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Rezumatul etapei 4 
 

 

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

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

RBI, etapa 4: „Experimentarea modelului funcţional, verificarea si validarea sistemului 

integrat pentru managementul riscurilor la echipamente si instalaţii din domeniul 

energetic”. Lucrarea a fost efectuată de către coordonatorul proiectului (CO): ISIM 

Timişoara, în parteneriat cu UPT Timişoara (P1), ISPE S.A. Bucureşti (P2), IRE 

Bucureşti (P4), conform planului de realizare al proiectului. Partenerul CER S.A. 

Rovinari (P3) a implementat sistemul de management al riscurilor dezvoltat în cadrul 

proiectului şi l-a integrat în sistemul general de management al firmei, a pus la dispoziţie 

instalaţiile utilizate la experimentarea şi validarea sistemul integrat. 

 Pentru facilitarea implementării şi integrarea acestuia s-au elaborat „Instrucţiuni 

de implementare a sistemului de management al riscurilor”, prezentate în capitolul 1 al 

lucrării. Se prezintă modul de funcţionare al sistemului, strategia şi etapele de 

implementare, precum şi instrumentele utilizate la implementarea SMR. 

 În capitolul 2 se prezintă un raport privind implementarea sistemului integrat de 

management al riscurilor la partenerul P3 – Complexul Energetic Rovinari S.A. Sunt 

sintetizate principalele activităţi efectuate în vederea implementării, precum şi modul în 

care s-a evaluat stadiul de implementare al sistemului. 

 Experimentarea sistemului de management al riscurilor s-a realizat pe o instalaţie 

pusă la dispoziţie de partenerul cofinanţator (circuite de golire expandor pornire – 

degazor bloc 3). În cadrul capitolului 3 al lucrării se prezintă un raport tehnic privind 

colectarea datelor iniţiale şi identificarea componentelor critice ale instalaţiei energetice 

care face obiectul analizei experimentale de risc. Partenerii la proiect au realizat 

colectarea datelor privind proiectul, fabricaţia, construcţia şi istoria operării instalaţiei, a 

rezultatelor obţinute prin inspecţii anterioare. Pe baza acestor date s-a realizat 

identificarea elementelor critice care au fost supuse unui program de inspecţie „in situ”. 

De asemenea datele colectate au fost prelucrate utilizând sistemul expert Orbit Onshore 

în vederea efectuării analizelor de risc. Analiza preliminară de risc prin clasificare 
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(screening) şi programul de inspecţii preliminar sunt prezentate detaliat în capitolul 4, iar 

în capitolul 5 şi anexele sale se prezintă raportul de experimentare. 

 În capitolul 6 se descrie pe larg modul în care s-a realizat analiza detaliată pe 

bază de risc (RBI) aferentă echipamentului evaluat. Se prezintă modul de selectare a 

componentelor cu risc ridicat, setarea metodelor de estimare a probabilităţii de cedare şi 

a consecinţelor cedării, precum şi metodele de calcul a degradărilor şi a duratei 

remanente de viaţă a componentelor, luând în considerare principalele mecanisme de 

degradare care acţionează asupra la nivelul circuitelor analizate (3RK20, 3RK21 şi 

3RK22 de la blocul 3 CE Rovinari). În continuare sunt prezentate rezultatele analizelor 

detaliate sintetizate în matricele de risc detaliate pe circuite. După finalizarea analizei 

detaliate, se efectuează calculele de planificare a inspecţiei următoare. Prin intermediul 

acestor calcule se poate predicţiona nivelul de risc pentru o componenta selectată la o 

dată specificată în viitor, în scopul optimizării inspecţiei. Ca urmare a posibilităţii de 

predicţie a nivelului de risc ca urmare a planificării unei inspecţii, se poate analiza 

eficacitatea diferitelor planuri de inspecţii şi implicaţiile adoptării unui plan particular de 

inspecţie. Ca urmare a evaluării rezultatelor obţinute în urma analizei detaliate, în 

capitolul 6 s-a conceput un plan de inspecţii şi sunt prezentate sub forma unor matrice 

de risc efectele implementării acestui program. 

 Rezultatele obţinute au fost diseminate prin lucrări ştiinţifice prezentate la 

conferinţe internaţionale şi mese rotunde organizate de parteneri. Aceste activităţi sunt 

prezentate în cadrul capitolului 7. 

 Rezultatele obţinute în urma implementării şi experimentării sistemului integrat de 

management al riscurilor, au permis validarea acestuia. 

 În capitolul 8 sunt prezentate sintetic concluziile privind rezultatele obţinute 

precum şi modurile de diseminare şi valorificare a acestora. 

 


