

19. INSEMEX Petroșani, gazda forumului pentru articole 
pirotehnice și de uz civil. 

Gazeta de Dimineață 
Nr. 1131 / 13.05.2016 
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Nr. 

crt. 
Denumire articol Publicaţia 

20. Forum al Organismelor Notificate pentru Articole Pirotehnice 
organizat de INCD INSEMEX. 

Exclusiv 
Nr. 542 / 16-24.05.2016 

21. INSEMEX Petroșani a organizat două forumuri internaționale. Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2630 / 26.05.2016 

22. INSEMEX, premiat și la Salonul Internațional de Invenții și 
Inovații "Traian Vuia". 

Gazeta de Dimineață 
Nr. 1145 / 02.06.2016 

23. 10 medalii de aur pentru INSEMEX. Gazeta Văii Jiului 
Nr. 1117 / 03.06.2016 

24. 
Noi premii și medalii pentru INSEMEX Petroșani. Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2636 / 03.06.2016 

25. 
Invențiile brevetate de cercetătorii INSEMEX, premiate la 
Salonul de Inventică de la Timișoara. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 545 / 07-13.06.2016 

26. 
Proiect de colaborare între IGSU și INSEMEX. Mesagerul Hunedorean 

Nr,2656 / 05.07.2016 

27. 
INCD INSEMEX Petroșani. O instituție etalon pentru activitatea 
de cercetare-dezvoltare din Romania. 

Exclusiv 
Nr. 549 / 11-18.07.2016 

28. 
INSEMEX acordă consultanță minerilor din Valea Jiului. Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2676 / 02.08.2016 

29. 
Cercetătorii de la INSEMEX, chemați la Iași pentru a efectua o 
expertiză tehnică. 

Gazeta de Dimineață 
Nr. 1188 / 03.08.2016 

30. 
INSEMEX analizează împrejurările în care s-a produs explozia 
de la Petromidia. 

Exclusiv 
Nr. 553 / 29.08-

05.09.2016 

31. 
Întâlnire a Conducătorilor Autorităților Miniere de Stat din 
Europa, organizată de INSEMEX Petroșani. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr.2708 / 19.09.2016 

32. 
Problemele de mediu, securitate și sănătate în muncă în 
industria minieră dezbătute în cadrul întâlnirii Conducătorilor 
Autorităților Miniere de stat din Europa. 

Cronica Văii Jiului 
Nr. 1189 / 19.09.2016 

33. 
Conducătorii Autorităților Miniere de Stat din Europa s-au 
întâlnit în România, într-un seminar organizat de INSEMEX 
Petroșani. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 556 / 19-26.09.2016 

34. 
Cazul Petromidia, expertizat de INSEMEX Petroșani. Mesagerul Hunedorean 

Nr. 2709 / 19.09.2016 

35. 
INSEMEX și Universitatea Petroșani, parteneri pentru progres 
în activitatea de cercetare-dezvoltare. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 559 / 10-17.10.2016 

36. 
INSEMEX Petroșani, prezență activă în domeniul securității 
muncii. 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2738 / 31.10.2016 

37. 
INSEMEX Petroșani, participant Săptămâna Europeană pentru 
Securitate și Sănătate în Muncă. 

Ziarul Exclusiv 
Nr. 563 / 07.-14.11.2016 

38. 
INSEMEX organizează concursul național de salvare minieră. Cronica Văii Jiului 

Nr. 1225 / 08.11.2016 

39. 
INSEMEX Petroșani, prezent la celebrarea a 65 de ani de 
existență a INCDPM "Alexandru Darabont". 

Mesagerul Hunedorean 
Nr. 2755 / 23.11.2016 

40. 
INSEMEX Petroșani, din nou în top. Ziarul Exclusiv 

Nr. 566 / 28.11-
05.12.2016 
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8.4.b). Participare la dezbateri radiodifuzate / televizate.   

 

Nr. 

crt. 
Subiectul dezbaterii Televiziunea 

1. 
INSEMEX: Bureții si artificiile din Colectiv ar trebui 

interzise. 

Știrile Hunedoara Tv 

21 ianuarie 2016 

3. 
Expertiza în cazul incendiului din Clubul Colectiv a fost 

finalizată. 

Antena 1 

26 ianuarie 2016 

4. 
Spuma poliuretanică a ucis, în Colectiv. Este concluzia 

oficială a expertizei intocmite de  specialiştii de la Insemex. 

Antena 1 

26 ianuarie 2016 

5. Expertiza INSEMEX în cazul Colectiv, pe masa procurorilor. 
Digi24HD 

26 ianuarie 2016 

6. INSEMEX gazdă a Forumului European pentru Explozivi. 
Știrile Hunedoara Tv 

11 mai  2016 

7. Zece medalii de aur pentru INSEMEX. 
Știrile Hunedoara Tv 

2 iunie  2016 

8. 

 La două zile de la explozia care a devastat un bloc şi a ucis 

doi oameni, în Iaşi, continuă starea de alertă. Anchetatorii 

au cerut ajutorul experţilor de la INSEMEX, aceiaşi care au 

explicat în detaliu şi tragedia de la Colectiv., Stiri,  

 

Antena 1 

3 august 2016 

9. Expertiza INSEMEX Petrosani. 
BZI – Laurentiu Lazarov 

4 august 2016 

9. Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor  stabilite prin 

strategia de dezvoltare a INCD pentru perioada de certificare. 
Obiective cuantificabile pentru activitatea CDI: 

- creșterea/menținerea veniturilor: propus 13043 mii lei, realizat 16984 mii lei- obiectiv atins; 
- creșterea/menținerea productivității muncii: propus 111 mii lei/pers., realizat 144 mii lei/pers.- 

obiectiv atins; 
- menținerea ponderii valorii contractelor CDI cu agenții economici în total valoare contractată: 

propus 70%, realizat 70% - obiectiv atins; 
- menținerea acreditărilor naționale și recunoașterilor europene/internaționale: RENAR, Organism 

NB 1809 la Bruxelles, IECEX, IMRB, Heads of European State Autorities, EFEE- obiectiv atins; 
- menținerea/creșterea nivelului tehnic al infrastructurii CDI și al logisticii institutului prin investiții: 

propus 1200 mii lei, realizat 2360 mii lei - obiectiv realizat. 
 
Obiective cunatificabile pentru proprietatea intelectuală: 

- creșterea/menținerea ponderii articolelor publicate în reviste cotate ISI/ BDI în total articole: 
pondere propusă 31%, realizată 33% - obiectiv atins; 

- creșterea/menținerea numărului de lucrări susținute la manifestări științifice cu caracter 
internațional: propus 50, realizat 51 - obiectiv atins; 

- numărul cererilor de brevet de invenție: propus 4, realizat 4 - obiectiv atins; 
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Obiective cuantificabile pentru resursa umană: 
- creșterea câștigului mediu lunar pentru personalul CD: propus 3725 lei, realizat 4157 lei - obiectiv 

atins; 
- menținerea masei critice de cercetători (pensionări/angajări-tineri absolvenți): propus 76, realizat 

76 - obiectiv atins; 
- creșterea ponderii cercetătorilor tineri în total personal CD: propus 18%, realizat 23% - obiectiv 

atins; 
- creșterea ponderii CSI și CSII în total personal CD: propus 15%, realizat 21% - obiectiv atins; 
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10. Surse de informare si documentare din patrimonial ştiinţific al 

INCD INSEMEX  
 

STANDARDE - achiziţionate în anul 2016 

SR EN 14626: 2012 Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea 

concentrației de monoxid de carbon prin spectroscopie în 

inflaroșu nedispersiv. 

SR EN 16263-1: 2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 1: 

Terminologie 

SR EN 16263-2: 2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 2: Cerințe 

SR EN 16263-3: 2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 3: 

Categorii și tipuri 

SR EN 16263-4: 2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 4: 

Metode de încercare 

SR EN 16263-5: 2016 Articole pirotehnice. Alte articole pirotehnice. Partea 5: Cerințe 

minime de etichetare și instrucțiuni de utilizare 

SR EN 652 :2009 Lemn, placaj, plăci de așchii de lemn, plăci de fibre de lemn. 

Determinarea eficacității ignifugării 

SR EN 1102: 2000 Materiale textile și produse textile. Comportarea la foc. 

PERDELE ȘI DRAPERII. Procedeu detaliat pentru determinarea 

propagării flăcării pe epruvetele dispuse vertical 

SR EN 1103: 2006 Materiale textile. Țesături pentru confecții. Procedeu detaliat 

pentru determinarea comportării la foc. 

SR EN 13823+A1:2014 Încercări de reacție la foc ale produselor pentru construcții. 

Produse pentru construcții, cu excepția îmbrăcămintei de 

pardoseală, expuse acțiunii termice a unui singur obiect arzând 

SR EN 1625: 2002 Materiale și produse textile. COMPORTAREA LA FOC A 

MATERIALELOR TEXTILE INDUSTRIALE ȘI TEHNICE. Metode de 

determinare a inflamabilității epruvetei orientate vertical. 

SR EN 60695-11-10: 2014 Încercări privind riscurile la foc. Partea 11 - 10: Flăcări de 

încercare. Metode de încercare orizontală și verticală la flacăra 

de 50 W 

SR EN 60695-11-20: 2015/ 

AC: 2016 

Fire hazard testing - Part 11-20: Test flames - 500 W flame test 

method 

SR EN 60695-11-5: 2005 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11 - 5: Flacără de 

încercare. Metoda de încercare cu arzător - ac. Aparatură, 

schema dispozitivului de verificare și ghid. 

SR EN 60695-2-11: 2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-11: Încercări cu fir 

incandescent/ încălzitor. Metodă de încercare a inflamabilității 

pentru produse finite (GWEPT) 
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SR EN 60695-2-12: 2011/A1: 

2014 

Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-12: Încercări cu fir 

incandescent/ încălzitor. Metodă de încercare pentru 

determinarea indicelui de inflamabilitate la fir incandescent 

(GWFI) al materialelor. 

SR EN 60695-7-2: 2012 Încercări privind riscurile de foc. Partea 7-2: Toxicitatea 

efluenților incendiului. Rezumat ți importanța metodelor de 

încercare. 

SR EN 60695-7-3: 2012 Încercări privind riscurile de foc. Partea 7-3: Toxicitatea 

efluenților incendiului. Utilizarea și interpretarea rezultatelor 

încercării. 

SR EN 60695-9-2: 2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 9-2: Propagarea flăcării 

pe suprafață. Importanța și rezumatul metodelor de încercare. 

SR EN ISO 1182: 2010 Încercări de reacție la foc ale produselor. Îcercarea de 

incombustibilitate 

SR EN ISO 11925-2: 2011 Încercări de reacție la foc. Aprinzibilitatea produselor care vin 

în contact direct cu flacăra. Partea 2: Încercare cu surză cu o 

singură flacără. 

SR EN 60695-2-13:2011/ A1: 

2014 

Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-13: Încercări cu fir 

incandescent / încălzitor. Metodă de încercare pentru 

determinarea temperaturii de aprindere la fir incandescent 

(GWIT) a materialelor.  

SR EN 148-1:2001 Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piesele faciale. 

Racord cu filet standardizat. 

SR EN 148-3:2003 Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piesele faciale. 

Partea 3: Racord cu filet M 45x3 

SR EN 60079-32-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 32-2: Pericole electrostatice. 

Încercări 

SR 5264:1995/C91:2016 Combustibili minerali solizi. Cărbuni. Determinarea umidității 

SR EN ISO 6975:2005/ 

C91:2015 

Gaz natural. Analiză extinsă. Metoda gaz-cromatografică. 

SR ISO 10390:2015 Calitatea solului. Determinarea pH-ului 

SR EN 16192:2012 Caracterizarea deșeurilor. Analiza eulatelor 

SR EN ISO 6974-5:2014 Gaz natural. Determinarea compoziției și incertitudinii asociate 

prin gazcromatografie. Partea 5: Metoda izotermă pentru 

determinarea azotului, dioxidului de carbon și hidrocarburilor 

de la C1 până la C5 și C6+ 

SR EN 1540:2012 Atmosfera locului de muncă. Terminologie 

ISO 5667-6:2014 Water quality-Sampling- Part 6: Guidance on sampling of rivers 

and streams 

ISO 1999:2013 Acoustics - Estimation of noise- induced hearing loss 

SR EN ISO 4589-2:2004 

/A1:2006 ver.eng. 

Materiale plastice. Determinarea comportării la foc cu ajutorul 

indicelui de oxigen. Partea 2: Încercarea la temperatura 

ambiantă 
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SR EN 12881-1:2014 

ver.eng. 

Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. 

Partea 1: Încercări cu arzător cu propan 

SR EN 138:2003 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie 

respiratorie cu aer liber cu mască completă, semi-mască sau 

ansamblu muştiuc. Cerinţe, încercări, marcare 

SR EN 13921:2007 Echipament individual de protecţie. Principii ergonomice 

SR EN 16350:2014 Mănuşi de protecţie. Proprietăţi electrostatice 

SR EN 420+A1:2010 Mănuşi de protecţie. Cerinţe generale şi metode de încercare. 

SR EN 510:2002 Cerinţe pentru îmbrăcămintea de protecţie folosită acolo unde 

există riscul de agăţare de părţi mobile 

SR EN 60079-0:2013/ 

A11:2014 

Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale 

SR EN 61340-2-3:2002 

ver.eng. 

Electrostatică. Partea 2-3: Metode de încercare pentru 

determinarea rezistenţei şi rezistivităţii materialelor solide 

plane pentru evitarea acumulării sarcinilor electrostatice 

SR EN 863:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Metodă de 

încercare: Rezistenţa la perforaţie 

SR EN 61340-4-1: 2004 / 

A1:2016 ver.eng. 

Electrostatică. Partea 4-1: Metode de încercare standardizate 

pentru aplicaţii specifice. Rezistenţa electrică a pardoselilor şi a 

straturilor de acoperire. 

SR EN ISO 11612:2015 

ver.eng. 

Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte de protecţie 

împotriva căldurii şi a flăcărilor. Cerinţe de performanţă 

minimale 

SR EN ISO 13287:2013 Echipament de protecţie individuală. Încălţăminte. Metoda de 

încercare pentru rezistenţa la alunecare 

SR EN ISO 13937-1:2001/ 

AC:2006 

Materiale textile. Proprietăţi de sfâşiere ale materialelor textile 

plane. Partea 1: Determinarea forţei de sfâşiere prin metoda cu 

pendul balistic (Elmendorf) 

SR EN ISO 13937-2:2001 Materiale textile. Proprietăţi de sfâşiere ale materialelor textile 

plane. Partea 2: Determinarea forţei de sfâşiere pe epruvete 

pantalon (Metoda de sfâşiere unică) 

SR EN ISO 13995:2003 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Metodă de 

încercare pentru determinarea rezistenţei la perforare şi 

sfâşiere dinamică 

SR EN ISO 13937-4:2003 Materiale textile. Proprietăţi de sfâşiere ale materialelor textile 

plane. Partea 4: Determinarea forţei de sfâşiere a epruvetelor 

sub formă de limbă (metoda de sfâşiere dublă) 

SR EN ISO 13997:2003/ 

AC:2004 

Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. 

Determinarea rezistenţei materialelor la tăiere cu obiecte 

tăioase 

SR EN ISO 13937-3:2002 Materiale textile. Proprietăţi de sfâşiere ale ţesăturilor. Partea 

3: Determinarea forţei de sfâşiere a epruvetelor (Metoda de 
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sfâşiere unică)  

SR EN ISO 20344:2012 Echipament individual de protecţie. Metode de încercare 

pentru încălţăminte 

SR EN ISO 20346:2014 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de protecţie 

SR EN ISO 20347:2012 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de lucru 

SR EN ISO 20471:2013 Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare şi 

cerinţe 

SR EN ISO 8030:2014 

ver.eng. 

Furtunuri de cauciuc şi materiale plastice. Metodă de încercare 

a inflamabilităţii 

SR EN ISO 21178:2013 

ver.eng. 

Benzi transportoare uşoare. Determinarea rezistenţelor 

electrice 

SR EN ISO 13688:2013 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale 

SR EN ISO 12947-1:2002/ 

AC:2006 

Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a 

materialelor textile prin metoda Martindale. Partea 1: Aparat 

de încercare la abraziune Martindale 

SR EN ISO 14116:2015 

ver.eng. 

Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva flăcărilor. 

Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu 

propagare limitată a flăcării 

SR ISO 1813:2014 Transmisii prin curele. Curele striate, curele trapezoidale simple 

şi multiple, inclusiv curele cu secţiune lată şi curele hexagonale. 

Conductibilitatea electrică a curelelor antistatice: Caracteristici 

şi metode de încercare 

SR EN ISO 20345:2012 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de securitate

  

SR EN ISO/IEC 80079-20-

2:2016 ver. eng. 

Atmosfere explozive. Partea 20-2: Caracteristici de produs. 

Metode de încercare a prafurilor combustibile 

 

CĂRŢI - au fost editate cărțile: Alfabetul publicității în Valea Jiului - Studii de caz. Negustori și 

meseriași. Viața din spatele reclamelor ,  Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2016, ISBN:978-606-8055-

37-4;  

Echinocțiul negru al cercetătorilor petroșeneni, Editura INSEMEX, Petroșani, România, 2016, 

ISBN:978-606-8761-01-5. 

 

Au fost publicate : 

Protecția mediului și analiza factorilor de risc, Editura FOCUS, Petroșani, România 2016,   ISBN 978-

973-677-313-6 

Autori: Angelica Nicoleta Călămar, Lorand Toth, Daniel Pupăzan; 

Sisteme de evaluare a personalului de intervenție și salvare în medii toxice / explozive /  inflamabile 

din industria extractivă, Editura FOCUS, Petroșani, România 2016, ISBN: 978- 973-677-314-3 

Autori: Cosmin Ilie, George Artut Găman, Daniel Pupăzan, Alin Irimia, Andrei Gireadă; 
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Intervenția formațiilor de salvare în medii toxice / explozive / inflamabile,  Editura FOCUS, 

 Petroșani, România 2016, ISBN: 978- 973-677-315-0 

Autori: Daniel Pupăzan, George Artur Găman. Cosmin Ilie, Angelica Călămar. 

 

Volume de lucrări publicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice la care au participat cercetători de 

la INCD INSEMEX Petroşani: 

 11th International Conference “Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster 

Management”  2016, Cluj-Napoca; ISBN 978-606-93873-1-3 

 XXIV International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'16,  Serbia, ISBN 978-86-6305-043-3; 

 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Albena,  Bulgaria, ISSN 1314-

2704, ISBN 978-619-7105-64-3, ISBN 978-619-7105-67-4,  ISBN 978-619-7105-57-5, ISBN 978-619-7105-56-

8, ISBN 978-619-7105-58-2; 

 International Colloquim on Stability and Ductility of Steel Structures SDSS′2016, Timișoara; ISBN: 

978-92-9147-133-1 

 

 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UMG "ST. IVAN RILSKI", 2016, Sofia - Bulgaria ISSN 1312-

1820; 

 World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – WMESS 2016",  Prague (Czech Republic), 

ISBN: 978-80-270-0316-7, CD; 

  International Symposium “Environment and Industry” – SIMI 2016, București, ISSN-L 1843-5831  ; 

  7th International Multidisciplinary Symposium „UNIVERSITARIA SIMPRO" 2016”, Petroșani, 

Romania, ISSN–L 1842 – 4449, ISSN 2344 – 4754; 

   „Tinerii şi Cercetarea Multidisciplinară” ACM-V, Timisoara 2016, I.S.S.N. 1843-6609; 

   International Conference THE PRESENT AND FUTURE OF THE MINING AND GEOLOGY, 2016, 

Slovacia,  ISBN 978-80-970521-6-4; 

 

   16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Vienna, Austria, ISBN 

978-619-7105-80-3. 

Publicaţii seriale: 

- Revista Minelor, Editura Universitas Petroşani, 2016, ISSN-L 1220 – 2053, ISSN 2247-8590 publicaţie 
trimestrială. 

- Bezpieczenstwo Pracy i Ochrona Srodowiska w Gornictwie, 2016 Polonia, ISSN 2081 – 4224. 
- Monitorul de Petrol și Gaze, publicație trimestrială, ISSN 1583-0322, București. 
- Automatizări şi Instrumentaţie - Revista Asociaţiei pentru Automatizări şi Instrumentaţie din 

România, ISSN 1582-3334 
- Market Watch – intelligent management – Editor Mark Expert Consult, 2016, ISSN 1582 – 7232 
- Obiectiv, 2016 București, ISSN 1120-0611. 
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11. Măsurile stabilite prin rapoartele organelor de control și  

modalitatea de rezolvare a acestora. 

 În cursul anului 2016, nu a avut loc nici o misiune de control în cadrul INCD INSEMEX, din partea 

Curții de Conturi sau ANAF. 

12. Concluzii 
 Activităţile realizate de echipa INCD INSEMEX, alături de membrii Consiliului Ştiinţific şi a Consiliului 

de Administrație, au urmărit păstrarea, consolidarea şi dezvoltarea potenţialului ştiinţific şi promovarea 

imaginii institutului, pe plan naţional şi european. 

 Anul 2016 poate fi considerat pentru INCD INSEMEX ca un an plin de realizări importante, dintre 

care menționăm: 

- planificarea eficientă a veniturilor, precum şi a cheltuielilor, ce au condus la creşterea cifrei de 

afaceri de la 13.888 mii lei în anul 2015 la 16.742 mii lei în anul 2017; 

- îndeplinirea în totalitate şi la termen a obligaţiilor contractuale prin monitorizarea continuă, a 

derulării proiectelor de cercetare – dezvoltare, de către Consiliul Ştiinţific al institutului; 

- stabilirea de consorţii şi iniţierea de noi oferte / proiecte de cercetare – dezvoltare, pentru 

competiţiile naţionale şi internaţionale; 

- colaborarea activă cu agenții economici pe plan naţional şi european; 

- continuarea dezvoltării 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; 

- gestionarea, cu succes, a oportunităţilor de dezvoltare a carierei personalului de cercetare - 

dezvoltare;  

- promovarea ofertei INSEMEX, cât şi a diseminării rezultatelor obţinute în urma activităţii de 

cercetare, prin participarea activă la întâlnirile de specialitate, la manifestări ştiinţifice, la târguri şi 

expoziţii,  organizate atât în ţară, cât şi în străinătate. 

13. Perspective / Priorităţi pentru anul în curs.  
 INCD INSEMEX îşi propune pentru anul 2017 următoarele priorități:  

1)  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. 

 

2) Stabilirea priorităţilor de dezvoltare pe  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. 
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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. 

     3) 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. 

           

  4) 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); 

- 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.); 

- continuarea tradiției care vizează colaborarea între personalitățile științifice din diferite instituții de 

prestigiu din țară și străinătate, prin organizarea celei de-a VIII-a ediții a Simpozionului Internațional 

de Securitate și Sănătate în Muncă – SESAM 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE                                         
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ANEXA 2 
Venituri totale: 16.992.637 lei, din care:                                                                                       

Venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri publice - surse 

naţionale/internaţionale: 6.626.685 lei. 

 

Nr. 

crt. 

Program/ 

Număr 

contract/proiect 

Denumire proiect 
Valoare 

-lei- 

NUCLEU 

Ctr. 22 N/2016 

 

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  Cod PN 16 43 

3.768.000 

1. PN 16 43 01 02 

Cercetări privind dezvoltarea de noi tehnici de evaluare în 

vederea certificării echipamentului de curenţi slabi în 

concordanţă cu cerinţele IECEx. 

163.000 

2. PN 16 43 01 04 

Metode şi tehnologii pentru testarea introducătoarelor 

de cablu antideflagrante şi cu tip de protecţie securitate 

mărită. 

120.000 

3. PN 16 43 01 05 

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. 

95.000 

4. PN 16 43 01 06 

Evaluarea riscului de expunere ocupaţională a lucrătorilor 

la pulberile inhalabile de lemn şi stabilirea dispersiei 

granulometrice a particulelor din mediul de muncă. 

110.000 

5. PN 16 43 01 07 

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”. 

210.000 

6. PN 16 43 01 08 

Stand pentru verificarea parametrilor motoarelor 

electrice ce acționează ventilatoare care funcționează in 

atmosfere explozive cu gaze, vapori, cețuri si prafuri. 

100.000 

7. PN 16 43 01 10 

Cercetări privind creşterea nivelului de seismoprotecţie a 

obiectivelor civile şi industriale prin stabilirea influenţei 

frecvenţei undelor seismice asupra amplitudinii mişcării 

particulelor solului. 

115.000 

8. PN 16 43 01 11 

Cercetări privind evaluarea securităţii explozivilor de uz 

civil, din punct de vedere al preciziei de întârziere şi a 

vitezei de detonaţie. 

120.000 
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Nr. 

crt. 

Program/ 

Număr 

contract/proiect 

Denumire proiect 
Valoare 

-lei- 

9. PN 16 43 01 12 

Studiu privind pregătirea psihologică a personalului de 

intervenţie şi salvare în medii toxice / inflamabile / 

explozive. 

100.000 

10. PN 16 43 01 15 

Cercetări privind dispersia poluanţilor în mediul acvatic 

prin utilizarea unui program specializat în vederea 

estimării dinamicii fenomenului de poluare. 
110.000 

11. PN 16 43 01 16 

Extinderea domeniului de competenţă al laboratorului de 

mediu privind determinarea de monoxid de carbon din 

mediul înconjurător (imisii). 
140.000 

12. PN 16 43 02 01 
Metodologie de stabilire a construcţiilor de aeraj critice la 

nivelul unei reţele complexe de aeraj. 100.000 

13. PN 16 43 02 02 

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. 

65.000 

14. PN 16 43 02 03 

Cercetări privind utilizarea vehiculelor comandate de la 

distanţă în activitatea de intervenţie şi salvare în medii 

toxice / explozive / inflamabile. 
135.000 

15. PN 16 43 02 04 

Metodologie privind analiza grafică în sistem 3D a 

mediilor potenţial explozive care interacţionează cu 

sistemele de ventilaţie industrială. 
100.000 

16. PN 16 43 02 05 

Cercetări privind creşterea gradului de siguranţă la 

instalaţiile de încercare a explozivilor de siguranţă 

antigrizutoşi. 

100.000 

17. PN 16 43 02 06 

Cercetări privind modernizarea şi dezvoltarea metodei de 

testare a materialelor de protecţie antiscântei destinate 

utilizării in atmosfere potențial explozive. 

100.000 

18. PN 16 43 02 07 
Cercetări privind viteza de detonaţie la diferite tipuri de 

explozivi. 60.000 

19. PN 16 43 02 08 

Eficientizarea instalaţiilor de ventilaţie industrială din 

cadrul incintelor cu pericol de formare a atmosferelor 

explozive şi / sau toxice. 
100.000 
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contract/proiect 

Denumire proiect 
Valoare 

-lei- 

20. PN 16 43 02 10 
Cercetări privind rezistenţa mecanică la torsiune şi 

îndoire simultană a cablurilor electrice miniere. 100.000 

21. PN 16 43 02 12 
Metodologie pentru determinarea debitului de aer la 

nivelul unei instalații de ventilație industrială. 
74.690 

22. PN 16 43 02 15 

Cercetări privind creşterea gradului de securitate la 

infrastructurile tehnice destinate depozitării explozivilor 

de uz civil. 

130.000 

23. PN 16 43 02 17 

Creşterea capacităţii de pregătire teoretică şi practică a 

personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / 

explozive / inflamabile prin utilizarea echipamentelor de 

protecţie chimică. 

110.000 

24. PN 16 43 02 18 

Cercetări privind identificarea unui traseu optim de 

antrenament a personalului de intervenţie şi salvare în 

spaţii închise, funcţie de modificările parametrilor 

fiziologici ai acestora. 

110.000 

25. PN 16 43 02 20 

Cercetări privind modernizarea facilităţilor tehnice şi 

informatice pentru organizarea cursurilor de calificare în 

meseria de pirotehnician. 

110.000 

26. PN 16 43 02 21 

Cercetări privind metodele utilizate pentru evaluarea 

undelor seismice generate de lucrările de împuşcare din 

cariere. 
140.000 

27. PN 16 43 02 22 

Metode noi  pentru calcularea volumului de dispersie a 

gazelor combustibile în vederea  clasificării ariilor 

periculoase. 
105.310 

28. PN 16 43 03 01 
Calibrarea simulărilor computerizate ale exploziilor de 

gaze, utilizând efectul Schlieren.  165.000 

29. PN 16 43 03 02 
Cercetări privind influența pirosulfurilor în producerea 

evenimentelor de tip explozie sau incendiu.  105.000 

30. PN 16 43 03 03 

Cercetări privind realizarea modelărilor computerizate 

ale incendiilor, utilizând sisteme HPC (High Performance 

Computing). 
80.000 

31. PN 16 43 03 04 

Cercetări privind influenţa factorilor de micro-climat 

asupra parametrilor de încercare, în timpul testării la 

funcţionare a articolelor pirotehnice. 
105.000 

32. PN 16 43 03 05 Cercetări privind stabilirea comportamentului 60.000 
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Nr. 

crt. 

Program/ 

Număr 

contract/proiect 

Denumire proiect 
Valoare 

-lei- 

materialelor periculoase încadrate în clasa I, în ceea ce 

priveşte tranziţia de la deflagrare la detonare. 

33. PN 16 43 03 06 

Instrumente moderne pentru simularea computerizată a 

rezistenţei la impact a echipamentelor electrice protejate 

la explozie. 
90.000 

34. PN 16 43 03 07 

Cercetarea comportamentului la ardere a materialelor 

combustibile implicate în evenimente de tip 

incendiu/explozie. 
140.000 

35. 

RFCR- 

CT-2012-00004 

AVENTO 

Advanced tools for ventilation and methane emmision 

control. 
190.225 

36. 

Parteneriate în 

domeniile 

prioritare Contract 

55/2012 

Concepția structurală și proiectarea pe baza 

mecanismului de cedare a structurilor multietajate 

supuse la acțiuni accidentale.  

43.071 

37. IIN -PCDIEx 

Poligon de cercetare/dezvoltare și încercări materii 

explozive, substanțe inflamabile/toxice, echipamente 

antiexplozive și instruirea personalului de intervenție 

pentru medii toxice/explozive. 

2.625.389 

 

Venituri realizate prin contracte de cercetare - dezvoltare finanţate din fonduri private:  9.972.624  

lei, existând peste  900 de contracte înregistrate, având ca scop: 

- elucidarea cauzelor care au condus la producerea evenimentelor de tip incendiu / explozie; 

- analizarea, expertizarea in situ și / sau evaluarea gradului de securitate și sănătate în muncă a 

echipamentelor și instalațiilor tehnologice din ariile cu pericol de atmosferă explozivă / toxică; 

- determinarea gradului de conformare în: 

- domeniul protecției mediului și determinarea noxelor profesionale; 

- domeniul activităților de organizare a stațiilor de salvare, pentru salvatori minieri și de 

suprafață; 

- domeniul explozivilor de uz civil, articolelor pirotehnice și a tehnicilor de împușcare; 

- domeniul securității și sănătății în muncă pentru industria extractivă precum și alte 

industrii cu pericol de explozie sau atmosferă toxică.  
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ANEXA 3 
 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE / TEHNICE ÎN REVISTE  

DE SPECIALITATE COTATE ISI 

 

Nr. 

crt. 
Titlul Revista Autorii 

1.  

Risk assessment of 

occupational exposure to 

asbestos dust at industrial 

workplaces 

Energy and Clean Technologies 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-64-3 

ISSN 1314-2704 

Lorand Toth, 

Angelica Călămar, 

George A. Găman, 

Daniel Pupăzan, 

Sorin Simion 

2.  

Safety and health at work 

concerning occupational 

exposure to noise in steel 

industry workers. 

Energy and Clean Technologies 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-64-3 

ISSN 1314-2704 

Simion Sorin, 

Lorand Toth 

Angelica Călămar, 

Daniel Pupăzan, 

Alin Irimia 

3.  

Psychological analysis of work 

of intervention and rescue 

activities in toxic / flammable 

/ explosive environments. 

Ecology, Economics, Education 

and Legislation 

Conference Proceedings Vol. 

III SGEM 

ISBN 978-619-7105-67-4   ISSN 

1314-2704 

Izabella Kovacs, 

George A. Găman, 

Daniel Pupăzan, 

Angelica Călămar, 

Cosmin Ilie 

4.  

Certification of explosion-

proof equipment in Romania. 

past, present and future 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. 

III SGEM 

ISBN 978-619-7105-57-5 

ISSN 1314-2704 

Sorin Burian, 

Mihai Magyari, 

Lucian Moldovan, 

George A. Găman, 

Leonard Lupu 

5.  

The influence of the 

turbulence of the testing 

explosive mixture on the 

maximum explosion 

pressures, recorded during 

the type tests of electric 

motors, tested while running. 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. 

III SGEM 

ISBN 978-619-7105-57-5 

ISSN 1314-2704 

Mihai Magyari,  

Sorin Burian,  

Lucian Moldovan,  

Dragoș Fotău,  

Cosmin Colda 
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crt. 
Titlul Revista Autorii 

6.  
Aspects on proficiency testing 

for spark ignition test 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. 

III SGEM 

ISBN 978-619-7105-57-5 

ISSN 1314-2704 

Marius Darie,  

Sorin Burian,  

Tiberiu Csaszar, 

 Lucian Moldovan,  

Cosmin Colda 

7.  

Researches regarding 

development of mechanical 

testing of mining electrical 

cables for the purpose of their 

certification in the voluntary 

field 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-56-8 

ISSN 1314-2704 

Niculina Vătavu,  

Florin A. Păun,  

Adrian M. Jurca, 

Leonard Lupu,  

Dan Gabor 

8.  

Solving the ventilation 

network of Lupeni mine unit 

in standard conditions. 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-56-8 

ISSN 1314-2704 

Doru Cioclea,  

Ion Gherghe 

Florin Rădoi, 

 Corneliu Boantă, 

 Marius Morar 

9.  

Modern engineering practice 

for preventing the self-ignition 

hazard of coal. 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-56-8 

ISSN 1314-2704 

Cristian Tomescu,   

Andrei Szollosi-Mota,  

Emeric Chiuzan, 

Florin Radoi, 

 Adrian Matei 

10.  

Pyrophoric sulfides from 

waste collected Identification 

of the equipment affected by 

fire or explosion. 

 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. 

III SGEM 

ISBN 978-619-7105-57-5 

ISSN 1314-2704 

Andrei Szollosi-Mota,  

Constantin Lupu,  

Prodan Maria,  

Nalboc Irina 
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crt. 
Titlul Revista Autorii 

11.  

Analytical method for 

assessment of technological 

risk on controlled demolition 

with civil use explosives of 

mining industrial or civil 

objectives, ensuring a 

sustainable environment. 

 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-56-8 

ISSN 1314-2704 

Attila Kovacs, 

 Edward Gheorghiosu, 

Gabriel Vasilescu, 

 Daniela Rus,  

Ilie-Ciprian Jitea 

12.  

Implementation of a modern 

vocational training of blasters 

for underground or surface 

mining. 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-56-8 

ISSN 1314-2704 

Edward Gheorghiosu,  

Attila Kovacs,  

Daniela Rus, 

 Ilie-Ciprian Jitea,  

Stefan Ilici 

13.  

 

Considerations on impact 

resistance tests for electrical 

equipment used in explosive 

atmospheres. 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-56-8 

ISSN 1314-2704 

Vlad-Mihai Păsculescu, 

Nicolae-Ioan Vlasin,  

Marius Cornel Șuvar,  

Emilian Ghicioi 

14.  

Research of air-methane 

explosions using high speed 

imagery analysis. 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-56-8 

ISSN 1314-2704 

Nicolae-Ioan Vlasin,  

Vlad-Mihai Păsculescu, 

Marius Cornel Șuvar,  

Eugen Cozma 

15.  

Analysis of the impact of using 

High Performance Computing 

in fire modeling. 

 

Informatics, Geoinformatics 

and Remote Sensing 

Conference Proceedings Vol. I 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-58-2 

ISSN 1314-2704 

Marius Cornel Șuvar,  

Nicolae Ioan Vlasin,  

Vlad Mihai Păsculescu, 

Emilian Ghicioi 
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crt. 
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16.  

Updating the ventilation 

network of Lonea mine unit 

using dedicated IT software. 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-56-8 

ISSN 1314-2704 

Marius Simion Morar, 

 Sorin Mihai Radu,  

Doru Cioclea,  

Ion Gherghe 

17.  

Computational analysis of 

reaction rate in air-methane 

stoichiometric combustion 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-56-8 

ISSN 1314-2704 

Nicolae-Ioan Vlasin,  

Cosmin Colda,  

Dragoș Păsculescu,  

Vlad-Mihai Păsculescu, 

Dragoș Fotău 

18.  

Dynamic mesh method used 

for modeling air-methane 

explosions occurred in 

confined spaces 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-56-8 

ISSN 1314-2704 

Nicolae-Ioan Vlasin,  

Vlad-Mihai Păsculescu, 

Cosmin Colda, 

 Dragoș Păsculescu,  

Dragoș Fotău 

19.  

Turbulence modelling in 

computational simulation of 

methane explosions 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining 

Conference Proceedings Vol. II 

SGEM 

ISBN 978-619-7105-56-8 

ISSN 1314-2704 

Nicolae-Ioan Vlasin,  

Cosmin Colda, 

 Vlad-Mihai Păsculescu, 

Dragoș Păsculescu,  

Dragoș Fotău 

20.  

New solutions for extracting 

noble metals (Au, Ag, Pt) from 

Jiu Valley coal ash and 

beneficial effects of ash 

recovery on the environment 

16th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconference SGEM 2016 

2-5 November 2016 

Vienna, Austria 

Energy and Clean Technologies 

Conference Proceedings Vol. 

III 

ISBN 978-619-7105-82-7 

Alexandru-Florin Simion, 

Angelica-Nicoleta Calamar, 

Daniel Pupazan,  

Marius Kovacs, 

 Lorand Toth 
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21.  

Flammability characterization 

of a petroleum derivative for 

increasing the safety of 

personnel and environmental 

protection 

16th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconference SGEM 2016 

2-5 November 2016 

Vienna, Austria 

Science and Technologies in 

Geology, Exploration and 

Mining Conference 

Proceedings, Vol. IV 

ISBN 978-619-7105-80-3 

Maria Prodan,  

Emilian Ghicioi, 

 Constantin Lupu,  

Irina Nalboc,  

Andrei Szollosi-Mota 

22.  

Assessment of workers 

occupational exposure in the 

context of industrial 

toxicology 

Abstract Collection Book 

CD - WMESS 2016 

ISBN: 978-80-270-0316-7 

IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science 44 

(2016) 032004 

doi:10.1088/1755-

1315/44/3/032004 

Călămar Angelica,  

George Artur Găman,  

Toth Lorand,  

Daniel Pupăzan,  

Simion Sorin 

23.  

Computational study of 

scenarios regarding explosion 

risk mitigation 

Abstract Collection Book 

CD - WMESS 2016 

ISBN: 978-80-270-0316-7 

IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science 44 

(2016) 032017 

doi:10.1088/1755-

1315/44/3/032017 

Nicolae-Ioan Vlasin, 

 Vlad Mihai Păsculescu, 

Gheorghe-Daniel Florea, 

Marius Cornel Şuvar 

24.  

Monte Carlo simulations of 

proficiency testing for 

geometric distributed test 

results 

Abstract Collection Book 

CD - WMESS 2016 

ISBN: 978-80-270-0316-7 

IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science 44 

(2016) 042041 

doi:10.1088/1755-

1315/44/4/042041 

Marius Darie, 

 Sorin Burian, 

  Tiberiu Csaszar, 

 Leonard Lupu,  

Lucian Moldovan,  

 Cosmin Colda,   

Adriana Andriș 
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25.  

Modern monitoring with 

preventive role for a 

production capacity 

Abstract Collection Book 

CD - WMESS 2016 

ISBN: 978-80-270-0316-7 

IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science 44 

(2016) 032007 

doi:10.1088/1755-

1315/44/3/032007 

Cristian Tomescu,  

Constantin Lupu,  

Andrei Szollosi-Mota,   

Florin Rădoi,   

Emeric Chiuzan 
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BREVETE DE INVENŢIE (SOLICITATE/ACORDATE) 

Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

SOLICITATE 

1. 

Metodă  de  identificare a 

construcțiilor de aeraj critice la 

nivelul unei rețele complexe de 

aeraj. 

Dr.ing. Doru Cioclea 

Dr.ing. Nicolae Ianc 

Dr.ing. George Artur Găman 

Dr.ing. Constantin Lupu 

Dr.ing. Emilian Ghicioi 

Ing. Ion Gherghe 

Ing. Florin Rădoi 

Ing. Adrian Matei 

Ing. Corneliu Boantă 

a 2016 00391 

2. 

Stand pentru determinarea 

limitelor de explozie pentru 

vaporii lichidelor inflamabile. 

Drd.chim.Prodan Maria  

Dr.ing. Găman George Artur 

Dr.ing. Ghicioi Emilian 

Dr.ing. Lupu Constantin 

Dr.ing. Cioclea Doru 

Dr.ing. Păsculescu Vlad 

Ing. Gabor Dan 

Drd. Ing. Vlasin Nicolae 

Dr.ing. Jurca Adrian 

Drd.chim. Szollosi Mota Andrei 

Drd.chim. Nălboc Irina 

Drd.ing. Șuvar Marius 

a 2016 00750 

3.  
Stand pentru cercetarea 

imagistică a exploziilor de gaze. 

Drd.ing. Vlasin Nicolae 

Dr.ing. Găman George Artur 

Dr.ing. Ghicioi Emilian 

Dr.ing. Lupu Constantin 

Dr.ing. Păsculescu Vlad 

Dr.ing. Pupăzan Gheorghe Daniel 

Drd.chim. Prodan Maria  

Dr.ing. Călămar Angelica Nicoleta 

Dr.ing. Cioclea Doru 

Drd. Chim. Nălboc Irina 

Drd.ing. Șuvar Marius  

Ing. Florea Gheorghe-Daniel 

a 2016 00788 
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Denumire invenţie Inventatori Nr. CBI 

4. 

Metodă  de  eliminare a 

caracterului critic asociat 

construcțiilor de aeraj la nivelul 

unei rețele complexe. 

Dr.ing. Doru Cioclea 

Drd.ing. Nicolae Ianc 

Dr.ing. George Artur Găman 

Dr.ing. Constantin Lupu 

Dr.ing. Emilian Ghicioi 

Ing. Ion Gherghe 

Ing. Florin Rădoi 

Ing. Adrian Matei 

Ing. Corneliu Boantă  

Ing. Emeric Chiuzan 

Dr.ing. Cristian Tomescu 

Ing. Marius Simion Morar 

a 2016 00907 

 

Nr. 

crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data 

 

ACORDATE – menţinute în vigoare 

 

1. 
Tester pentru verificarea explozoarelor 

miniere. 

Dr. ing. Ghicioi Emilian 

Dr. ing. Roman Eremia 

Dr. ing. Părăian Mihaela 

Ing. Filipovici Adrian 

121495 / 

28.03.2008 

 

2. 
Compoziţie utilizată la prevenirea 

focurilor endogene. 

Dr. ing. Toth Ion 

Dr. ing. Cioclea Doru 

Dr. ing. Spiridon Simion 

Dr. ing. Jujan Constantin 

121710 / 

28.02.2008 

 

3. 

Sistem de determinare a distribuţiei 

impulsului de curent în reţelele 

explozoare. 

Dr. ing. Ghicioi Emilian 

Ing. Simion Virgil 

121789 / 

30.04.2008 

 

4. 
Dispozitiv pentru purificarea gazelor de 

eşapament. 

Dr. ing. Toth Ion 

Dr. ing. Cioclea Doru 

Dr. ing. Simion Spiridon 

Dr. chim. Baron Octavia 

122104 / 

30.12.2008 

 

5. 

Aparat electric cu sursa autonoma de 

energie pentru prelevarea pulberilor 

din spatii industriale cu pericol de 

atmosfere explozive. 

Dr. ing. Spiridon Simion 

Dr. ing. Ladislau Kovacs 

Dr. ing. Dragoş Vasilescu 

Drd. ing. Tiberiu Csaszar 

123307/ 

30.06.2011 
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crt. 
Denumire invenţie Inventatori Nr. BI / data 

6. 

Aparat de limitare a supratensiunilor 

tranzitorii, generate de comutaţia în 

vid, pentru circuitele electrice de joasă 

tensiune. 

Dr. ing. Friedmann Martin 

Prof.univ.dr.ing. Zoller Carol 

Prep.univ. drd. ing. Dobra 

Remus 

Dr. ing. Moldovan Iosif 

Lucian 

125643/      

30.12.2011 

7. 

Aparat pneumatic pentru prelevarea 

pulberilor din spaţii industriale cu 

pericol de atmosfere explozive tip 

ARPSP – 8. 

Dr. ing. Spiridon Simion 

Dr. ing. Ladislau Kovacs 

Dr. ing. Dragoş Vasilescu 

Ing. Gheorghe Gheţie 

126333/      

30.12.2011 

8. 
Procedeu de prevenire a combustiilor 

spontane la minele de huilă. 

Dr. ing. Toth Ion 

Dr. ing. Lupu Constantin 

Dr. ing. Cioclea Doru 

Ing. Chiuzan Emeric 

Ing. Tamaş Dorel 

Ing. Marius - Simion Morar 

126308/ 

28.12.2012 

9 
Aparat de şoc mecanic pentru 

condiţionarea articolelor pirotehnice. 

Drd. ing. Edward 

Gheorghiosu, 

Dr. ing. Attila Kovacs, 

Ing. Daniela Carmen Rus, 

Drd. ing. Cristian Cioară, 

Ing. Ilici Ştefan 

 

128161/ 

29.11.2013 
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ANEXA 5 

PRODUSE / SERVICII / TEHNOLOGII REZULTATE DIN ACTIVITĂŢI DE CERCETARE, 

BAZATE PE BREVETE, OMOLOGĂRI SAU INOVAŢII PROPRII 

Nr. 

crt. 
Produse / servicii / tehnologii Date tehnice Domenii de utilizare 

1.  

Prototip virtual destinat 
detecției câmpului 
electromagnetic specific 
comunicațiilor mobile.  
 

Prototipul va sta la baza 
realizării unui echipament de 
avertizare optică și sonoră 
privind interdicția utilizării 
terminalelor de comunicații 
mobile în spațiul adiacent 
pompelor de distribuție 
carburanți. 
Caracteristici scontate: 
- independent energetic (baterie 
internă); 

- - protejat la explozie adecvat 
pentru utilizare în stațiile de 
carburanți; 
- avertizarea optică și acustică. 

Domeniul protecţiei la 
explozie a 
echipamentului bazat 
pe circuite de mare 
complexitate destinat 
utilizării în atmosfere 
cu pericol de explozie 
(simulare). 

2.  

Implementare tehnologie 

pentru efectuarea încercării  de 

rezistență la agenţi chimici 

pentru aparatura electrică de 

Grupa I destinată utilizării în 

atmosfere explozive. 

 

 

În cazul echipamentelor 
electrice din Grupa I, carcasele 
nemetalice şi părţile nemetalice 
ale carcaselor trebuie supuse la 
încercări de rezistenţă la 
următorii agenţi chimici:  
-     uleiuri şi grăsimi; 
-     lichide hidraulice pentru 
aplicaţii miniere. 
Pentru verificarea rezistenței la 
uleiuri și grăsimi, eșantioanele 
de încercare sunt supuse pentru 
o perioadă de (24 ± 2) h acțiunii 
uleiului (IRM 902) conform 
Anexei “Lichide de referinţă” din 
ISO 1817, la o temperatură de 
(50 ± 2) °C.  
Pentru verificarea rezistenței la 
lichide hidraulice pentru aplicații 
miniere  eșantioanele de 
încercare sunt supuse pentru o 
perioadă de (24 ± 2) ore acțiunii 
unui lichid hidraulic rezistent la 
foc destinat funcţionării la 
temperaturi cuprinse între –
20 °C şi +60 °C, care conţine o 
soluţie apoasă de polimer în 

Domeniul protecţiei la 

explozie pentru 

aparatura electrică de 

Grupa I (mine 

grizutoase și lucrări 

asociate). 
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Nr. 

crt. 
Produse / servicii / tehnologii Date tehnice Domenii de utilizare 

35 % apă la o temperatură de 
(50 ± 2) °C. Lichidul hidraulic 
utilizat a fost Hydransafe 146C. 

3.  

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”. 

 

Metodologia permite creșterea 

nivelului de securitate, printr-o 

evaluare cât mai exactă a 

elementelor galvanice primare şi 

secundare, (baterii si 

acumulatoare) destinate 

funcţionării în medii potenţial 

explozive, în conformitate cu 

cerinţe impuse de schema de 

certificare IECEx conform 

standardelor aplicabile. 

Evaluarea cu privire 

la  protecţia la 

explozie 

al  elementelor 

galvanice primare şi 

secundare, (baterii si 

acumulatoare) 

destinate funcţionării 

în medii potenţial 

explozive având ca tip 

de protecţie 

securitate intrinsecă 

„i”. 

4.  

Tehnologie de evaluare a 
securităţii explozivilor de uz civil 
din punct de vedere al preciziei 
de întârziere la capsele 
detonante electrice şi sisteme 
neelectrice. 
 

Realizarea de programe 
experimentale de testare 
pentru capse detonante 
electrice și neelectrice prin 
utilizarea tehnologiei oferite de 
echipamentului complex TRIO 
CHRONOS II, pentru 
determinarea timpilor de 
întârziere cu acuratețe ridicată, 
de ordinul microsecundelor. 

Domeniul explozivilor 
de uz civil. 

5.  

Program  pilot de pregătire 
psihologică a personalului de 
intervenţie şi salvare în medii 
toxice /inflamabile /explozive. 

Programul pilot de pregătire 
psihologică a personalului de 
intervenţie şi salvare în medii 
toxice / inflamabile / explozive 
va contribui la o mai bună 
înţelegere a răspunsului 
psihologic propriu şi al altora în 
situaţii de intervenţie în medii 
periculoase, fiind de natură să 
ajute indivizii să se simtă mai 
încrezători, să simtă că au mai 
mult control şi să fie mai bine 
pregătiţi, atât psihologic cât şi în 
ceea ce priveşte planificarea 
eficientă pentru intervenţie.  
Programul este structurat pe 
cinci module, fiecare având 
obiective şi activităţi specifice 

Programul de 
pregătire psihologică 
va fi implementat spre 
testare în cadrul 
procesului de 
autorizare / 
reautorizare a 
personalului de 
intervenţie şi salvare 
în atmosfere toxice / 
explozive / inflamabile 
din cadrul INCD 
INSEMEX.  
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crt. 
Produse / servicii / tehnologii Date tehnice Domenii de utilizare 

vizând înţelegerea şi 
recunoaşterea simptomelor 
stresului asociat cu intervenţia 
în situaţii periculoase, 
identificarea ideilor iraţionale şi 
modificarea modelelor negative 
de gândire, familiarizarea cu 
metodele de prevenire a 
stresului general şi management 
al stresului traumatic, 
identificarea factorilor de 
personalitate cu rol în 
sanogeneză. 
 

6.  

Procedură de încercare privind 

determinarea  imisiilor de CO 

din mediul înconjurător, în 

conformitate cu reglementările 

şi standardele privind cerinţele 

generale de măsurare pentru 

mediul ambiant. 

 

Pentru determinarea 

concentraţiilor de imisii de 

monoxid de carbon se utilizează 

un analizor portabil care are 

principiul de măsurare 

fotometrie în infraroșu 

nedispersiv. 

Principalele caracteristici ale 

analizorului de imisii de CO sunt 

următoarele:  precizie: 2 ppb; 

domeniul de lucru: max. 100 

ppm;  temperatura de 

funcționare: 5 - 40 grade C;  

concentrația minimă 

detectabila: 2 ppb;  debit proba: 

<1 l/min. 

Domeniul protecţiei 
mediului. 
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7.  

Metodă  de  identificare a 

construcțiilor de aeraj critice la 

nivelul unei rețele complexe de 

aeraj. 

 

În cadrul unei mine subterane 

de cărbune cu regim grizutos, s-

au identificat 3 categorii de 

construcții de aeraj critice și 

anume : 

- Construcții de aeraj critice 

situate la nivelul lucrărilor 

miniere de intrare a aerului 

proaspăt în mină. 

- Construcții de aeraj critice 

situate la nivelul lucrărilor 

miniere de ieșire a aerului viciat 

din mină. 

- Construcții de aeraj critice 

situate la nivelul lucrărilor 

miniere în interiorul rețelei de 

aeraj. 

Domeniul industriei 

miniere extractive 

subterane. 

8.  

Metodă  de  eliminare a 

caracterului critic asociat 

construcțiilor de aeraj la nivelul 

unei rețele complexe. 

 

Rezultatul al aplicării metodelor 

elaborate este  de a reduce 

masiv debitele de aer la nivelul 

subcircuitelor de aeraj, crescând 

totodată debitele de aer 

evacuate la nivelul celor două 

stații principale de aeraj. 

Domeniul industriei 

miniere extractive 

subterane. 

9.  

Dezvoltarea metodei de testare 

a materialelor antiscântei prin 

modernizarea standului de 

încercare. 

 

Încercarea la impact se 
efectuează în condiţii de 
laborator şi constă în simularea 
pe standuri speciale a procesului 
de formare a scânteilor generate 
prin impacturi accidentale sau 
tehnologice. 

Standul de testare a fost 

dezvoltat prin implementarea de 

elemente programabile, astfel 

încât să se poată reproduce 

energii de impact la valori 

stabilite, în condițiile realizării 

programate a amestecurilor 

explozive. 

Domeniul protecției la 

explozie a 

echipamentelor 

neelectrice în 

construcție Ex 
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Produse / servicii / tehnologii Date tehnice Domenii de utilizare 

10.  

Procedura de încercare 

„Încercări mecanice ale 

cablurilor electrice” 

Soluţii tehnice îmbunătăţite, 

armonizate cu cerinţele pentru 

asigurarea serviciilor de 

evaluare a conformităţii 

cablurilor electrice miniere 

flexibile cu cerinţele de 

securitate pentru prevenirea 

pericolului de explozie, în acord 

cu prevederile normelor şi 

standardelor europene. 

Domeniul instalațiilor 

electrice din ariile cu 

pericol de atmosferă 

explozivă. 

11.  

Metodologie pentru 

determinarea debitului de aer la 

nivelul unei instalaţii de 

ventilaţie industrială. 

 

Determinarea debitelor de aer, 

modul de măsurare a acestora, 

compararea acestor debite între 

două măsurători succesive vor 

duce la stabilirea măsurile de 

remediere a deficienţelor ce au 

condus la obţinerea unor debite 

necorespunzătoare în 

comparaţie cu cele redate prin 

proiectul tehnic. 

Metodologia pentru 

determinarea debitului de aer 

va conduce la optimizarea 

activităţii de ventilaţie 

industrială şi de securitate şi 

sănătate desfăşurată la nivelul 

incintelor industriale. 

Unităţi industriale cu 

pericol de formare a 

atmosferelor 

explozive şi /sau 

toxice. 

12.  

Procedură specifică de utilizare 

a echipamentului de protecție 

chimică cu aparat izolant în 

exterior, pentru personalul de 

intervenție și salvare în medii 

toxice / explozive / inflamabile. 

Dezvoltarea capacităţii de 

pregătire teoretică şi practică a 

salvatorilor astfel încât să se 

realizeze creșterea șanselor de 

supraviețuire a personalului de 

intervenție și salvare surprinși 

Domeniul industriei 

extractive, petrol, 

gaze, cărbune, etc. 

Implementarea 

procedurilor de 

utilizare a 
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13.  

Procedură specifică de utilizare 

a echipamentului de protecție 

chimică cu aparat izolant în 

interior, pentru personalul de 

intervenție și salvare în medii 

toxice / explozive / inflamabile. 

de diverse tipuri de avarii 

chimice. 

echipamentelor de 

protecție chimică in 

cadrul cursului de 

instruire – reinstruire 

salvatori, precum si in 

cadrul Stației de 

salvare a INCD 

INSEMEX Petroșani 

14.  

Procedura specifică de 

antrenament a personalului de 

intervenţie şi salvare din 

industria de suprafață în 

poligonul cu spaţii închise. 

 

Dezvoltarea infrastructurii de 

cercetare pentru pregătirea 

practică a salvatorilor, astfel 

încât să conducă la creşterea 

nivelului de securitate şi 

sănătate în muncă, prin sporirea 

capacităţii de intervenţie în 

condiţii de siguranţă ridicată, în 

caz de avarii, accidente, 

dezastre, etc. 

Domeniul industriei 

de suprafaţă, cu 

pericol de atmosfere 

explozive și / sau 

toxice 

 

15.  

Metodă nouă de determinare a 

dispersiei unor volume de gaze 

de la sursele de degajare ale 

unui echipament tehnic sau al 

unei instalații. 

 

Aplicația soft cuprinde trei 

module de lucru unde se pot 

introduce anumite date de 

intrare necesare efectuării 

calculului de volum de dispersie 

de la sursa de degajare. Datele 

de intrare, alte setări 

configurate de utilizator cum ar 

fi parametrii fizici ai instalației  

precum și parametrii chimici ai 

gazelor combustibile sunt 

folosite la procesul de calcul 

realizat de această aplicație soft. 

Caracteristicile gazelor 

cunoscute sunt incluse în acest 

program sub forma unei baze de 

date la care se apelează atunci 

când se realizează procesul de 

calcul al volumului de dispersie.  

Evaluarea pericolului 

de explozie, a stabilirii 

zonelor Ex pentru 

utilizatorii de instalaţii 

tehnologice care 

procesează gaze 

inflamabile. 

 

 

  



INCD INSEMEX | 228 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE                                        ANEXA 6 

 

ANEXA 6 
 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE / TEHNICE ÎN REVISTE  

DE SPECIALITATE FĂRĂ COTAŢIE ISI  

 

Nr. 

crt. 
Titlul Revista Autorii 

1.  

Research on the potentiality of 

using aerial vehicles for 

monitoring the environment 

 agent - air 

11th International Conference 

“Environmental Legislation, 

Safety Engineering and 

Disaster Management” 

26 - 28 May 2016, Cluj-

Napoca / Book of Abstracts 

ISBN 978-606-93873-1-3 

PhD. Eng. Marius  Kovacs,  

PhD. Eng. George Artur 

Găman, 

 PhD. Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD. Eng. Angelica Călămar, 

PhD. Eng. Stud. Alin Irimia 

2.  

Raising economic agent’s 

resilience in case of damages in 

toxic/explosive/flammable 

environments by implementing 

intervention and rescue activities 

in hazardous environments 

11th International Conference 

“Environmental Legislation, 

Safety Engineering and 

Disaster Management” 

26 - 28 May 2016, Cluj-

Napoca / Book of Abstracts 

ISBN 978-606-93873-1-3 

PhD. Eng. Cosmin Ilie,  

PhD. Eng.George Artur 

Găman,  

PhD. Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD. Eng. Angelica Călămar, 

PhD. Eng. Andrei Gireadă 

3.  

Experimental determination of 

explosion characteristics for 

aluminum powder derived from 

technological processes 

11th International Conference 

“Environmental Legislation, 

Safety Engineering and 

Disaster Management” 

26 - 28 May 2016, Cluj-

Napoca / Book of Abstracts 

ISBN 978-606-93873-1-3 

PhD. Eng. Chem.Irina Nalboc, 

PhD.Eng.Constantin Lupu, 

PhD.Eng.Maria Prodan, 

PhD.Chem.Andrei Szollosi-

Mota, 

 PhD.Eng.Adrian Jurca 

4.  

Effects of close range blasts on 

steel frames, experimental testing 

and numerical validation 

International Colloquim on 

Stability and Ductility of Steel 

Structures 

SDSS′2016 

Timișoara 

Proceedings of the 

International Colloquim on 

Stability and Ductility of 

Steel Structures 

ISBN: 978-92-9147-133-1 

Florea Dinu, 

Ioan Mărginean,  

Andreea Sigauan, 

Politehnica University 

Timișoara 

PhD.Eng. Attila Kovacs, 

PhD.Eng. Emilian Ghicioi, 

PhD.Eng. Dragos Vasilescu 

INCD INSEMEX 
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5.  

Impact of carbon monoxide on 

the environment and human 

health 

XXIV International 

Conference 

"ECOLOGICAL TRUTH" Eco-

Ist'16 

12 - 15 June 2016,  Hotel 

"BREZA" Vrnjacka Banja, 

Serbia 

Proceedings 

XXIV International 

Conference Ecological Truth 

ISBN 978-86-6305-043-3 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. George Artur 

Găman,  

Phd.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Marius Kovacs,  

PhD.Eng. Sorin Simion 

6.  

Effects of wood dusts on worker’s 

health in Romanian wood 

industry 

XXIV International 

Conference 

"ECOLOGICAL TRUTH" Eco-

Ist'16 

12 - 15 June 2016,  Hotel 

"BREZA" Vrnjacka Banja, 

Serbia 

Proceedings 

XXIV International 

Conference Ecological Truth 

ISBN 978-86-6305-043-3 

PhD.Eng. Marius Kovacs, 

PhD.Eng. George Artur 

Găman,   

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

Phd.Eng. Lorand Toth, 

Phd.Eng.  Sorin Simion 

7.  

Study on the protection to 

earthings in high voltage 

installations with ground-isolated 

neutral point 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE UMG "ST. IVAN 

RILSKI", 28 October 2016, 

Sofia – Bulgaria 

Annual of University of 

Mining and Geology "ST. 

IVAN RILSKI" - Sofia. Vol.59, 

Part III: Mechanization, 

Electrification and 

Automation in Mines 

ISSN 1312-1820 

PhD.Eng. Vlad Mihai 

Păsculescu,  

PhD.Eng. Stud. Nicolae Ioan 

Vlasin,  

PhD. Eng. Stud.Marius Cornel 

Şuvar,  

Eng. Daniel Florea 
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8.  
Dimensional inspection of bridges 

by using the limnimetric key 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE UMG "ST. IVAN 

RILSKI", 28 October 2016, 

Sofia – Bulgaria 

Annual of University of 

Mining and Geology "ST. 

IVAN RILSKI" - Sofia. Vol.59, 

Part III: Mechanization, 

Electrification and 

Automation in Mines 

ISSN 1312-1820 

PhD.Eng. Lorand Toth, 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. George Artur 

Găman,  

PhD.Eng. Sorin Simion,  

PhD.Eng. Marius Kovacs 

9.  
New tools that can be used in 

ventilation networks 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE UMG "ST. IVAN 

RILSKI", 28 October 2016, 

Sofia – Bulgaria 

Annual of University of 

Mining and Geology "ST. 

IVAN RILSKI" - Sofia. Vol.59, 

Part II: Mining and Mineral 

Processing, 

 ISSN 1312-1820 

PhD.Eng.Doru Cioclea, 

PhD.Eng.Constantin Lupu, 

PhD.Eng. Stud. Ion Gherghe, 

PhD.Eng. Stud.Florin Rădoi,   

PhD.Eng.Stud. Corneliu 

Boantă 

10.  

Thermo technical measurements 

in view of establishing the 

concentration of pollutants 

released into the atmosphere 

International Symposium 

“Environment and Industry” – 

SIMI 2016, 13-14 of October 

2016, Bucharest 

19th International 

Symposium “Environment 

and Industry””    

Symposium proceedings 

ISSN-L 1843-5831 

PhD.Eng. Toth Lorand, 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Călămar Angelica, 

PhD.Eng. Kovacs Marius 

11.  

The evaluation of the effects on 

health and environment posed by 

the gaseous hydrocarbons from 

geothermal waters 

International Symposium 

“Environment and Industry” – 

SIMI 2016, 13-14 of October 

2016, Bucharest 

19th International 

Symposium “Environment 

and Industry””    

Symposium proceedings 

ISSN-L 1843-5831 

PhD.Chem. Szollosi-Moța 

Andrei,  

PhD.Eng. Lupu Constantin, 

PhD.Chem. Prodan Maria, 

PhD.Eng.Chem. Nălboc Irina, 

PhD.Eng. Emilian Ghicioi, 

PhD.Eng. Stud. Nicoale Vlasin 
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12.  

Analysis of pollutant imissions 

generated by bone meal 

production 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754    

PhD.Eng. Angelica-Nicoleta 

Călămar,  

 PhD.Eng.  George Artur 

Găman,  

PhD.Eng. Marius Kovacs, 

PhD.Eng.  Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng.  Toth Lorand 

13.  

Training methods for intervention 

and rescue personnel in confined 

spaces depending on their 

physiological parameter changes 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Artur George 

Găman, 

PhD.Eng.Cosmin Ilie,  

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. Stud. Alin Irimia, 

PhD.Eng. Stud. Andrei Gireadă 

14.  

Study on concentrations of 

pollutants in flue gases generated 

by the production of ceramic 

building materials 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng. Sorin Simion, 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng.Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Marius Kovacs, 

PhD.Eng. Toth Lorand 

15.  

Increasing the capacity of 

theoretical and practical training 

for intervention and rescue 

personnel in toxic/ explosive/ 

flammable environments by using 

chemical protection equipment 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng.Stud. Andrei Gireadă, 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. Cosmin Ilie, 

PhD.Eng.Stud. Alin Irimia 

16.  

Appropriate management of 

preventing actions an health and 

safety for testing activities of high 

explosives in confined 

environment 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng. Attila Kovacs, 

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng. Edward 

Gheorghiosu,  

PhD.Eng.Daniela Rus,   

PhD.Eng.Stud. Ilie-Ciprian 

Jitea,   

Eng. Sorin Bordoș 
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17.  

Improving the group decision by 

optimization of risk management 

for specific activities with 

explosives for civil use 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng.  Daniela Rus, 

PhD.Eng.  Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng.  Attila Kovacs, 

PhD.Eng. Edward 

Gheorghiosu, 

PhD.Eng. Stud. Ilie-Ciprian 

Jitea 

18.  

The analysis of the influence of 

functioning parameters for 

fireworks and fireworks for 

professional use 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng. Stud. Ilie-Ciprian 

Jitea, PhD.Eng.  Gabriel 

Vasilescu, PhD.Eng.  Attila 

Kovacs, Eng. Sorin Bordoș , 

Tehn. Mircea Grecea      

19.  
Ventilation re-establishment after 

an average intensity explosion 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng. Doru Cioclea, 

PhD.Eng. Stud. Ion Gherghe, 

PhD.Eng. Stud. Florin Rădoi, 

PhD.Eng. Stud. Corneliu 

Boantă,  

PhD.Eng. Nicolae Ianc 

20.  

Minimum ignition temperature of 

dust cloud analysis for safe 

industrial processes 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Chem.Stud.Maria Prodan, 

PhD.Eng.Chem.Stud.Irina 

Nălboc, 

PhD.Chem.Stud.Andrei 

Szollosi-Mota 

21.  

Methods and tools for 

determining air-flow in industrial 

ventilation installations   

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng.Stud.Rădoi Florin, 

PhD.Eng.Stud.Gherghe Ion, 

PhD.Eng.Tomescu Cristian, 

PhD.Eng.Stud.Chiuzan Emeric, 

PhD.Eng.Stud.Boantă Corneliu    
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22.  

Methodology classification of salt 

mine Tg. Ocna from the point of 

view of gas emissions 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng.Stud. Emeric Chiuzan,  

PhD.Eng. Constantin Lupu,  

Eng. Dorel Tamaș,  

PhD.Eng. Cristian Tomescu,  

PhD.Eng.Stud. Ion Gherghe,  

Eng. Adrian Matei 

23.  

Implementation of new tools to 

calculate dispersed volume  of 

combustible gases to 

achievement classification of 

hazardous areas   

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng. Leonard Lupu,  

PhD.Eng.Mihaela Părăian,  

PhD.Eng.Florin Adrian Păun,  

PhD.Eng. Adrian Jurca, 

PhD.Eng.Niculina Vătavu,  

Eng. Dan Gabor 

24.  

Considerations regarding the 

resistance to chemical agents for 

Group I electrical equipment 

designed for use in explosive 

atmospheres 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng. Moldovan Lucian, 

PhD.Eng. Burian Sorin, 

PhD.Eng. Magyari Mihai, 

PhD.Eng. Darie Marius, 

PhD.Eng.Stud. Fotău Dragoș, 

PhD.Eng. Stud. Rad Marcel 

25.  

Considerations regarding the 

mechanical strength to torsion 

and simultaneous bending for the 

mining electrical cables        

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng. Niculina Vătavu, 

PhD.Eng. Mihaela Părăian, 

PhD.Eng. Florin Adrian Păun, 

PhD.Eng. Adrian Jurca,  

Eng. Dan Gabor,  

PhD.Eng. Leonard Lupu 

26.  

Evaluation of primary and 

secondary galvanic cells for 

electrical equipment intended for 

use in potentially explosive 

atmospheres 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng. Tiberiu Csaszar, 

PhD.Eng. Sorin Burian, 

PhD.Eng. Marius Darie, 

PhD.Eng. Cosmin Colda,  

Eng. Adriana Andriş  
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27.  

Improving the quality of the 

process for selecting electrical 

equipment intended to  be used 

in potentially explosive 

atmospheres 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng. Vlad Mihai 

Păsculescu,   

PhD.Eng.Stud. Nicolae Ioan 

Vlasin,  

Eng. Daniel Florea, 

PhD.Eng.Stud. Marius Cornel 

Şuvar 

28.  

Imagery research of the flame 

front behavior in methane 

explosions 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng.Stud.Nicolae-Ioan 

Vlasin,  

PhD.Eng. Emilian Ghicioi, 

PhD.Eng. Vlad-Mihai 

Păsculescu,  

Eng. Daniel Florea, 

PhD.Eng.Stud.Marius Șuvar 

INCD INSEMEX Petrosani 

Eugen Cozma, 

Universitatea din Petrosani 

29.  

Considerations regarding factors 

influencing the parallelization 

efficiency in numerical simulation 

of building fires 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng.Stud. Marius Cornel 

Șuvar,  

PhD.Eng. Emilian Ghicioi,  

PhD.Eng.Stud. Nicolae Ioan 

Vlasin,   

PhD.Eng. Vlad Mihai 

Păsculescu,  

Eng. Daniel Florea 

INCD INSEMEX Petrosani 

Victor Arad 

Universitatea din Petrosani 

30.  

Use IT equipment and specialised 

programs for solving ventilation 

networks 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 

14-15 October 2016 

Conference Proceedings 

ISSN–L 1842 – 4449  

ISSN 2344 – 4754 

PhD.Eng.Stud. Marius Simion 

Morar,  

PhD.Eng. Doru Cioclea, 

PhD.Eng.Stud.  Ion Gherghe 

INCD INSEMEX Petrosani 

Sorin Mihai Radu, 

Universitatea din Petrosani 
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31.  

Virtual simulation of the initiation 

and expansion of a fire in a 

warehouse of goods 

Lucrările celui de al XVIII-lea 

Simpozion  

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

I.S.S.N. 1843-6609 

Eng. Daniel– Gheorghe Florea, 

PhD.Eng. Stud. Nicolae – Ioan 

Vlasin,  

PhD.Eng. Vlad – Mihai 

Păsculescu,  

PhD.Eng. Stud. Marius Cornel 

Șuvar 

32.  

Updating the ventilation network 

of Lonea mining unit using 

dedicated IT software 

Lucrările celui de al XVIII-lea 

Simpozion  

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

I.S.S.N. 1843-6609 

PhD.Eng. Stud. Marius Simion 

Morar, PhD.Eng.  Constantin 

Lupu, PhD.Eng.  Doru Cioclea, 

PhD.Eng. Stud. Ion Gherghe 

33.  

Consideration checking the 

parameters of electric motors 

acting atmosphere fans who 

works in explosive gas, vapor, 

mist and dust 

Lucrările celui de al XVIII-lea 

Simpozion  

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

I.S.S.N. 1843-6609 

PhD.Eng. Stud. Rad Marcel 

Daniel,  

PhD.Eng.  Magyari Mihai, 

PhD.Eng.  Moldovan Lucian, 

PhD.Eng.   Fotău Dragoș 

34.  

Study on determinants 

influencing rescuers in their 

intervention in dangerous 

environments 

Lucrările celui de al XVIII-lea 

Simpozion  

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

I.S.S.N. 1843-6 

PhD.Eng. Stud. Andrei-Lucian 

Gireadă,   

PhD.Eng. Stud. Alin Irimia, 

Psih. Izabella Kovacs 

35.  

Cognitive-emotional psychological 

preparation for intervention and 

rescue personnel in toxic / 

flammable / explosive 

environments 

Lucrările celui de al XVIII-lea 

Simpozion  

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

I.S.S.N. 1843-6 

Psih.Izabella Kovacs, . 

PhD.Eng. Stud. Andrei-Lucian 

Gireadă,  

Eng. Vlad Lăutaru,  

PhD.Eng. Stud. Alin Irimia 

36.  

Evaluation of documentation and 

specific test for low voltage 

electrical equipment for using in 

explosive atmospheres 

Lucrările celui de al XVIII-lea 

Simpozion  

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

I.S.S.N. 1843-6 

PhD.Eng. Colda Cosmin, 

PhD.Eng. Burian Sorin, 

PhD.Eng. Darie Marius, 

PhD.Eng. Csaszar Tiberiu, 

PhD.Eng. Magyari Mihai 
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37.  

The influence of the pyrophoric 

sulphides over the explosivity 

parameters of combustible dusts 

Lucrările celui de al XVIII-lea 

Simpozion  

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

I.S.S.N. 1843-6 

PhD.Chem.Stud.Prodan Maria, 

PhD.Eng. Lupu Constantin, 

PhD.Eng. Ghicioi Emilian, 

PhD.Eng.Chem.Stud Nălboc 

Irina,  

PhD.Chem.Stud. Szollosi - 

Moţa Andrei  

38.  

The quality assurance of results 

within the Laboratory for 

Explosive Materials and 

Pyrotechnic Articles- INCD 

INSEMEX Petroșani 

Lucrările celui de al XVIII-lea 

Simpozion  

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

I.S.S.N. 1843-6 

PhD.Eng.Stud. Ilie-Ciprian 

Jitea;  

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng. Daniela-Carmen Rus 

39.  

The quality assurance of results 

within the Laboratory for Blasting 

Techniques - INCD INSEMEX 

Petroșani 

Lucrările celui de al XVIII-lea 

Simpozion  

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

I.S.S.N. 1843-6 

Eng. Sorin-Ovidiu Bordoş; 

PhD.Eng. Edward 

Gheorghiosu, 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu 

40.  

Results on research activities of 

explosion toxic gases 

measurement 

International Conference THE 

PRESENT AND FUTURE OF 

THE MINING AND GEOLOGY 

6-7 octombrie 2016 

Slovacia 

Conference Proceedings 

ISBN 978-80-970521-6-4 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng.Stud. Ilie-Ciprian 

Jitea,  

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng. Daniela Rus,  

PhD.Eng. Edward 

Gheorghiosu,  

Eng. Sorin Bordoș 

41.  

Multitask detonator testing 

equipment developed in INCD-

INSEMEX Petroșani 

International Conference THE 

PRESENT AND FUTURE OF 

THE MINING AND GEOLOGY 

6-7 octombrie 2016 

Slovacia 

Conference Proceedings 

ISBN 978-80-970521-6-4 

PhD.Eng. Edward 

Gheorghiosu,  

Eng. Sorin Bordoș, 

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng.Attila Kovacs,  

PhD.Eng. Daniela Rus,  

PhD.Eng.Stud. Ilie-Ciprian Jitea 
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COMUNICARI ŞTIINŢIFICE PREZENTATE LA CONFERINŢE  

INTERNAŢIONALE  

 

Nr. 

crt. 
Titlu Manifestare ştiinţifică 

 

Autori 

 

1.  

Research on the potentiality 

of using aerial vehicles for 

monitoring the 

environment  agent - air 

11th International Conference 

“Environmental Legislation, 

Safety Engineering and Disaster 

Management” 

26 - 28 May 2016, Cluj-Napoca 

PhD.Eng. Marius  Kovacs,  

PhD.Eng. George Artur Găman, 

 PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng.Stud. Alin Irimia 

2.  

Raising economic agent’s 

resilience in case of 

damages in 

toxic/explosive/flammable 

environments by 

implementing intervention 

and rescue activities in 

hazardous environments   

11th International Conference 

“Environmental Legislation, 

Safety Engineering and Disaster 

Management” 

26 - 28 May 2016, Cluj-Napoca 

PhD.Eng. Cosmin Ilie,  

PhD.Eng. George Artur Găman, 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng.Stud. Andrei Gireadă 

3.  

Experimental determination 

of explosion characteristics 

for aluminum powder 

derived from technological 

processes 

11th International Conference 

“Environmental Legislation, 

Safety Engineering and Disaster 

Management” 

26 - 28 May 2016, Cluj-Napoca 

PhD.Eng.Chem.Stud.Irina 

Nalboc,  

PhD.Eng. Constantin Lupu, 

PhD.Chem.Stud. Maria Prodan, 

PhD.Chem.Stud.Andrei 

Szollosi-Mota,  

PhD.Eng. Adrian Jurca 

4.  

Effects of close range blasts 

on steel frames, 

experimental testing and 

numerical validation 

International Colloquim on 

Stability and Ductility of Steel 

Structures 

SDSS′2016 

Timișoara 

Florea Dinu, 

Ioan Mărginean,  

Andreea Sigauan, 

Politehnica University 

Timisoara 

PhD.Eng. Attila Kovacs, 

PhD.Eng. Emilian Ghicioi, 

PhD.Eng. Dragos Vasilescu 

INCD INSEMEX 
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5.  

Risk assessment of 

occupational exposure to 

asbestos dust at industrial 

workplaces 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016, Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Lorand Toth,  

PhD.Eng. Angelica Călămar  

 PhD.Eng. George A. Găman,  

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Sorin Simion 

6.  

Safety and health at work 

concerning occupational 

exposure to noise in steel 

industry workers. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016, Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Simion Sorin,  

PhD.Eng. Lorand Toth 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan,   

PhD.Eng.Stud. Alin Irimia 

7.  

Psychological analysis of 

work of intervention and 

rescue activities in toxic / 

flammable / explosive 

environments. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

Psih.Izabella Kovacs,  

PhD.Eng. George A. Găman, 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. Cosmin Ilie  

8.  

Certification of explosion-

proof equipment in 

Romania. past, present and 

future 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Sorin Burian,  

PhD.Eng. Mihai Magyari 

PhD.Eng. Lucian Moldovan, 

PhD.Eng. George A. Găman,  

PhD.Eng. Leonard Lupu 

9.  

The influence of the 

turbulence of the testing 

explosive mixture on the 

maximum explosion 

pressures, recorded during 

the type tests of electric 

motors, tested while 

running. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria  

PhD.Eng. Mihai Magyari,  

PhD.Eng. Sorin Burian, 

PhD.Eng. Lucian Moldovan, 

PhD.Eng. Dragoș Fotău, 

PhD.Eng. Cosmin Colda 

10.  

Aspects on proficiency 

testing for spark ignition 

test 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Marius Darie,  

PhD.Eng. Sorin Burian, 

PhD.Eng. Tiberiu Csaszar, 

PhD.Eng. Lucian Moldovan, 

PhD.Eng. Cosmin Colda  
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11.  

 Researches regarding 

development of mechanical 

testing of mining electrical 

cables for the purpose of 

their certification in the 

voluntary field. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Niculina Vătavu, 

PhD.Eng. Florin A. Păun, 

PhD.Eng. Adrian M. Jurca, 

PhD.Eng. Leonard Lupu,  

Eng. Dan Gabor 

12.  

Solving the ventilation 

network of Lupeni mine 

unit in standard conditions. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Doru Cioclea, 

PhD.Eng. Stud. Marius Morar, 

PhD.Eng. Stud. Ion Gherghe 

PhD.Eng. Stud. Florin Rădoi, 

PhD.Eng. Stud. Corneliu 

Boantă, 

13.  

Modern engineering 

practice for preventing the 

self ignition hazard of coal. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Cristian Tomescu, 

PhD.Chem.Stud.Andrei 

Szollosi-Mota,  

PhD.Eng. Stud. Emeric Chiuzan,  

PhD.Eng. Stud. Florin Rădoi,  

PhD.Eng. Stud. Adrian Matei 

14.  

Identification of the 

pyrophoric sulfides 

collected from the wastes 

of the equipment affected 

by fire or explosion. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Chem.Stud.Andrei 

Szollosi-Mota,  

PhD.Eng. Constantin Lupu, 

PhD.Chem.Stud.Prodan Maria,  

PhD.Eng.Chem.Stud.Nalboc 

Irina 

15.  

Analitycal method for 

assessment of technological 

risk on controlled 

demolition with civil use 

explosives of mining 

industrial or civil objectives, 

ensuring a sustainable 

environment. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng. Edward Gheorghiosu, 

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu 

PhD.Eng. Daniela Rus,  

PhD.Eng. Stud. Ilie-Ciprian Jitea 

16.  

Implementation of a 

modern vocational training 

of blasters for underground 

or surface mining. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Edward Gheorghiosu, 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng. Daniela Rus,  

PhD.Eng. Stud. Ilie-Ciprian 

Jitea,  

PhD.Eng. Stud. Stefan Ilici 
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17.  

Considerations on impact 

resistance tests for 

electrical equipment used 

in explosive atmospheres. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Vlad-Mihai 

Păsculescu,  

PhD.Eng. Stud.  Nicolae-Ioan 

Vlasin,  

PhD.Eng. Stud.  Marius Cornel 

Șuvar,  

PhD.Eng. Emilian Ghicioi 

18.  

Research of air-methane 

explosions using high speed 

imagery analysis. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Stud. Nicolae-Ioan 

Vlasin,  

PhD.Eng. Vlad-Mihai 

Păsculescu,  

PhD.Eng. Stud. Marius Cornel 

Șuvar,  

Eng. Daniel Florea 

INCD INSEMEX Petrosani 

Eugen Cozma 

Universitatea din Petrosani 

19.  

Analysis of the impact of 

using High Performance 

Computing in fire modeling. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Stud. Marius Cornel 

Șuvar,  

PhD.Eng. Stud. Nicolae Ioan 

Vlasin,  

PhD.Eng.  Vlad Mihai 

Păsculescu,  

PhD.Eng.  Emilian Ghicioi 

INCD INSEMEX Petrosani 

Eugen Cozma 

Universtatea din Petrosani 

20.  

Updating the ventilation 

network of Lonea mine unit 

using dedicated IT software. 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Stud. Marius Simion 

Morar, 

PhD.Eng. Doru Cioclea, 

PhD.Eng. Stud. Ion Gherghe 

INCD INSEMEX Petrosani 

Sorin Mihai Radu, 

Universtatea din Petrosani 
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21.  

Computational analysis of 

reaction rate in air-methane 

stoichiometric combustion 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Stud. Nicolae-Ioan 

Vlasin, 

PhD.Eng.  Cosmin Colda,  

PhD.Eng.  Vlad-Mihai 

Păsculescu, 

PhD.Eng.  Dragoș Fotău 

INCD INSEMEX Petrosani 

Dragoș Păsculescu, 

Universitatea din Petrosani 

22.  

Dynamic mesh method 

used for modelling air-

methane explosions 

occured in confined spaces 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Stud. Nicolae-Ioan 

Vlasin,  

PhD.Eng. Vlad-Mihai 

Păsculescu,  

PhD.Eng. Cosmin Colda,  

PhD.Eng. Dragoș Fotău 

INCD INSEMEX Petrosani 

Dragoș Păsculescu,  

Universitatea din Petrosani 

23.  

Turbulence modelling in 

computational simulation of 

methane explosions 

International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference -  

SGEM 2016 

28 June - 7 July, 2016 , Albena 

Resort, Bulgaria 

PhD.Eng. Stud. Nicolae-Ioan 

Vlasin,  

PhD.Eng.  Cosmin Colda,  

PhD.Eng.  Vlad-Mihai 

Păsculescu,  

PhD.Eng.  Dragoș Fotău 

INCD INSEMEX Petrosani 

Dragoș Păsculescu,  

Universitatea din Petrosani 

24.  

Status of implementation of 

the Directive 93/15/ CEE 

and of the new Directive 

2014 / 28 / EU regarding 

the explosives for civil use 

in the Romanian notified 

body  

13rd International Conference 

on Drilling and Blasting 

Technology–2016 

September 14th-16th 2016, 

Velence, Hungary 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng.  Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng.  Daniela Carmen Rus, 

PhD.Eng. Stud. Ciprian Jitea,  

PhD.Eng.  Edward 

Gheorghiosu,  

PhD.Eng. Stud. Stefan Ilici 

25.  

Monitoring the seismic 

effect generated by blasting 

works performed in 

quarries 

13rd International Conference 

on Drilling and Blasting 

Technology–2016 

September 14th-16th 2016, 

Velence, Hungary 

PhD.Eng.  Edward 

Gheorghiosu,  

PhD.Eng.  Emilian Ghicioi, 

PhD.Eng.  Daniela Carmen Rus, 

PhD.Eng.  Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng. Attila Kovacs  
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26.  

Impact of carbon monoxide 

on the environment and 

human health 

XXIV International Conference 

"ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'16 

12 - 15 June 2016,  Hotel 

"BREZA" Vrnjacka Banja, Serbia 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. George Artur Găman, 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Mariu. Kovacs,  

PhD.Eng. Sorin Simion 

27.  

Effects of wood dusts on 

worker’s health in 

Romanian wood industry 

XXIV International Conference 

"ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'16 

12 - 15 June 2016,  Hotel 

"BREZA" Vrnjacka Banja, Serbia 

PhD.Eng. Marius Kovacs, 

PhD.Eng. George Artur Găman, 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. Lorand Toth, 

PhD.Eng. Sorin Simion 

 

28.  

Method for restoring a 

mine ventilation network 

affected by an explosion 

phenomena 

13th WEC CENTRAL & EASTERN 

EUROPE REGIONAL ENERGY 

FORUM - FOREN 2016 

12-16 June 2016. 

Costinesti, Romania 

PhD.Eng. Stud. Marius Cornel 

Șuvar,  

PhD.Eng.  Doru Cioclea,  

PhD.Eng.  Vlad M. Pasculescu, 

PhD.Eng. Stud. Nicolae Vlasin 

INCD INSEMEX Petrosani 

Victor Arad,  

Susana Arad,  

Universitatea din Petrosani 

29.  

Aspects regarding explosion 

risk assessment in petrol 

and gas industry 

13th WEC CENTRAL & EASTERN 

EUROPE REGIONAL ENERGY 

FORUM - FOREN 2016 

12-16 June 2016. 

Costinesti, Romani 

PhD.Eng. Mihaela Părăian, 

PhD.Eng. Florin Păun,  

PhD.Eng. Adrian Jurca,  

PhD.Eng. Niculina Vătavu, 

PhD.Eng. Leonard Lupu 

30.  

Study on the protection to 

earthings in high voltage 

installations with ground-

isolated neutral point 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE UMG "ST. IVAN 

RILSKI", 28 October 2016, Sofia - 

Bulgaria 

PhD.Eng. Vlad Mihai 

Păsculescu, 

PhD.Eng. Stud. Nicolae Ioan 

Vlasin, 

PhD.Eng. Stud. Marius Cornel 

Şuvar, 

Eng. Daniel Florea 

31.  

Dimensional inspection of 

bridges by using the 

limnimetric key 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE UMG "ST. IVAN 

RILSKI", 28 October 2016, Sofia - 

Bulgaria 

PhD.Eng. Lorand Toth, 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. George Artur Găman, 

PhD.Eng. Sorin Simion, 

PhD.Eng. Marius Kovacs  
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32.  
New tools that can be used 

in ventilation networks 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE UMG "ST. IVAN 

RILSKI", 28 October 2016, Sofia - 

Bulgaria 

PhD.Eng. Doru Cioclea, 

PhD.Eng. Constantin Lupu,  

PhD.Eng. Stud. Ion Gherghe,  

PhD.Eng. Stud. Florin Rădoi,    

PhD.Eng. Stud. Corneliu 

Boantă  

33.  

Ignition and Propagation 

Properties of  Coal Dust - 

Methane - Air Hybrid 

Mixtures 

16th International Conference 

of Physical Chemistry 

ROMPHYSCHEM16 , 21-23 

Septembrie  Galați, România 

PhD.Chem. Maria Prodan, 

PhD.Eng. Emilian Ghicioi, 

PhD.Eng. Adrian Jurca, 

D. Oancea 

34.  

Simulations of Air-Methane 

Explosions Based on 

Experiments 

16th International Conference 

of Physical Chemistry 

ROMPHYSCHEM16 , 21-23 

Septembrie  Galați, România 

PhD.Eng. Stud. Nicolae-Ioan 
Vlasin,  

PhD.Chem. Maria Prodan,  
PhD.Eng. Emilian Ghicioi, 

Dănuț Chirila 

35.  

Assessment of workers 

ocupational exposure in the 

context of industrial 

toxicology 

"World Multidisciplinary Earth 

Sciences Symposium – WMESS 

2016", 5-9 September 2016, 

Prague (Czech Republic) 

PhD.Eng. Călămar Angelica, 

PhD.Eng. George Artur Găman, 

PhD.Eng. Toth Lorand, 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Simion Sorin 

36.  

Computational study of 

scenarios regarding 

explosion risk mitigation 

"World Multidisciplinary Earth 

Sciences Symposium – WMESS 

2016", 5-9 September 2016, 

Prague (Czech Republic) 

PhD.Eng. Stud. Nicolae-Ioan 

Vlasin,  

PhD.Eng. Vlad Mihai 

Păsculescu,  

Eng. Gheorghe-Daniel Florea, 

PhD.Eng. Stud. Marius Cornel 

Şuvar 

37.  

Monte Carlo simulations of 

proficiency testing for 

geometric distributed test 

results 

"World Multidisciplinary Earth 

Sciences Symposium – WMESS 

2016", 5-9 September 2016, 

Prague (Czech Republic) 

PhD.Eng. Marius Darie,   

PhD.Eng. Sorin Burian,   

PhD.Eng. Tiberiu Csaszar, 

PhD.Eng. Leonard Lupu,  

PhD.Eng. Lucian Moldovan,  

PhD.Eng. Cosmin Colda,   

Eng. Adriana Andriș  

38.  

Modern monitoring with 

preventive role for a 

production capacity 

"World Multidisciplinary Earth 

Sciences Symposium – WMESS 

2016", 5-9 September 2016, 

Prague (Czech Republic) 

PhD.Eng. Cristian Tomescu,  

PhD.Eng. Constantin Lupu, 

PhD.Chem. Andrei Szollosi-

Mota,   

PhD.Eng. Stud. Florin Rădoi,   

PhD.Eng. Stud. Emeric Chiuzan 
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39.  

Implementing the 

requerments of the 

European rules named 

"REACH" specific of the 

safety activity with 

fireworks 

"World Multidisciplinary Earth 

Sciences Symposium – WMESS 

2016", 5-9 September 2016, 

Prague (Czech Republic) 

PhD.Eng. Stud.  Ciprian Jitea,  

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng. Daniela Rus,  

PhD.Eng. Edward Gheorghiosu, 

PhD.Eng. Gabriel Dragoș 

Vasilescu 

40.  

Tehnologie de colecatare si 

tratare a levigatului din 

depozitele de deseuri in 

vederea reducerii nivelului 

de poluare 

Simpozionul International ISB-

INMA-TEH Bucuresti 2016 

PhD.Eng. Toth Lorand,  

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. George Artur Găman, 

PhD.Eng. Marius Kovacs, 

PhD.Eng. Sorin Simion 

41.  

Thermo technical 

measurements in view of 

establishing the 

concentration of pollutants 

released into the 

atmosphere 

International Symposium 

“Environment and Industry” – 

SIMI 2016, 13-14 of October 

2016, Bucharest 

PhD.Eng. Toth Lorand, 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Călămar Angelica, 

PhD.Eng. Kovacs Marius 

42.  

The evaluation of the 

effects on health and 

environment posed by the 

gaseous hydrocarbons from 

geothermal waters 

International Symposium 

“Environment and Industry” – 

SIMI 2016, 13-14 of October 

2016, Bucharest 

PhD.Chem. Stud. Szollosi-Moța 

Andrei,  

PhD.Eng. Lupu Constantin, 

PhD.Chem. Stud. Prodan 

Maria,  

PhD.Eng.Chem. Stud. Nălboc 

Irina,  

PhD.Eng. Emilian Ghicioi, 

PhD.Eng.Stud. Nicoale Vlasin 

43.  

Analysis of pollutant 

imissions generated by 

bone meal production 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Angelica-Nicoleta 

Călămar,   

PhD.Eng. George Artur Găman,  

PhD.Eng. Marius Kovacs,  

PhD.Eng. Daniel Pupăzan,  

PhD.Eng. Toth Lorand 

44.  

Training methods for 

intervention and rescue 

personnel in confined 

spaces depending on their 

physiological parameter 

changes 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Artur George Găman, 

PhD.Eng. Cosmin Ilie,  

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng.Stud. Alin Irimia,  

PhD.Eng.Stud. Andrei Gireadă 
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45.  

Study on concentrations of 

pollutants in flue gases 

generated by the 

production of ceramic 

building materials 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Sorin Simion, 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Marius Kovacs, 

PhD.Eng. Toth Lorand 

46.  

Increasing the capacity of 

theoretical and practical 

training for intervention 

and rescue personnel in 

toxic/ explosive/ flammable 

environments by using 

chemical protection 

equipment 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng.Stud. Andrei Gireadă,  

PhD.Eng. Daniel Pupăzan, 

PhD.Eng. Angelica Călămar, 

PhD.Eng. Cosmin Ilie,  

PhD.Eng.Stud.  Alin Irimia 

47.  

Appropriate management 

of preventing actions an 

health and safety for testing 

activities of high explosives 

in confined environment 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng. Edward Gheorghiosu, 

PhD.Eng. Daniela Rus,  

 PhD.Eng. Stud. Ilie-Ciprian 

Jitea,   

Eng. Sorin Bordoș 

48.  

Improving the group 

decision by optimization of 

risk management for 

specific activities with 

explosives for civil use 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Daniela Rus,  

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng. Edward Gheorghiosu, 

PhD.Eng. Stud. Ilie-Ciprian Jitea 

49.  

The analysis of the 

influence of functioning 

parameters for fireworks 

and fireworks for 

professional use 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Stud.Ilie-Ciprian 

Jitea,  

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

Eng.Sorin Bordoș ,  

Tehn.Mircea Grecea      

50.  

Ventilation re-

establishment after an 

average intensity explosion 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Doru Cioclea,  

PhD.Eng. Stud. Ion Gherghe,  

PhD.Eng. Stud. Florin Rădoi,  

PhD.Eng. Stud. Corneliu 

Boantă,  

PhD.Eng. Nicolae Ianc 
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51.  

Minimum ignition 

temperature of dust cloud 

analysis for safe industrial 

processes 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Chem.Stud. Maria Prodan, 

PhD.Eng.Chem.Stud.Irina 

Nălboc,  

PhD.Chem.Stud. Andrei 

Szollosi-Mota 

52.  

Methods and tools for 

determining air-flow in 

industrial ventilation 

installations   

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng.Stud. Rădoi Florin,  

PhD.Eng.Stud. Gherghe Ion,  

PhD.Eng. Tomescu Cristian, 

PhD.Eng.Stud. Chiuzan Emeric,  

PhD.Eng.Stud. Boantă Corneliu    

53.  

Metodology classification of 

salt mine Tg. Ocna from the 

point of view of gas 

emissions 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng.Stud. Emeric Chiuzan,   

PhD.Eng. Constantin Lupu,  

Eng. Dorel Tamaș,  

PhD.Eng. Cristian Tomescu,   

PhD.Eng.Stud. Ion Gherghe,   

PhD.Eng.Stud. Adrian Matei 

54.  

Implementation of new 

tools to calculate dispersed 

volume  of combustible 

gases to achievement 

classification of hazardous 

areas   

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Leonard Lupu,   

PhD.Eng. Mihaela Părăian,  

PhD.Eng. Florin Adrian Păun,  

PhD.Eng. Adrian Jurca,  

PhD.Eng. Niculina Vătavu,  

Eng. Dan Gabor 

55.  

Considerations regarding 

the resistance to chemical 

agents for Group I electrical 

equipment designed for use 

in explosive atmospheres 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Moldovan Lucian, 

PhD.Eng. Burian Sorin, 

PhD.Eng.  Magyari Mihai,  

PhD.Eng. Darie Marius,  

PhD.Eng. Fotău Dragoș,  

Phd.Eng. stud. Rad Marcel 

56.  

Considerations regarding 

the mechanical strength to 

torsion and simultaneous 

bending for the mining 

electrical cables        

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Niculina Vătavu, 

PhD.Eng. Mihaela Părăian, 

PhD.Eng. Florin Adrian Păun, 

PhD.Eng. Adrian Jurca,  

PhD.Eng. Dan Gabor,  

PhD.Eng. Leonard Lupu 

57.  

Evaluation of primary and 

secondary galvanic cells for 

electrical equipment 

intended for use in 

potentially explosive 

atmospheres 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Tiberiu Csaszar,  

PhD.Eng. Sorin Burian,  

PhD.Eng. Marius Darie,  

PhD.Eng. Cosmin Colda, Eng. 

Adriana Andriş 
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58.  

Improving the quality of the 

process for selecting 

electrical equipment 

intended to  be used in 

potentially explosive 

atmospheres 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng. Vlad Mihai 

Păsculescu,  

PhD.Eng.Stud. Nicolae Ioan 

Vlasin,  

Eng. Daniel Florea,  

PhD.Eng.Stud. Marius Cornel 

Şuvar 

59.  

Imagery research of the 

flame front behaviour in 

methane explosions 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng.Stud. Nicolae-Ioan 

Vlasin,  

PhD.Eng. Emilian Ghicioi,  

PhD.Eng. Vlad-Mihai 

Păsculescu,  

Eng. Daniel Florea,  

PhD.Eng.Stud. Marius Șuvar 

INCD INSEMEX Petrosani 

Eugen Cozma,  

Universitatea din Petrosani 

60.  

Considerations regarding 

factors influencing the 

parallelization efficiency in 

numerical simulation of 

building fires 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng.Stud.  Marius Cornel 

Șuvar,  

PhD.Eng. Emilian Ghicioi, 

PhD.Eng.Stud.  Nicolae Ioan 

Vlasin,  

PhD.Eng. Vlad Mihai 

Păsculescu,  

Eng. Daniel Florea 

INCD INSEMEX Petrosani 

Victor Arad,  

Universitatea din Petrosani 

61.  

Use IT equipment and 

specialized programs for 

solving ventilation networks 

7th International 

Multidisciplinary Symposium     

„UNIVERSITARIA SIMPRO" 

2016”, Petroșani, Romania, 14-

15 October 2016 

PhD.Eng.Stud. Marius Simion 

Morar,  

PhD.Eng. Doru Cioclea,  

PhD.Eng.Stud.   Ion Gherghe 

INCD INSEMEX Petrosani 

Sorin Mihai Radu,  

Universitatea din Petrosani 
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62.  

Method Of Restoring A 

Mine Ventilation Network 

Affected By An Explosion 

Phenomena 

6th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON COMPUTER 

APPLICATIONS IN THE 

MINERALS INDUSTRIES 

October 5-7, Istanbul, Turkey 

CAMI 2016 

PhD.Eng.Stud. Marius Cornel 

Șuvar,  

PhD.Eng. Constantin Lupu,  

PhD.Eng. Doru Cioclea,  

PhD.Eng.Stud.   Ion Gherghe,  

PhD.Eng.Stud.   Nicolae Ioan 

Vlasin 

INCD INSEMEX Petrosani 

Victor Arad  

Susana Arad,  

INCD INSEMEX Petrosani 

63.  

Virtual simulation of the 

initiation and expansion of 

a fire in a warehouse of 

goods 

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

10 - 11 noiembrie 2016 

Eng. Daniel– Gheorghe Florea, 

PhD.Eng.Stud.   Nicolae – Ioan 

Vlasin,  

PhD.Eng. Vlad – Mihai 

Păsculescu,  

PhD.Eng.Stud.   Marius Cornel 

Șuvar 

64.  

Updating the ventilation 

network of Lonea mining 

unit using dedicated IT 

software 

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

10 - 11 noiembrie 2016 

PhD.Eng.Stud.   Marius Simion 

Morar,  

PhD.Eng. Constantin Lupu, 

PhD.Eng. Doru Cioclea,  

PhD.Eng.Stud. Ion Gherghe 

65.  

Consideration checking the 

parameters of electric 

motors acting admosfere 

fans who works in explosive 

gas, vapor, mist and dust 

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

10 - 11 noiembrie 2016 

PhD.Eng.Stud.   Rad Marcel 

Daniel,  

PhD.Eng. Magyari Mihai, 

PhD.Eng. Moldovan Lucian, 

PhD.Eng. Fotău Dragoș 

66.  

Study on determinants 

influencing rescuers in their 

intervention in dangerous 

environments 

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

10 - 11 noiembrie 2016 

PhD.Eng.Stud.   Andrei-Lucian 

Gireadă,   

PhD.Eng.Stud.   Alin Irimia,  

Psih.Izabella Kovacs 

 

67.  

Cognitive-emotional 

psychological preparation 

for intervention and rescue 

personnel in toxic / 

flammable / explosive 

environments 

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

10 - 11 noiembrie 2016 

Psih.Izabella Kovacs,  

Phd.Eng. Stud. Andrei-Lucian 

Gireadă,  

Vlad Lăutaru,  

Phd.Eng. Stud. Alin Irimia 
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68.  

Evaluation of 

documentation and specific 

test for low voltage 

electrical equipment for 

using in explosive 

atmospheres 

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

10 - 11 noiembrie 2016 

PhD.Eng. Colda Cosmin,  

PhD.Eng. Burian Sorin,  

PhD.Eng. Darie Marius,  

PhD.Eng. Csaszar Tiberiu, 

PhD.Eng. Magyari Mihai 

69.  

The influence fo the 

pyrophoric sulphides over 

the explosivity parameters 

of combustible dusts 

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

10 - 11 noiembrie 2016 

PhD.Eng. Prodan Maria,  

PhD.Eng. Lupu Constantin, 

PhD.Eng. Ghicioi Emilian, 

PhD.Eng. Chem. Stud.Nălboc 

Irina,  

PhD.Chem.Stud.Szollosi - Moţa 

Andrei 

70.  

The quality assurance of 

results within the 

Laboratory for Explosive 

Materials and Pyrotechnic 

Articles- INCD INSEMEX 

Petroșani 

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

10 - 11 noiembrie 2016 

PhD.Eng.Stud.Ilie-Ciprian Jitea;  

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng. Daniela-Carmen Rus 

71.  

The quality assurance of 

results within the 

Laboratory for Blasting 

Techniques - INCD INSEMEX 

Petroșani 

„Tinerii şi Cercetarea 

Multidisciplinară” 

ACM-V, Timisoara 

10 - 11 noiembrie 2016 

Eng. Sorin-Ovidiu Bordoş;  

PhD.Eng. Edward Gheorghiosu, 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu 

72.  

Results on research 

activities of explosion toxic 

gases measurement 

International Conference THE 

PRESENT AND FUTURE OF THE 

MINING AND GEOLOGY 

6-7 octombrie 2016 

Slovacia 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng.Stud. Ilie-Ciprian 

Jitea,  

PhD.Eng. Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng. Daniela Rus, 

PhD.Eng. Edward Gheorghiosu,  

Eng. Sorin Bordoș 

73.  

Multitask detonator testing 

equipment developed in 

INCD-INSEMEX Petrosani 

International Conference THE 

PRESENT AND FUTURE OF THE 

MINING AND GEOLOGY 

6-7 octombrie 2016 

Slovacia 

PhD.Eng. Edward Gheorghiosu, 

Eng. Sorin Bordoș, 

PhD.Eng.  Gabriel Vasilescu, 

PhD.Eng. Attila Kovacs,  

PhD.Eng. Daniela Rus,  

PhD.Eng.Stud. Ilie-Ciprian Jitea 
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Titlu Manifestare ştiinţifică 

 

Autori 

 

74.  

New solutions for extracting 

noble metals (Au, Ag, Pt) 

from Jiu Valley coal ash and 

beneficial effects of ash 

recovery on the 

environment 

16th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconference SGEM 2016 

2-5 November 2016 

Vienna, Austria 

Alexandru-Florin Simion, 

PhD.Eng. Angelica-Nicoleta 

Calamar,  

PhD.Eng. Daniel Pupazan, 

PhD.Eng. Marius Kovacs,  

PhD.Eng. Lorand Toth 

75.  

Flammability 

characterization of a 

petroleum derivative for 

increasing the safety of 

personnel and 

environmental protection 

16th International 

Multidisciplinary Scientific 

Geoconference SGEM 2016 

2-5 November 2016 

Vienna, Austria 

PhD.Chem. Maria Prodan,  

PhD.Eng. Emilian Ghicioi, 

PhD.Eng. Constantin Lupu, 

PhD.Eng.Chem.Stud. Irina 

Nalboc,  

PhD.Chem.Stud.Andrei 

Szollosi-Mota 
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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. 
Titlu 

Operator economic 

Nr. Contract /Comandă 
Responsabil contract 

1. 

Determinarea tendinței (riscului) de 

autoaprindere a cărbunelui la abatajul 

frontal cu banc subminat pan.7, str. 3, 

bl. IV, de la Mina Uricani. 

Mina Uricani 

Comanda nr. 

01/06.01.2016 

Dr. ing.  Cristian 

Tomescu 

2. 

Verificarea clasificării Salinei Ocnele 

Mari din punct de vederea al 

emanațiilor de gaze (metan și dioxid 

de carbon) 

Exploatarea minieră 

Râmnicul Vâlcea 

Contract nr. 8405/2015 

Ing. Chiuzan Emeric 

Ing. Matei Adrian 

3. 

Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatorului de la stația principală de 

ventilație din cadrul Salinei Ocnele 

Mari. 

SNS S.A. Exploatarea 

minieră Râmnicul Vâlcea 

Contract nr. 8405/2015 

Dr.ing. Corneliu Boantă 

Dr.ing. Florin Rădoi 

4. 

Studiul privind evaluarea riscurilor la 

locul de muncă în unitățile de 

învățământ. 

Colegiul Național de 

Informatică "Carmen 

Sylva" Petroșani 

Contract nr.8490/2016 

Dr. ing. Călămar Angela 

5. 

Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatoarelor de la stația principală 

de ventilație în funcție și de rezervă 

din cadrul minei Monteoru. 

OMV PETROM S.A., 

ASSET IX MOLDOVA SUD 

Comanda nr. 

8451795747/21.04.2015 

Dr. ing. Doru Cioclea 

Ing. Ion Gherghe 

6. 

Evaluarea şi verificarea instalaţiei de 

aeraj de la Mina Solont în 

conformitate cu Normativul NVIV-01-

06. 

OMV PETROM S.A., ZONA 

DE PRODUCȚIE VIII 

MOLDOVA NORD 

Comanda nr. 

8451893466/2016 

Drd.ing. Corneliu 

Boantă 

Dr.ing. Florin Rădoi 

7. 

Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatorului de la stația principală de 

ventilație din cadrul Salinei Praid. 

SNS - SUCURSALA SALINA 

PRAID 

Contract nr. 8654/2016 

Drd. ing. Boantă Cornel 
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Nr. 

crt. 
Titlu 

Operator economic 

Nr. Contract /Comandă 
Responsabil contract 

8. 

Studiul regimului emanațiilor de gaze 

în vederea verificării clasificării Salinei 

Praid 

SNS - SUCURSALA SALINA 

PRAID 

Contract nr. 8654/2016 

Drd. ing. Emeric Chiuzan 

9. 

Determinarea curbelor caracteristice 

ale ventilatoarelor și a parametrilor 

funcționali aferenți stației principale 

de ventilație puț aeraj est - Mina 

Uricani. 

Mina Uricani 

Grafic de execuție: 

9018/2016 

Dr. ing. Nicolae Ianc 

10. 

Determinarea curbelor caracteristice 

ale ventilatoarelor și a parametrilor 

funcționali aferenți stației principale 

de ventilație PUȚ AERAJ NR.2 și PUȚ 

AERAJ EST "din cadrul E.M. Livezeni." 

Exploatarea Minieră 

Livezeni 

Grafic de execuție: 

8993/2016 

Dr. ing. Nicolae Ianc 

11. 

Verificarea clasificării Salinei Ocna Dej 

din punct de vedere al emanațiilor de 

gaze. 

Salina Ocna Dej 

Contract nr. 8950/2016 
Ing. Dorel Tamaș 

12. 

Elaborarea proiectului anual de aeraj 

pentru anul 2017 al minei de petrol 

Sărata Monteoru. 

PETROM SA - ASSET IX 

Moldova Sud 

Comanda nr. 

8451889188/27.04.2016 

Drd. ing. Ion Gherghe  

Drd. ing. Florin Rădoi 

13. 

Întocmirea documentației tehnice de 

clasificare a minei din punct de vedere 

a degajărilor de gaze. 

Salina Cacica 

Contract nr. 9187/2016 
Ing. Dorel Tamaș 

14. 

Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatoarelor principale și întocmirea 

schemei de aeraj la Salina Ocna Dej. 

Salina Ocna Dej 

Contract nr. 8939/2016 

Dr. ing. Nicolae Ianc 

Drd. ing. Florin Rădoi 

15. 

Stabilirea curbelor caracteristice și a 

parametrilor funcționali aferenți 

ventilatoarelor de la stațiile principale 

de ventilație Suitor Central și 1 Est. 

SC Complexul Energetic 

Hunedoara SA 

Sucursala Minieră 

Exploatarea Minieră 

Lupeni 

Contract nr. 9217/2016 

Dr. ing. Nicolae Ianc 

Drd. ing. Matei Adrian 

16. 

 

Faza I: Considerații privind efectele 

pulberilor de lemn asupra stării de 

sănătate a lucrătorilor din industria 

lemnului. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 06 

Dr.Ing. Marius Kovacs 
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Nr. 

crt. 
Titlu 

Operator economic 

Nr. Contract /Comandă 
Responsabil contract 

17. 

Faza I: Studiul privind influența 

factorilor geologici și geomorfologici în 

propagarea undelor seismice 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 10 

Dr. ing. Edward 

Gheorghiosu 

18. 

Faza I: Identificarea poluanților 

proveniți din activitatea gospodăriilor 

și transportul acestora în cursul de apă 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 15 

Dr. ing. Lorand Toth 

19. 

Faza I: Analiza și sinteza cerințelor 

legislative la nivel național și 

internațional, alegerea metodei 

optime de determinare a CO și 

influența acestuia asupra sănătății și 

mediului înconjurător 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 16 

Dr.Ing. Angela Călămar 

20. 
Faza I: Studiu privind utilizarea 

vehiculelor comandate de la distanță  

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 03 

Drd. ing. Alin Irimia 

21. 

Faza I: Analiza mediilor explozive care 

interacționează cu sistemele de 

ventilație industrială. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 04 

Dr. ing. Doru Cioclea 

22. 

Faza I: Documentare privind 

caracteristicile explozivilor referitoare 

la parametrul "viteză de detonație" 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 07 

Ing. Bordoș Sorin 

23. 

Faza I: Evaluarea sistemelor de 

ventilație industrială din cadrul 

incintelor industriale cu pericol de 

formare a atmosferelor explozive 

și/sau toxice 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 08 

Drd.ing. Ion Gherghe 

24. 

Faza I: Documentare privind 

echipamentele de protecție chimică. 

Elaborare procedură de utilizare a 

echipamentului de protecție chimică 

pentru personalul de intervenție și 

salvare în medii toxice/ explozive / 

inflamabile 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 17 

Drd. ing. Andrei-Lucian 

Gireadă 
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Nr. 

crt. 
Titlu 

Operator economic 

Nr. Contract /Comandă 
Responsabil contract 

25. 

 

Faza I: Analiza traseelor de 

antrenament în poligonul cu spații 

închise în funcție de modificările 

parametrilor fiziologici ai salvatorilor 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 18 

Dr. ing. Daniel Pupăzan 

26. 

 

Faza I: Studiu privind principalii 

parametrii de funcționare pentru 

articolele pirotehnice reprezentative 

de divertisment. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 03 04 

Drd. ing. Jitea Ciprian 

Ilie 

27. 

 

Faza I: Studiu privind importanța 

evaluării nivelului de periculozitate al 

substanțelor solide în ceea ce privește 

riscul de explozie 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 03 05 

Dr. ing. Rus Daniela 

Carmen 

28. 

Faza I: Documentare privind 

caracteristicile diverselor materiale 

combustibile și metode utilizate 

pentru determinarea parametrilor de 

inflamabilitate și a produșilor de 

ardere. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 03 07 

Drd. chim. Andrei 

Szollosi-Moța 

29. 

Faza I: Analiza metodelor de 

determinare microelementelor cu rol 

catalitic în oxidarea cărbunelui. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 02 

Dr. ing. Cristian 

Tomescu 

30. 

Faza I: Evaluarea stării de securitate și 

identificarea soluțiilor de îmbunătățire 

în standurile de încercare, având în 

vedere elemente critice. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 05 

Dr. ing. Kovacs Attila 

31. 

Faza I: Stabilirea modului și 

mijloacelor de determinare a debitului 

de aer la instalațiile de ventilație 

industrială. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 12 

Drd.ing. Florin Rădoi 

32. 

Faza I: Evaluarea multicriterială a 

principalelor cerințe la care trebuie să 

răspundă un sistem evoluat de 

instruire teoretică și practică pentru 

meseria de pirotehnician. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 20 

Ing. Cristian Raul 

Cioară 
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Nr. Contract /Comandă 
Responsabil contract 

33. 
Faza I: Stabilirea ramificațiilor critice la 

nivelul rețelei de aeraj. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 01 

Dr. ing. Nicolae Ianc 

34. 

Faza I: Determinarea experimentală a 

influenței pirosulfurilor asupra 

parametrilor de explozivitate ai 

prafurilor combustibile. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 03 02 

Drd. chim. Maria 

Prodan 

35. 

Etapa I: Studiu privind cerințele 

impuse elementelor galvanice și 

bateriilor, împotriva aprinderii a 

atmosferelor potențial explozive prin 

scânteie și temperatură de suprafață, 

conform standardului. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 07 

Dr. ing. Tiberiu Csaszar 

36. 

Etapa I: Cercetări privind situația 

actuală în legătură cu evaluarea 

echipamentului de curenți slabi utilizat 

în atmosfere explozive. Stabilirea 

caietului de sarcini pentru achiziție 

pachete software pentru simularea 

circuitelor electronice de mare 

complexitate, pentru achiziții de date 

și pentru postprocesarea datelor 

experimentale respectiv pentru 

realizare circuite electronice de mare 

complexitate. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 02 

Dr. ing. Marius Darie 

37. 

Faza I: Modernizarea standului de 

încercare la torsiune și îndoire 

simultană pentru cablurile electrice 

miniere flexibile. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 10 

Dr. ing. Niculina Vătavu 

38. 

Etapa I: Studiul cerințelor privind 

determinarea și evaluarea preciziei de 

întârziere și a vitezei de detonație la 

explozivii de uz civil și achiziția unui 

echipament multifuncțional 

performant pentru realizarea 

încercărilor, în conformitate cu 

standardele europene armonizate. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 11 

Dr. ing. Emilian Ghicioi 
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39. 

Faza I: Studiul cerințelor specifice 

sistemului de management al riscului 

major din domeniul depozitării 

explozivilor de uz civil și achiziția de 

software specializat pentru evaluarea 

riscului global   ( de explozie / 

ocupațional / de atac terorist) specific 

depozitelor de explozivi de uz civil. 

 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 15 

Dr. ing. Vasilescu 

Gabriel 

40. 
Faza II: Metodologie pentru 

determinarea debitului de aer 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 12 

Drd.ing. Florin Rădoi 

41. 

Faza II: Stabilirea necesităților de 

îmbunătățire a sistemului de pregătire 

teoretică și practică la un nivel înalt în 

domeniul formării pentru meseria de 

pirotehnician atât pentru partea 

teoretică cât și practică. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 20 

Ing. Cioară Cristian 

Raul 

42. 

Faza II: Determinări de microelemente 

din cărbune prin analiză 

instrumentală, pe eșantioane de huilă. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 02 

Dr. ing. Cristian 

Tomescu 

43. 

Faza II: Determinarea experimentală a 

influenței priosulfurilor asupra 

temperaturii minime de aprindere a 

stratului și a norului de praf 

combustibil. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 03 02 

Drd. chim. Maria 

Prodan 

44. 

Faza II: Stabilirea metodelor de 

eliminare a ramificațiilor critice 

specifice rețelei de aeraj. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 01 

Dr. ing. Nicolae Ianc 

45. 

Faza II: Tehnologie pentru evaluarea 

securității explozivilor de uz civil din 

punct de vedere al preciziei de 

întârziere la capsele detonante 

electrice și sisteme neelectrice. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 11 

Dr. ing. Emilian Ghicioi 
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46. 

Faza II: Studiul de documentare 

privind modul de propagare a undelor 

seismice la efectuarea împușcărilor 

din carieră. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 10 

Drd. ing. Ilici Ștefan 

47. 

Faza II: Elaborare procedură de 

determinare a monoxidului de carbon 

(CO).  

 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 16 

Dr. ing. Angelica 

Călămar 

48. 

Faza II: Analiza fenomenului care se 

poate produce prin tranziția de la 

deflagrare la detonare și posibilitatea 

de determinare a acestuia. 

 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 03 05 

Dr. ing. Rus Daniela 

Carmen 

49. 

Faza II: Analiza efectelor ambientale și 

meteo asupra funcționării articolelor 

pirotehnice destinate utilizării în 

interior sau în exterior și achiziția unui 

sistem de monitorizare a parametrilor 

de micro-climat (temperatură, 

umiditate, viteză și direcția vântului). 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 03 04 

Drd. ing. Jitea Ciprian-

Ilie 

50. 

Faza II: Elaborarea de scenarii privind 

producerea accidentelor majore la 

aceste tipuri de infrastructuri. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 15 

Dr. ing. Vasilescu 

Gabriel 

51. 

Faza II: Efectuarea de măsurători în 

laborator a vitezei de detonație a 

explozivilor. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 07 

Ing. Bordoș Sorin 

52. 

Faza II: Încercări de laborator 

experimentale și revizuire procedură 

de încercare. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 10 

Dr. ing. Niculina Vătavu 

53. 

Faza II: Stabilirea măsurilor tehnice 

pentru îmbunătățirea standurilor de 

încercare, în vederea satisfacerii 

cerințelor metodelor de încercare 

aplicate. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 05 

Dr. Ing. Kovacs Attila 



INCD INSEMEX | 258 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE                                        ANEXA 8 

 

Nr. 

crt. 
Titlu 

Operator economic 

Nr. Contract /Comandă 
Responsabil contract 

54. 

Faza II: Studiul metodelor utilizate la 

nivel național pentru monitorizarea, 

prognoza și evaluarea intensității 

undelor seismice generate de lucrări 

de împușcare din cariere. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 21 

Dr. ing. Gheorghiosu 

Edward 

55. 

Faza II: Determinarea parametrilor 

aerodinamici ai instalațiilor de 

ventilație industrială. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 08 

Drd.ing. Ion Gherghe 

56. 
Faza II: Studiul grafic în sistem 2D al 

atmosferelor explozive. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 04 

Dr. ing. Doru Cioclea 

57. 

Faza II: Determinarea experimentală a 

parametrilor de ardere (viteze de 

ardere, timpi de ardere etc.) și 

inflamabilitate a diferitelor materiale 

combustibile, interpretarea 

rezultatelor obținute. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 03 07 

Drd. chim. Andrei 

Szollosi-Moța 

58. 

Faza I: Evaluarea cerințelor referitoare 

la încercarea de rezistență la agenți 

chimici pentru echipamentele 

electrice Grupa I. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 05 

Dr. ing. Lucian 

Moldovan 

59. 

Faza II: Elaborarea tehnologiei pentru 

efectuarea încercării de rezistență la 

agenți chimici pentru echipamentele 

electrice de Grupa I. Diseminarea 

rezultatelor. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 05 

Dr. ing. Lucian 

Moldovan  

60. 

Faza II: Dezvoltarea metodei de 

testare a materialelor antiscântei prin 

modernizarea standului de încercare. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 02 06 

Dr. ing. Adrian Jurca 

61. 

Faza II: Evaluarea riscului de expunere 

a lucrătorilor la pulberi inhalabile de 

lemn de esență moale și analiza 

dispersiei granulometrice a acestora. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 06 

Dr. ing. Marius Kovacs 
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62. 

Faza II: Analiza calității apelor privind 

poluarea cursurilor de apă în amonte 

și aval de comunitățile existente. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 15 

Dr. ing. Lorand Toth 

63. 

Faza II: Elaborare metodologie și stand 

de încercare cu privire la evaluarea de 

aprindere a atmosferelor potențial 

explozive prin scânteie și temperatura 

de suprafață, a elementelor galvanice 

și bateriilor. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 07 

Dr. ing. Tiberiu Csaszar 

64. 
Faza II: Realizare prototip virtual și 

testare funcțională 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 02 

Dr. ing. Marius Darie 

65. 

Faza I: Evaluarea cerințelor referitoare 

la verificarea parametrilor motorului 

de acționare a ventilatorului, care 

funcționează în medii explozive cu 

gaze, vapori, cețuri sau praf. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 08 

Drd. ing. Rad Marcel 

66. 

Faza II: Realizarea standului pentru 

verificarea parametrilor motoarelor ce 

acționează ventilatoare care 

funcționează în medii explozive cu 

gaze, vapori, cețuri și praf. 

Diseminarea rezultatelor. 

Ministerul Cercetării şi 

Inovării 

Contract 22 N/2016 

PN 16 43 01 08 

Drd. ing. Rad Marcel 

67. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 30.10.2015 la Clubul 

Colectiv din imobilul situat în 

municipiul București, str. Tăbăcarilor, 

nr. 7 sector 4. 

INEC 
Parchetul de pe lângă 

ICCJ 

Ordonanță din data de 

23.11.2015 in dosar 

nr.545/P/2015 

Contract nr. 

8339/2016 

Colectiv INSEMEX 

68. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 22.12.2015 la 

cuptorul nr. 3 al brutăriei situată în 

localitatea Tășnad, str. Mihai 

Eminescu nr.26, jud. Satu Mare, 

aparținând S.C. CRISTIAN FLORIAN 

SRL. 

Ordonanței 

Parchetului de pe 

lângă Judecătoria 

Carei emisă în data de 

24.12.2015 în dosarul 

nr. 1654/P/2015 

Contract nr. 

8422/2016 

Colectiv INSEMEX 
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69. 

Expertiză tehnică privind cele 32 de 

bețișoare de pulbere găsite asupra 

numitului plt. Dragomir Claudiu 

Eduard. 

Ordonanța Parchetului 

Militar de pe lângă 

Tribunalul Militar Iași 

385/P/2015 

Com.969/2016 

Colectiv INSEMEX 

70. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 05.11.2015 în 

incinta morii situată în Brașov, str. 

Avram Iancu, nr.98, jud. Brașov, 

aparținând S.C. ȘAPTE SPICE S.A. 

Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Brașov 

ITM Brașov 
S.C. SAPTE SPICE S.A. 

Com.10826/2015 

Colectiv INSEMEX 

71. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 10.09.2014 la Secția 

Lac și Diluanți, situată în com. 

Lungești, jud Vâlcea, aparținând S.C. 

AXM PROD 93 SRL Bucuresti.  

IPJ Vâlcea 

Com.10763/2015 
Colectiv INSEMEX 

72. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 15.12.2014 în 

depozitul de mărfuri ce aparține S.C. 

COMSUTEXIM S.A., situat în comuna 

Scheia, str Humorului, nr.89, jud. 

Suceava.  

IPJ Suceava 

Com.5327/2016 
Colectiv INSEMEX 

73. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 21.06.2016 la sediul 

societății UZINA MECANICĂ SADU S.A., 

oraș Bumbești Jiu, str. Parângului 

nr.59, și care a avut ca urmare 

accidentarea și ulterior decesul 

numitei Șamotă Valeria.  

UZINA MECANICĂ 
SADU 

Contract 8915/2016 
Colectiv INSEMEX 

74. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 22.08.2016 pe 

platforma Rafinăriei Petromidia 

aparținând S.C. ROMPETROL 

RAFINARE S.A. 

Ordonanța Parchetului 

de pe lângă Curtea de 

Apel Constanța nr. 

586/P/2016 

Com.8871/2016 

Colectiv INSEMEX 
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75. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 27.02.2014 la sonda 

536 Aricești DIN localitatea Ariceștii 

Rahtivani, jud. Prahova, aparținând 

OMV Petrom S.A. 

OMV PETROM S.A 

Contract 8899/2016 
Colectiv INSEMEX 

76. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în noaptea de 05/06.09.2013 la 

locuința numitului Tamba Gheorghe 

din Gura Humorului, str. Livada Poștei 

nr. 2 jud. Suceava. 

Ordonanța IPJ Suceava 

1136/P/2013 

 

Colectiv INSEMEX 

77. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 01.08.2016 la blocul 

de locuințe C2 situat pe strada 

Profesor Theodor Văscăuțeanu, nr.8, 

Iași, jud. Iași. 

Ordonanța Parchetului 

de pe lângă Tribunalul 

Iași din 05.08.2016 

Com.8098/2016 

Colectiv INSEMEX 

78. 

Expertiză tehnică privind evenimentul 

produs în data de 13.12.2014 în 

apartamentul cu nr. 25 din imobilul 

situat pe str. Cisnădiei nr. 13, Tg. 

Mureș, jud. Mureș. 

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Iași 

Ordonanța IPJ Mureș 

04.08.2016 

Colectiv INSEMEX 
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