
Scurt istoric

Actualul institut, înfiinþat în anul 1949, a
funcþionat pânã în 1965 sub denumirea de
Staþie de Încercãri pentru Securitate Minierã,
ca filialã a I.C.E.M.I.N. Bucureºti.

În anul 1965, devine o unitate de cercetare
independentã sub denumirea de Staþie de
Cercetãri pentru Securitate Minierã (SCSM)
subordonatã direct Ministerului Minelor,
Petrolului ºi Geologiei, iar din anul 1973, ca
urmare a Decretului Consiliului de Stat nr.
297/1973, devine Centrul de Cercetãri pentru
Securitate Minierã (CCSM) subordonat
aceluiaºi minister.

Prin decretul Consiliului de Stat nr.
164/1986, CCSM îºi amplificã domeniul de
activitate ºi devine Centrul de Cercetãri
Inginerie Tehnologicã ºi Proiectãri pentru
Securitate Minierã (CCITPSM) subordonat

Ministerului Minelor iar prin Hotãrârea
Guvernului nr. 540/1990 se statuteazã ca
Institutul pentru Securitate Minierã (ISM). 

Prin H.G. 193/20.04.1992 se înfiinþeazã ca
societate comercialã pe acþiuni cu denumirea
de “Institut Naþional pentru Securitate Minierã ºi
Protecþie  Antiexplozivã (INSEMEX)” în urma
reorganizãrii Regiei Autonome a Huilei
Petroºani. 

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

Pe parcursul celor 60 de ani de existenþã,
INSEMEX a cunoscut o continuã dezvoltare
atât din punct de vedere al tematicii de
cercetare, cât ºi al bazei materiale.

Prin H.G. 1461/18.10.2006  INSEMEX se
organizeazã ºi funcþioneazã ca Institut Naþional
de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate
Minierã ºi Protecþie Antiexplozivã - INSEMEX
Petroºani, prin reorganizarea Societãþii
Comerciale „Inst i tutul Naþional pentru
Securitate minierã ºi protecþie Antiexplozivã –
INSEMEX”- S.A. Petroºani, cu statut de
autoritate naþionalã.

Patrimoniu

În patrimoniul INSEMEX  o pondere
importantã o au construcþiile, echipamentele de
cercetare º i  terenur i le.  Astfel  existã:
laboratoare de cercetare în domeniile de
activitate, spaþii de antrenament  pentru
instruirea salvatorilor, standuri de încercãri
pentru echipamente tehnice, poligon de
încercãri pentru materiale explozive, birouri ºi
spaþii anexe pentru personalul administrativ,
sãli pentru organizarea de cursuri ºi seminarii.
Institutul dispune de o gamã largã de
echipamente, dotãri informaþionale ºi facilitãþi
pentru cercetare, unele cu caracter unicat în
România, toate fiind aduse la cel mai înalt nivel
mondial al tehnicii în domeniu

Domenii de activitate

CAEN
7310 (7219, 7220), 7430, 7450, 7420, 8042,

7240 2213, 2211, 911 
UNESCO
330399, 330999, 331099, 331399, 331899,

330399 330536, 331804, 330599, 331099,
310199, 310599, 320999, 330999, 331699,
311899, 322093, 332299, 332799, 331899,
580299, 6109 

Direcþii principale de cercetare

Conform strategiei naþionale de CDI ºi de
integrare în spaþiul european, în orientãrile
s t ra teg ice  de creº tere  a  capac i tã þ i i ,
competitivitãþii ºi calitãþii activitãþilor CDI,
respectiv de creºtere a impactului în
dezvoltarea durabilã economicã ºi socialã,
institutul efectueazã cercetare fundamentalã,
aplicativã , de dezvoltare tehnologicã ºi de
transfer tehnologic pentru urmãtoarele direcþii:
- securitatea resurselor minerale;
- protecþia antiexplozivã;
- securitatea echipamentelor ºi instalaþiilor;
- medii explozive ºi toxice;
- protecþia mediului;
- risc de explozie-industrial;
- explozivi ºi tehnici de împuºcare;
- salvare minierã ºi în medii toxice/explozive;
- resurse umane;
- ventilaþie minierã ºi industrialã;
- clasificarea lucrãrilor subterane din punct de

vedere al emanaþiilor;
- expertize tehnice ale evenimentelor

generate de explozii ale substanþelor
combustibile ºi materiilor explozive.
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Director General
Dr.ing. Constantin Lupu

cercetãtor ºtiinþific gradul II

Petroºani, str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34
Tel.: Tel.: 0254 / 541.621 / 541.622, 

Fax: 0254 / 546.277

insemex@insemex.ro 
http://www.insemex.ro

INSEMEX  PETROªANI
INSTITUTUL NAÞIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU SECURITATE MINIERÃ ªI
PROTECÞIE ANTIEXPLOZIVÃ

Resurse umane

Total personal 127

În activitatea de 84
cercetare-dezvoltare  

Cu studii superioare 72

Cercetãtori 45

din care

Cercetãtor ºtiinþific I 7

Cercetãtor ºtiinþific II 16

Cercetãtor ºtiinþific III 12

Cercetãtor ºtiinþific 10

Doctoranzi 11

Doctori 18



Structura organizatoricã

� Consiliul de Administraþie
� Comitetul de Direcþie
� Director General INSEMEX
� Consiliul ºtiinþific
� Laboratoare de cercetare
� Organisme de certificare produse
� Organism pentru certificare personal
� Centru de Excelenþã
� Grupuri de avizare, atestare, autorizare,

verificare
� Grupuri de laboratoare încercãri
� Aparatul economico-administrativ ºi de

personal
� Editura INSEMEX

OFERTA DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
ªI SERVICII 

� cercetãri fundamentale ºi aplicative,
dezvoltare tehnologicã în domenii le
reglementate, de interes public naþional
privind evaluarea ºi prevenirea riscurilor în
activitãþile cu pericol de atmosfere explozive
ºi toxice, inclusiv în ceea ce priveºte
utilizarea explozivilor, protecþia mediului în
zonele afectate de activitãþi miniere ºi
conexe acestora, încercarea ºi certificarea
echipamentelor, instruirea ºi atestarea
personalului, activitãþi de salvare ºi
închidere a minelor, precum ºi elaborarea ºi
apl icarea unor reglementãri  pr iv ind
activitãþile respective

Laboratoare de cercetare-dezvoltare:

- Laborator de Cercetare Antideflagranþã
(L.Ad);

- Laborator  de Cercetare Secur i ta te
Intrinsecã, Presurizare (LSIP);

- Laborator de Cercetare Securitatea
Instalaþiilor, Echipamentelor ºi Materialelor
(LSIEM);

- Laborator de Cercetare Explozivi ºi Tehnici
de Împuºcare (LETI);

- Laborator de Cercetare Securitatea
Resurselor Minerale (LSRM);

- Laborator de Cercetare Aeraj, Ventilaþie
Industrialã (LAVI);

- Laborator de Cercetare Evaluare Riscuri
(LER);

- Laborator de Cercetare Evaluarea Mediului
(LEM);

- Laborator de Cercetare Medii Explozive
(LME);

- Laborator de Cercetare Instruire Salvare
(LIS), care cuprinde ºi Compartimentul
Aparaturã Salvare.

Laboratoare de încercãri acreditate /
atestate:

- Grup de laboratoare încercãri pentru
atmosfere Explozive (LIEx), constituit din:
L.Ad, LSIP, LSIEM, LER, LME, LIS, LEM;

- Grup de laboratoare pentru încercãri de
mediu (LIM), constituit din: LME, LEM, LAVI,
LSRM;

- Laborator de încercãri explozivi de uz civil ºi
mijloace ajutãtoare la împuºcare (LETI),
constituit din: LETI, LME, LSIEM.

- Laborator de Toxicologie (Grup de
laboratoare pentru determinãri noxe
profesionale, constituit din: LME, LEM, LAVI,
LSRM;

- Laborator evaluare riscuri ºi zgomot (LERZ).

Organisme de certificare acreditate -
produse ºi persoane:

Organism de evaluare a conformitãþ i i
produselor INSEMEX OEC, compus din 3
servicii:
- Serviciul pentru certificare echipamente  Ex,

echipamente individuale de protecþie ºi
maºini industriale(SECEEx);

- Serviciul pentru certificare explozivi de uz
civil, mijloace ajutãtoare la împuºcare ºi
tehnici de împuºcare (SECEMTI);

- Serviciul pentru certificare echipamente
pr iv ind  n ive lu l  de  putere  acust icã
(SECELWA);

- Organism de certificare persoane (OCP),
constituit din: LAd, LSIP, LSIEM, LETI, LME,
LEM, LIS, LAVI; LSRM.

Grupuri tehnice de avizare, atestare,
verificare:

- Grupul de avizare a documentaþiilor tehnice
de închidere a obiectivelor miniere    

- Grupul de verificare a instalaþiilor de
ventilaþie industrialã 

- Grupul tehnic de atestare a respectãrii
cerinþelor de securitate pentru instalaþiile
tehnice 

- Grupul de autorizare a statiilor pentru
i n t e r v e n t i i  s i  s a l v a r e  î n  m e d i i
toxice/explozive/inflamabile si de instruire-
autorizare a personalului operativ de
interventie si salvare în medii toxice /
explosive / inflamabile 

Servicii - Colaborãri

Serviciile de cercetare pentru asigurarea
sãnãtãþii ºi securitãþii în muncã, încercãrile de
laborator ºi evaluarea conformitãþii mãsurilor ºi
mijloacelor de tehnica securitãþii în activitãþile
menþionate, sunt recunoscute la nivel naþional
prin reglementãrile aprobate de MEF ºi
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Volum activitate de cercetare-dezvoltare (RON)

Anul Venituri de la buget Venituri din alte surse Total venituri

2004 446.729 5.708.671 6.155.400

2005 726.080 5.221.858 5.947.938

2006 1.654.523 5.054.148 6.708.671

2007 4.488.323 5.075.046 9.563.369
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Publicaþii

Lucrãri publicate în Revista Minelor
2004: 3 lucrãri
2005: 14 lucrãri
2006: 20 lucrãri
2007: 3 lucrãri

Lucrãri publicate în Analele Universitãþii din Petroºani
2004:  3 lucrãri
2005 : 3 lucrãri
2007:  8 lucrãri

Lucrãri publicate în volumele unor conferinþe ºtiinþifice

2004: 
1. Al VI-lea Simpozion Internaþional ,,Tinerii ºi Cercetarea Multidisciplinarã”
23-24 sept.2004 – nr lucrari: 1
2. A IX-a Conferinþã Internaþionalã ,,Calitate ºi Siguranþã în Funcþionare” –

CCF – 2004
29 sept. – 1 oct. 2004, Sinaia - nr lucrari: 1
3. Simpozion Internaþional ediþia a X-a 28 aprilie 2004 ºi expoziþia

,,ROMMIN-2004” - ,,Echipamente ºi Tehnologii pentru Industria Minierã”
27-30 aprilie 2004, Deva - nr lucrari: 3
4. A X-a Întâlnire Aniversarã a Reprezentanþilor Autoritãþilor ºi Administraþiei

Miniere din þãrile Europene.
16 - 18 iunie 2004, Wroclaw – Polonia - nr lucrari: 1
5. Conferinþa de Inginerie Energeticã – CIE
17 – 19 mai 2004, Bãile Felix - nr lucrari: 7
6.  ROPET – 2004 ,,Integrare în aria europeanã a cercetãrii” 15-16

octombrie 2004, Petroºani - nr lucrari: 5
7. A VI-a Conferinþã Minierã – Geologie – Metalurgie Mai 2004, Petroºani -

nr lucrari: 2

2005:
1. Al VIII Congres mondial al ventilaþiei din mine, Sofitel Brisbane, Australia,

6 - 8 iul.2005 - nr lucrari: 2
2. First Balkan Mining Congress BALKANMINEVarna, Bulgaria, 2005,13-17

sep 2005, nr lucrari: 3
3. A VII Conferinþã internaþionalã de minã, metalurgie ºi geologie, Oradea,

31 Mart - 3 Apr 2005 - nr lucrari: 5
4. 31st International Conferance of Safety in Mines Research Institutes,

Hotel Sofitel Brisbane, Queensland, Australia, 2 -5.10.2005 - nr lucrari: 3
5. Simpozion Internaþional Securtitate ºi Sãnãtate în Muncã SESAM 2005

ediþia aII-a Petroºani 16 - 18 nov. 2005 - nr lucrari: 26
6. Conferinþa internaþionalã ELSEDIMA - Ro
Baia Mare, 3 - 5 Nov. 2005 - nr lucrari: 1
7. Simpozionul Multidisciplinar Internaþional UNIVERSITARIA SIMPRO

2005 14 - 15 oct. 2005 - nr lucrari: 13

2006:
1. A VIII-a Conferinþã de Minerit ºi GeologieSf. Gheorghe, 6 ÷ 9 apr. 2006 –

nr lucrari: 3
2. Simpozionul internaþional ,,Tinerii ºi cercetarea multidisciplinarã”

organizat de Universitatea de Vest din Timiºoara 11 ÷ 12 mai 2006 – nr.
lucrari: 10

3. A VI-a Conferinþã internaþionalã a specialiºtilor în sisteme industriale din
Europa- Regiunea Carpaticã

Baia Mare 19÷20 mai 2006 - nr. lucrari: 1
4. Simpozion Internaþional , ,Planif icarea Minierã ºi Selecþia

Echipamentelor” –MPES 2006 organizat de Universitatea din Torino –
ITALIA 20 ÷ 22 sept. 2006 - nr. lucrari: 6

5. Simpozion ºtinþific internaþional multidisciplinar ,, Universitaria Simpro
2006” organizat de 

Universitatea din Petrosani 13 ÷ 14 oct. 2006 - nr. lucrari: 17

2007:
1. „9th Mining, Metallurgy and Geology Conference”
29 martie - 1 aprile 2007 Buziaº – nr. lucrari: 4

2. Conferinþa Internaþionalã de Electromecanicã ICEM – 2007,24 – 26 mai
2007 Petrosani – nr. lucrari: 7

3. 2nd Balkan Mining Congress Balkanmine 2007 Belgrade, Serbia, 10 – 13
September 2007 – nr. lucrari:  8

4. Simpozion International „MEDIUL SI INDUSTRIA” Bucureºti 25 – 27
octombrie 2007 - nr. lucrari:  3

5. Seminarul internaþional ECOMINING 2007 
EUROPE IN 21ST CENTURY- Sovata & Praid 24-26 oct 2007 – nr. lucrari: 3
6. 3rd INTERNATIONAL MINES RESCUE CONFERENCE NASHVILLE

USA

2007
7. Simpozion Internaþional Securtitate ºi Sãnãtate în Muncã SESAM 2007

ediþia a III-a Petroºani 14 – 16 nov. 2007 - nr lucrari: 34

Cãrþi ºtiinþifice publicate la editura INSEMEX 
- Constantin LUPU - Metanul în minele de cãrbune, Editura INSEMEX,

Petroºani, 2007, ISBN 978-973-88590-1-2
- Emilian GHICIOI - Metode de diagnosticare a explozoarelor, Editura

INSEMEX, Petroºani, 2007, ISBN 978-973-88590-2-9
- Colectiv INSEMEX - Cerinþe pentru instalaþiile din medii cu atmosferã

explozivã, altele decât minele, Editura INSEMEX, Petroºani, 2007, ISBN
978-973-88590-3-6

- Colectiv INSEMEX - Instalaþii utilizate în mine grizutoase, Editura
INSEMEX, Petroºani, 2007  ISBN 978-973-88590-4-3

- Jeana IONESCU - Perfecþionarea ºi modernizarea tipurilor de protecþie
aplicate echipamentelor electrice destinate mediilor potenþial explozive,
Editura INSEMEX, Petroºani, 2007, ISBN 978-973-88590-5-0

- Marius DARIE - Sinteza optimalã a structurii secþiilor de susþinere
mecanizate miniere, Editura INSEMEX, Petroºani, 2007,  ISBN 978-973-
88590-6-7

- Attila KOVACS -Jocurile de artificii: organizare, realizare, mãsuri tehnice
ºi de securitate, Editura INSEMEX, ISBN 978-973-88590-7-4

- Artur GÃMAN – Principii, tehnici ºi proceduri de intervenþie ºi salvare în
medii toxice / explozive / inflamabile, Editura INSEMEX, Petroºani, 2007,
ISBN 978-973-88590-9-8 

- Autor colectiv - Lucrãrile Simpozionului internaþional SESAM 2007,
Editura INSEMEX Petroºani, 2007  ISSN 1843-6226

Cãrþi ºtiinþifice publicate la alte edituri

- Lingvay Iosif; Lingvay Carmen; Pãrãianu Mihaela
E L E C T R O S E C U R I TAT E A ª I  C O N T R O L U L C O R O Z I U N I I

STRUCTURILOR METALICE, Editura ELECTRA, Bucureºti, 2004,
ISBN: 973-8067-79-0

- Simion Spiridon, Baron Octavia; Basuc Mariana RISCUL DE EXPLOZIE,
Editura Europrint Oradea, 2004, ISBN 973-7735-08-0

- Baron Octavia; Simion Spiridon; Basuc Mariana EVALUAREA RISCULUI
DE EXPLOZIE - Ghidul metodologic, Editura Europrint Oradea, 2004,
ISBN: 973-7735-07-2, 

- Matei Ion; Cioclea Doru; Toth Ion; Gligor Cornel; Voinoiu Nicolae; Purcaru
Stamin Ion

PREVENIREA COMBUSTIILOR SPONTANE LA EXTRAGEREA
CÃRBUNILOR PRIN METODA DE EXPLOATARE CU BANC
SUBMINAT, Editura Agora - Cãlãraºi, 2004, ISBN: 973-8295-35-1

- Constantin Lupu, Doru Cioclea, º.a.
CURS FORMAREA FORMATORILOR PENTRU CABINETELE DE

PROTECÞIA MUNCII, Editura SITECH Craiova, 2005, ISBN: 972-657-
933-6

- Artur Gãman, Constantin Lupu, Daniel Pupãzan, Mircea Tãnasã
GHIDUL SALVATORULUI ªI AL MECANICULUI STAÞIEI DE SALVARE,

2005, ISBN: 973-85930-5-0
- Colectiv de autori
LUCRÃRILE SIMPOZIONULUI INTERNAÞIONAL SESAM 2005, Editura

FOCUS Petroºani, 2005, ISBN: 973-6
77-047-8



MMFES în Normativele din 2 mai 2007,
publicate în Monitorul Oficial nr. 411 /
19.06.2007:
- NORMATIV Nex 01-06 privind prevenirea

exploziilor pentru proiectarea, montarea,
punerea în funcþiune, utilizarea, repararea ºi
întreþinerea instalaþii lor tehnice care
funcþioneazã în atmosfere potenþial
e x p l o z i v e  ( A n e x ã  l a  O r d i n u l
n r. 3 9 2 / 0 2 . 0 5 . 2 0 0 7  º i  O r d i n u l
nr.1636/25.04.2007 ale MEF ºi MMFES);

- NORMATIV  NVIV  –  01 -06  p r i v i nd
organizarea activitãþii de verificare a
instalaþiilor de ventilare care funcþioneazã la
unitãþile industriale cu pericol potenþial de
formare a atmosferelor explozive ºi/sau
toxice (Anexã la Ordinul nr.393/02.05.2007
ºi Ordinul nr.31638/25.04.2007  ale MEF ºi
MMFES);

- NORMATIV privind organizarea activitãþii de
intervenþie ºi salvare la unitãþi industriale cu
pericol potenþial de emisii de gaze toxice
ºi /sau explozive (Anexa la Ordinul
n r. 3 9 1 / 0 2 . 0 5 . 2 0 0 7  º i  O r d i n u l
nr.1637/25.04.2007 ale MEF ºi MMFES);
De asemenea, INCD-INSEMEX a elaborat
proiectul de reglementare naþionalã  privind
clasificarea lucrãrilor miniere subterane din
punct de vedere al emanaþiilor de gaze
toxice ºi explozive.
Abilitat de Guvernul României, prin HG
1461/2006, cu Regulamentul de organizare
ºi funcþionare al INCD – INSEMEX, Institutul
naþional reprezintã autoritate naþionalã
pentru domeniile de activitate privind
evitarea riscurilor din industria extractivã ºi
alte ramuri industriale cu medii toxice ºi/sau
p o t e n þ i a l  e x p l o z i v e ,  e c h i p a m e n t e
antiexplozive, explozivi de uz civil, activitãþi
de salvare .
Colaborarea permanentã cu unitãþile de C-D
din þãrile cu tradiþii în domeniul abordat de
INCD-INSEMEX, cu unitãþile productive din
ramura extractivã, a determinat elaborarea
studiilor de cãtre INSEMEX la nivelul
cerinþelor internaþionale, ceea ce i-a adus
recunoaº te re  pe  p l an  na þ i ona l  º i
internaþional.
Comisia Europeanã – Bruxelles, pe site-ul
oficial NANDO-NB la nr. 1809, INCD-
INSEMEX este notificat pentru aplicarea
procedurilor de evaluare a conformitãþii
pentru Directivele Europene:

- Directiva ATEX 94/9/EEC ( transpusã în HG
nr. 752/2004);

- Directiva maºini 98/37/EC ( transpusã în HG
nr. 119/2004);

- Directiva EIP 89/686/EEC ( transpusã HG
nr. 115/2004);

- Directiva explozivi 93/15/EEC( transpusã
HG nr. 207/2005);

- Este unicul institut din þarã care în aproape
60 de ani de activitate a studiat evitarea
riscului industrial la activitãþi desfãºurate în
medii explozive ºi toxice.

Activitate desfãºuratã pe programe 
interne ºi internaþionale

Programe interne

- 2004: 11 proiecte MENER, 1 proiect
RELANSIN, 9 proiecte CALIST, 1 proiect
INVENT, 5 proiecte INFRAS, 1 proiect
MATNATECH

- 2005: 4 proiecte MENER, 9 CALIST, 3
INFRAS, 4 CEEx, 1SECTORIAL;

- 2006: 1 proiect MENER, 8 CALIST, 10
CEEx, 1SECTORIAL;

- 2007: 1 CALIST, , 10 CEEx, 1SECTORIAL,
22 NUCLEU, 1 PARTENERIAT(PN II)

Programe internaþionale

Program de colaborare între INCD
INSEMEX ºi PTB Germania în domeniul
protecþiei la explozie

REZULTATE ALE ACTIVITÃÞII 
DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

Valorificarea rezultatelor de cercetare,
dezvoltare, inovare ºi gradul de recunoastere a
acestora se concretizeazã prin:
- implementarea în laboratoarele proprii

pentru menþinerea nivelului european al
organismelor de evaluare a conformitãþii,
notificate la Bruxelles (NB nr. 1809) pentru
4  d i r e c t i v e  e u r o p e n e :  AT E X
94/9/EC,MACHINERY 98/37/EC,PPE
89/686/EEC, EXPLOSIVES 93/15/EC;

- furnizarea de servicii ºtiinþifice ºi tehnologice
pentru agenþii economici naþionali ºi
internaþionali pentru domeniul protecþiei la
explozie ºi al explozivilor(1600 de produse,
sisteme de calitate ºi tehnologii de
împuºcare certificate, 6500 de persoane
certificate);

- elaborarea ºi implementarea de soluþii
tehnologice, de mediu, psihologice agenþilor
industriali sau comunitãþilor, la un nivel
ºtiinþific european (peste 300 de lucrãri);

- fundamentarea ºtiinþificã a actelor normative
naþionale pentru domeniul securitãþii
resurselor minerale energetice, protecþiei la
explozie ºi pentru lucrul în atmosfere
potenþial explozive sau toxice(pentru
ministerul economiei ºi cel al muncii) ;

- diseminarea rezultatelor obþinute prin
publicarea ºi participarea la manifestãri
ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale(69 de
articole, 14 cãrþi ºi 207 comunicãri)

Cereri de brevete: 4

� Dispozitiv pentru purificarea gazelor de
eºapament, autor: dr.ing. Ion Toth

� Tester pentru verificarea explozoarelor
minere, autor: dr.ing Emilian Ghicioi

� Compoziþie utilizatã la prevenire a focurilor
endogene, autor: dr.ing. Ion Toth

� Sistem de determinare a distribuþiei
impulsului de curent in reþelele explozoare,
autor: dr.ing Emilian Ghicioi
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Manifestãri ºtiinþifice internaþionale

1. Simpozion Internaþional “Securitatea ºi
sãnãtatea în muncã – SESAM” - 2003, 2005,
2007
2. Simpozion Multidisciplinar Internaþional
Universitaria SIMPRO (INCD INSEMEX co-
organizator)

Expoziþii naþionale ºi internaþionale

� Expoziþiile ºi saloanele cercetãrii organizate
de ANCS în perioada 2006-2007

� Salonul internaþional de invenþii INVENTICA
SIMPRO 2005

Premii internaþionale 

Medalii de aur:
- Testere pentru verificarea explozoarelor
miniere 
Instalaþia de captare localã agazului metan din
minele de cãrbune
-Procedeu de prevenire a combustiilor
spontane din minele din minele ce exploateazã
substanþe minerale utile autooxidabile

Medalii de argint:
-Procedeu de denocivizare a gazelor de
eºapare de la motoare Diesel
-Aparat pneumatic pentru prelevarea pulberilor
de la locurile de muncã din spaþii industriale cu
pericol de explozie tip ARSEP – 8
-Aparat electric cu sursã autonomã de energie
pentru prelevarea pulberilor din spaþii
industriale cu pericol de atmosfere explozive de
tip ARPSE – E

Medalii de bronz:
- Metodã de determinare a distribuþiei

impulsului de curent la legare mixtã, serie,
paralel a capselor electrice detonante;

iniþiate de explozie cu acumularea energiei
de cadenþã

- Procedeu de etanºare suplimentar a
construcþiilor de izolare minierã

- Procedeu de prevenire a focurilor endogene
din minele de cãrbune

Afilieri naþionale ºi internaþionale

- INSEMEX este membru în schema Comisiei
Electrotehnice internaþionale – IECEEX
pentru certificare în domeniul atmosferelor
potenþial explozive.

- INSEMEX este membru fondator al
Organismului Internaþional de Salvare
Minierã -2001 Bystron Polonia

- INSEMEX este agreat sã participe la
întâlnirile anuale a Autoritãþilor miniere din
Europa ºi a organizat împreunã cu MEF a
13-a întâlnire în 2007 a acestor autoritãþi în
România.

- INSEMEX este membru în Comitetul
Consultativ pentru Securitate ºi
Sãnãtate în Muncã ºi în Comitetul
permanent de lucru din cadrul
Comisiei europene  pentru muncã ºi
probleme sociale din anul 2007.

- I N S E M E X  P e t r o º a n i  d e þ i n e
preºedinþia ºi secretariatul pentru
Comitetul Tehnic de standardizare
CT 137 Aparaturã electricã pentru
atmosferã potenþial explozive din
anul 1974 ºi preºedinþia pentru
Comitetul Tehnic de standardizare
CT 358 Explozivi de uz civil din anul 1999. 

- INSEMEX Petroºani este membru în
Comitetele Tehnice de standardizare CT
227 Echipamente individuale de
protecþie , CT 323 Managementul
mediului, CT 84 Transportoare ºi
accesorii, CT 175 Electrostaticã, CT 332
Formarea profesionalã a adulþilor.
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