
 
 

 
INVITAŢ I E  

 
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale ISIM Timişoara şi 
Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie – IRE vă invită să 
participaţi la WORKSHOP-UL 

Inspecţii în serviciu şi managementul riscurilor la 
echipamente şi instalaţii energetice 

care va avea loc în data de 12 octombrie 2009, începând cu orele 10.00. 
Această reuniune a celor mai de seamă specialişti şi experţi din domeniul energetic, dar şi din alte sectoare 
economice cu risc tehnologic (chimie, petrochimie etc.), îşi propune să analizeze problemele actuale din 
domeniul menţionat. 

Vechimea echipamentelor şi instalaţiilor energetice, starea tehnică incertă în care se află o mare parte dintre 
acestea şi lipsa sistemelor de automatizare şi monitorizare, fac dificil procesul de management în contextul 
noilor reglementări ale pieţei de energie şi a cerinţelor privind protecţia mediului şi siguranţa în exploatare. 

În acest context, creşterea performanţelor sistemelor energetice pentru atingerea standardelor de calitate 
actuale şi reducerea pierderilor de energie poate fi realizată doar prin schimbări de fond în proiectarea 
acestora şi prin implementarea unui nou concept de management pro-activ. 

Locul desfăşurării: Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR-1903) – Bucureşti, Str. 
George Enescu nr. 27-29, sect. 1-  sala Oglinzilor. 

Participarea la eveniment este gratuită. 

Pentru înscriere vă rugăm să completaţi formularul anexat  şi să îl expediaţi prin fax (0256 492797; 
0256 200222)  sau e-mail (centa@isim.ro) până la data de 9.10.2009. 

PROGRAM  WORKSHOP 

10.00 Deschiderea  workshop-u lu i  

10.00 – 10.20 Analize de risc si gestiunea riscurilor. Dezvoltarea indicatorilor de risc in companii de transport 
al energiei electrice 

Simona Louise VORONCA, CN Transelectrica SA 

10.20 – 10.40 Analiza aspectelor de fiabilitate a serviciului de alimentare cu energie electrică 
Radu PORUMB, Ioana PISICA, Petru POSTOLACHE, Nicolae GOLOVANOV,  

Cornel TOADER – Universitatea Politehnica Bucureşti 

10.40 – 11.00 Evaluarea riscului la echipamente din termocentrale 
Horia MATEIU, Alin MURARIU, Niculai PAŞCA - ISIM Timişoara 

11.00 – 11.20 Conceptul de „Fitness-for-Service” aplicat în exploatarea echipamentelor industriale 
Horia MATEIU, Alin MURARIU, Niculai PAŞCA - ISIM Timişoara 

11.20 – 11.40 Managementul riscurilor sistemelor tehnologice din centralele electrice 
Lazăr LUPESCU - ISPE Bucureşti 

11.40 – 12.00 Extinderea duratei de viaţă a componentelor termoelectrice utilizând triada: expertiză – 
diagnoză – remediere 

Lazăr LUPESCU - ISPE Bucureşti 

12.00 – 12.20 Managementul riscului de congestie în cazul SEE de mari dimensiuni. Studiu de caz pentru 
sistemul DET Vest 

Ştefan KILYENI, Constantin BĂRBULESCU – Universitatea Politehnica Timişoara 
Péter KÁDÁR, Budapest Tech 

12.20 – 13.00 Di scu ţ i i  

 


