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Rezumatul etapei 1 
 

 Prezenta lucrare a fost elaborată în cadrul proiectului: „Sistem integrat pentru 

managementul riscurilor la echipamente şi instalaţii din domeniul energetic”, acronim 

RBI, faza 1: Studii şi analize privind cunoştinţele şi practicile actuale de inspecţie în 

serviciu şi de management al riscurilor la echipamentele energetice. Lucrarea a fost 

efectuată de către coordonatorul proiectului (CO): Institutul Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timişoara, în parteneriat cu 

Universitatea Politehnica din Timişoara (P1). Partenerul P1 a colaborat la realizarea 

studiilor prezentate în capitolele 4 şi 5 din prezenta lucrare. 

 În capitolul 1 se prezintă scopul proiectului, situaţia standardizării în domeniu pe 

plan european şi mondial. De asemenea se prezintă modul de aplicare a rezultatelor 

proiectului în contextul integrării României în structurile Uniunii Europene. 

 La capitolul 2 se prezintă o sinteză a cercetărilor actuale în domeniul realizării 

unui sistem integrat pentru managementul riscurilor la echipamente şi instalaţii din 

domeniul energetic. 

 La capitolul 3 se face o prezentare a echipamentelor specifice unei 

termocentrale. Se porneşte de la schema generală şi se analizează componentele cheie 

ale acesteia, cu riscul aferent acestora. 

 Capitolul 4 prezintă un studiu privind managementul riscurilor la echipamente 

termoenergetice. Sunt prezentate conceptele generale ale riscului, fiabilităţii şi 

siguranţei în funcţionarea acestora, precum şi reglementările şi ghidurile actuale la 

nivel mondial. De asemenea sunt prezentate aspectele  privind mentenanţa centrată 

pe fiabilitate. 

 La capitolul 5 se prezintă un studiu de sinteză privind cunoştinţelor actuale în 

domeniul inspecţiilor în serviciu în termocentrale. Se prezintă metodele de inspecţie în 

serviciu, reliefând şi modul de planificare a inspecţiilor la echipamentele din 

termocentrale. În continuare se prezintă sistemul de inspecţie pentru echipamentele 

care prezintă pericol de producere a accidentelor majore datorită solicitărilor şi mediilor 

de lucru periculoase. 



 

PN 2 - 22-096 
Sistem integrat pentru managementul riscurilor la echipamente şi 
instalaţii din domeniul energetic 

 

2 

 La capitolul 6 se prezintă un studiu privind sistemele informatice de management 

a riscului existente la nivel mondial. Sunt menţionate sistemele realizate de Det Norske 

Veritas (DNV), The Welding Institute (TWI), Bureau Veritas, Tischuk – T-OCA, Steinbeis 

Advanced Risk Technologies R-Tech, APTECH şi Grupul de companii QUEST Integrity. 

 În capitolul 7 sunt prezentate concluziile studiilor şi modul de continuare a 

proiectului. 


