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Activităţi realizate în cadrul proiectului 
22-096 

 
Sistem integrat pentru managementul riscurilor la echipamente şi 

instalaţii din domeniul energetic 
 

Etape / activităţi Categoria de 
activitate 
conform 
schemei 

ajutorului de stat

Organizaţia 
executantă 

Rezultate / documente  
de prezentare a rezultatelor 

2009 

Etapa  1 
 
Studii si analize privind cunostintele si practicile actuale de inspectie in serviciu si de management al riscurilor la 
echipamentele energetice 
termen: 28.02.2009  

Studiu privind managementul riscurilor la echipamentele 
energetice A.2.1      CO 

1 Studiu privind riscurile la 
echipamentele energetice 
 
1 Raport faza 

Studiu de sinteza a cunostintelor actuale în domeniul 
inspectiilor în serviciu A.2.1      CO 

1 studiu privind inspectia in serviciu 
la echipamente energetice 

Studiu de sinteza cunostintelor actuale în domeniul 
inspectiilor în serviciu A.2.1      P1 

1 studiu privind inspectia in serviciu 
la echipamente energetice 

Analiza sistemelor expert de evaluare pe baza de risc 
existente la nivel international A.2.1      CO 

1 studiu privind inspectia pe baza de 
risc 

Realizarea paginii web pentru diseminarea rezultatelor si a 
evolutiei proiectului B.2        CO Pagina web a proiectului 

Etapa  2 
 
Elaborare model functional sistem integrat pentru 
managementul riscurilor la echipamente si instalatii 
din domeniul energetic (Fonduri alocate din sursa 2 de 
finanţare / credit de angajament) 
termen: 31.10.2009       

Stabilirea mecanismelor de degradare la componente de 
instalatii energetice. Rezultate preliminare A.2.2      CO Model experimental 

Organizare workshop cu tema: „Inspectii în serviciu si 
managementul riscurilor la echipamente si instalatii 
energetice” B.3        CO 2 articole ştiinţifice 

Organizare workshop cu tema: „Inspectii în serviciu si 
managementul riscurilor la echipamente si instalatii 
energetice” B.3        P4 1 articol ştiinţific 

2010 

Etapa  3 
 
Elaborare documentatie sistem integrat pentru managementul riscurilor la echipamente si instalatii din domeniul energetic 
termen: 10.12.2010  

Studiu privind concepte de proiectare a instalatiilor 
energetice si metodelor de calcul la solicitari seismice si la 
incendii A.2.1      P2 

1 studiu privind proiectarea 
instalatiilor energetice 

Studiul privind tehnologiile noi de eficientizare a producerii 
energiei electrice si termice A.2.1      P4 

1 studiu privind tehnologiile noi in 
domeniul producerii energiei 
electrice si termice 

Concepere model experimental sistem. Organigrama de 
functionare, relatii între componentele sistemului, categorii 
de activitati specifice A.2.2      CO Model experimental 

Concepere model experimental sistem. Organigrama de 
functionare, relatii între componentele sistemului, categorii 
de activitati specifice A.2.2      P2 Model experimental 

Stabilirea mecanismelor de degradare la componente de 
instalatii energetice. Rezultate finale A.2.2      CO Model experimental 
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Etape / activităţi Categoria de 
activitate 
conform 
schemei 

ajutorului de stat

Organizaţia 
executantă 

Rezultate / documente  
de prezentare a rezultatelor 

Stabilirea mecanismelor de degradare la componente de 
instalatii energetice A.2.2      P1 Model experimental 

Sistematizarea informatiilor si conceperea structurilor 
bazelor de date relationale A.2.2      CO Model experimental 

Sistematizarea informatiilor si conceperea structurilor 
bazelor de date relationale A.2.2      P1 Model experimental 

Realizare baze de date relationale A.2.3      CO Documentatii tehnice baza de date 

Elaborare proceduri de sistem si operationale. A.2.3      CO Proceduri operationale de sistem 

Elaborare proceduri de sistem si operationale. A.2.3      P1 Proceduri operationale de sistem 

Elaborare proceduri de sistem si operationale. A.2.3      P2 Proceduri operationale de sistem 

Elaborare proceduri de sistem si operationale. A.2.3      P4 Proceduri operationale de sistem 

Tehnologie de evaluare a riscurilor la echipamente si 
instalatii energetice 
(Ediţie preliminară) A.2.3      CO Tehnologie de evaluare a riscurilor 

Tehnologie de evaluare a riscurilor la echipamente si 
instalatii energetice 
(Ediţie preliminară) A.2.3      P1 Tehnologie de evaluare a riscurilor 

Alegerea aplicatiei, stabilirea limitelor sistemului pentru 
care se aplica modelul functional, stabilirea principalelor 
mecanisme de cedare si construirea scenariilor de cedare 

A.2.6      CO Raport tehnic privind stabilirea 
aplicatiei si a limitelor sistemului 

Participarea la manifestari tehnico – stiintifice în domeniul 
evaluarii si managementului riscului la instalatii si 
echipamente energetice B.3        P1 Articol stiintific 

2011 

Etapa  4 
Experimentarea modelului functional de sistem integrat pentru managementul riscurilor la echipamente si instalatii din 
domeniul energetic 
termen: 30.06.2011 

Tehnologie de inspectie în serviciu la echipamente si 
instalatii energetice  A.2.3      CO 

Tehnologie de inspectie pe baza de 
risc 

Tehnologie de inspectie în serviciu la echipamente si 
instalatii energetice A.2.3      P1 

Tehnologie de inspectie pe baza de 
risc 

Tehnologie de inspectie în serviciu la echipamente si 
instalatii energetice A.2.3      P2 

Tehnologie de inspectie pe baza de 
risc 

Tehnologie de inspectie în serviciu la echipamente si 
instalatii energetice A.2.3      P3 

Tehnologie de inspectie pe baza de 
risc 

Tehnologie de inspectie în serviciu la echipamente si 
instalatii energetice A.2.3      P4 

Tehnologie de inspectie pe baza de 
risc 

Tehnologie de evaluare a riscurilor la echipamente si 
instalatii energetice  
(Ediţie difinitivată) A.2.3      P4 Tehnologie de evaluare a riscurilor 

Dezvoltarea cunostintelor în domeniu prin cursuri de 
specializare B.4        CO 

Participare la curs de formare in 
domeniul inspectiei pe baza de risc 

Dezvoltarea cunostintelor în domeniu prin cursuri de 
specializare B.4        P1 

Participare la curs de formare in 
domeniul inspectiei pe baza de risc 

Dezvoltarea institutionala a sistemului integrat A.2.5      CO Model experimental 

Dezvoltarea institutionala a sistemului integrat A.2.5      P1 Model experimental 

Dezvoltarea institutionala a sistemului integrat A.2.5      P2 Model experimental 

Dezvoltarea institutionala a sistemului integrat A.2.5      P4 Model experimental 

Elaborare suport de curs pentru evaluarea riscurilor, prin 
inspectie complexa în serviciu, la echipamente si instalatii 
din domeniul energetic A.2.3      P1 Documentatii - suport curs 

Participarea la manifestari tehnico – stiintifice în domeniul 
evaluarii si managementului riscului la instalatii si 
echipamente energetice B.3        CO Articol stiintific 
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Etape / activităţi Categoria de 
activitate 
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Participarea la manifestari tehnico – stiintifice în domeniul 
evaluarii si managementului riscului la instalatii si 
echipamente energetice B.3        P2 Articol stiintific 

Participarea la manifestari tehnico – stiintifice în domeniul 
evaluarii si managementului riscului la instalatii si 
echipamente energetice B.3        P4 Articol stiintific 

Stabilirea principalelor mecanisme de cedare si construirea 
scenariilor de cedare A.2.6      P1 

Raport tehnic privind stabilirea 
mecanismelor de degradare 

Stabilirea principalelor mecanisme de cedare si construirea 
scenariilor de cedare A.2.6      P2 

Raport tehnic privind stabilirea 
caracteristicilor de proiectare ale 
echipamentelor analizate 

Colectarea datelor initiale privind: proiectul, fabricatia, 
constructia si istoria operarii echipamentului, a rezultatelor 
obtinute prin inspectii anterioare, sau a datelor generice / 
echivalente A.2.6      CO 

Raport tehnic privind colectarea 
datelor initiale privind: proiectul, 
fabricatia, constructia si istoria 
operarii echipamentului, a 
rezultatelor obtinute prin inspectii 
anterioare, sau a datelor generice / 
echivalente 

Colectarea datelor initiale privind: proiectul, fabricatia, 
constructia si istoria operarii echipamentului, a rezultatelor 
obtinute prin inspectii anterioare, sau a datelor generice / 
echivalente A.2.6      P1 

Raport tehnic privind colectarea 
datelor initiale privind  rezultatele 
obtinute prin inspectii anterioare 

Colectarea datelor initiale privind: proiectul, fabricatia, 
constructia si istoria operarii echipamentului, a rezultatelor 
obtinute prin inspectii anterioare, sau a datelor generice / 
echivalente A.2.6      P2 

Raport tehnic privind colectarea 
datelor initiale privind: proiectul, 
fabricatia si constructia 
echipamentului 

Colectarea datelor initiale privind: proiectul, fabricatia, 
constructia si istoria operarii echipamentului, a rezultatelor 
obtinute prin inspectii anterioare, sau a datelor generice / 
echivalente A.2.6      P3 

Raport tehnic privind colectarea 
datelor initiale privind: istoria operarii 
echipamentului si a rezultatelor 
obtinute prin inspectii anterioare 

Colectarea datelor initiale privind: proiectul, fabricatia, 
constructia si istoria operarii echipamentului, a rezultatelor 
obtinute prin inspectii anterioare, sau a datelor generice / 
echivalente A.2.6      P4 

Raport tehnic privind colectarea 
datelor initiale privind: rezultatelor 
obtinute prin inspectii anterioare 

Validarea datelor initiale. Audituri în instalatie A.2.6      CO 
Raport de validarea datelor pe baza 
auditurilor din instalatie 

Identificarea componentelor critice ale instalatiei 
energetice A.2.6      CO 

Raport tehnic privind identificarea 
componentelor critice ale instalatiei 
energetice 

Identificarea componentelor critice ale instalatiei 
energetice A.2.6      P2 

Raport tehnic privind identificarea 
componentelor critice ale instalatiei 
energetice 

Identificarea componentelor critice ale instalatiei 
energetice A.2.6      P3 

Raport tehnic privind identificarea 
componentelor critice ale instalatiei 
energetice 

Actualizarea bazelor de date relationale A.2.6      CO 
Documentatii - baze de date 
actualizate 

Actualizarea bazelor de date relationale A.2.6      P1 
Documentatii - baze de date 
actualizate 

Actualizarea bazelor de date relationale A.2.6      P2 
Documentatii - baze de date 
actualizate 

Elaborarea matricei matericei de risc A.2.6      CO 

Raport tehnic privind evaluarea de 
nivel 1 prin inspectie pe baza de risc 
cu determinarea matricei de risc 

Elaborarea matricei matericei de risc A.2.6      P1 

Raport tehnic privind evaluarea de 
nivel 1 prin inspectie pe baza de risc 
cu determinarea matricei de risc 

Elaborarea matricei matericei de risc A.2.6      P2 

Raport tehnic privind evaluarea de 
nivel 1 prin inspectie pe baza de risc 
cu determinarea matricei de risc 

Stabilirea programului de inspectii A.2.6      CO raport tehnic - program de inspectii 

Stabilirea programului de inspectii A.2.6      P2 raport tehnic - program de inspectii 
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Etape / activităţi Categoria de 
activitate 
conform 
schemei 

ajutorului de stat

Organizaţia 
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de prezentare a rezultatelor 

Realizare inspectie experimentala în serviciu A.2.6      CO 
raport de experimentare sistem -  
inspectie in serviciu 

Realizare inspectie experimentala în serviciu A.2.6      P3 
raport de experimentare sistem -  
inspectie in serviciu 

Evaluarea conformitaii rezultatelor încercarilor, analizelor si 
examinarilor, cu specificatiile de referinta. Raport de 
inspectie A.2.6      CO 

Raport de inspectie privind evaluarea 
conformitatii rezultatelor. 

Evaluarea conformitatii rezultatelor încercarilor, analizelor 
si examinarilor, cu specificatiile de referinta. Raport de 
inspectie A.2.6      P1 

Raport de inspectie privind evaluarea 
conformitatii rezultatelor. 

Evaluarea conformitaii rezultatelor încercarilor, analizelor si 
examinarilor, cu specificatiile de referinta. Raport de 
inspectie A.2.6      P2 

Raport de inspectie privind evaluarea 
conformitatii rezultatelor. 

Evaluarea conformitaii rezultatelor încercarilor, analizelor si 
examinarilor, cu specificatiile de referinta. Raport de 
inspectie A.2.6      P4 

Raport de inspectie privind evaluarea 
conformitatii rezultatelor. 

Analiza multinivel a riscului de cedare si a consecintelor 
cedarii: analiza prin clasificare, analiza intermediara si 
analiza detaliata. Program de mentenanta A.2.6      CO 

Raport tehnic privind evalurile pe 3 
nivele prin inspectie pe baza de risc. 
Program de mentenanta 

Etapa  5 
 
Verificarea si validarea sistemului integrat pentru managementul riscurilor la echipamente si instalatii din domeniul energetic 
termen: 30.09.2011 

Verificarea sistemului prin indicatori de performanta 
specifici, utilizati ca instrumente de management pentru 
evaluarea impactului programelor implementate de 
inspectie si mentenanta A.2.7      CO 

Raport de audit al sistemului de 
inspectie si mentenanta  

Validarea sistemului în conformitate cu conditiile de 
referinta cuprinse în documentatia modelului functional. 
Raport de validare A.2.7      CO Raport de validare a conformitatii 

Organizare curs specializare pentru responsabilii cu 
mentenanta din unitatile detinatoare de echipamente si 
instalatii din domeniul energetic B.5        CO 

curs de evaluare prin inspectie pe 
baza de risc 

Organizare curs specializare pentru responsabilii cu 
mentenanta din unitatile detinatoare de echipamente si 
instalatii din domeniul energetic B.5        P1 

curs de evaluare prin inspectie pe 
baza de risc 

Organizare curs specializare pentru responsabilii cu 
mentenanta din unitatile detinatoare de echipamente si 
instalatii din domeniul energetic B.5        P4 

curs de evaluare prin inspectie pe 
baza de risc 

Identificarea si atribuirea drepturilor de propritate 
intelectuala asupra rezultatelor B.1        CO propunere de brevet de inventie 

Identificarea si atribuirea drepturilor de propritate 
intelectuala asupra rezultatelor B.1        P1 propunere de brevet de inventie 

Identificarea si atribuirea drepturilor de propritate 
intelectuala asupra rezultatelor B.1        P2 propunere de brevet de inventie 

Identificarea si atribuirea drepturilor de propritate 
intelectuala asupra rezultatelor B.1        P4 propunere de brevet de inventie 

Diseminare la scara larga a rezultatelor prin articole la 
reviste B.2        CO Publicarea unui articol stiintific  

Diseminare la scara larga a rezultatelor prin articole la 
reviste B.2        P1 Publicarea unui articol stiintific  

Diseminare la scara larga a rezultatelor prin articole la 
reviste B.2        P2 Publicarea unui articol stiintific  

Diseminare la scara larga a rezultatelor prin articole la 
reviste B.2        P4 Publicarea unui articol stiintific  

Participare la conferinte nationale si internationale B.3        CO Articol stiintific la conferinta 

Participare la conferinte nationale si internationale B.3        P1 Articol stiintific la conferinta 

Participare la conferinte nationale si internationale B.3        P2 Articol stiintific la conferinta 

Participare la conferinte nationale si internationale B.3        P4 Articol stiintific la conferinta 

 


