FIŞĂ DE EVIDENŢĂ NR. _____
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
TABEL NR. 1
DENUMIREA PROIECTULUI

CONTRACT DE FINANŢARE

Studiul teoretic şi experimental cu privire la efectele producerii unei CATEGORIA DE PROIECT: CD
explozii în spaţiul tehnic închis, amplasat la nivelul 11, al unei clădiri civile
A3845
din
DURATĂ CONTRACT
2014
ACRONIM PROGRAM
27.06.2014

VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE 25789 lei
SURSE)
REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN
1) DENUMIRE REZULTAT
2) CATEGORIA
REZULTATULUI
(conform art. 74, O.G. 57/2002)
2.1 documentaţii, studii, lucrări
2.2 planuri, scheme
2.3 tehnologii
2.4 procedee, metode
2.5 produse informatice
2.6 reţete, formule
2.7 obiecte fizice/produse
2.8 brevet invenţie/altele asemenea

3) STADIUL DE DEZVOLTARE

4) DOMENIUL DE CERCETARE

VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (BUGET DE 0 LEI
STAT)
CONFORM ART. 2.1 DIN CONTRACTUL NR.
S.C. P.A. ENESCU ȘI ENESCU
A3845 DIN 27.06.2014

STUDIULUI TEHNIC
Rezultat
final

Rezultate intermediare

Ñ

3.1 soluţie/model
conceptual
3.2 model experimental/
funcţional
3.3 prototip
3.4 instalaţie pilot sau
echivalent
3.5 altele
4.1 tehnologiile societăţii
informaţionale
4.2 energie
4.3 mediu
4.4 sănătate

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

Scopul acestui studiu este de a găsi cauzele
probabile ale accidentului produs la etajul tehnic
de la etajul 11 al clădirii AFI Park 2 Cotroceni
din Bd. Milea nr. 4F, în data de 12.05.2014,
orele 23:45.
Pentru a realiza acest lucru s-a plecat de la
efectele care au fost constatate de echipele legal
constituite în astfel de cazuri imediat după
producerea accidentului şi de specialiştii de la
Academia Tehnică Militară, la aproximativ o
lună şi jumătate de la data evenimentului.
Pentru stabilirea cauzelor probabile ale accidentului
produs la etajul tehnic de la etajul 11 al clădirii AFI
Park 2 Cotroceni, s-au avut în vedere trei scenarii:
Scenariul 1 - Explozie ca urmare a unei
Ñ scurgeri de gaze în camera cazanelor
Scenariul 2 - Explozie ca urmare a aprinderii
amestecului aer- compuşi organici volatili din
răşina epoxidică aplicată pe pardoseala camerei
cazanelor
Scenariul 3 - Explozie ca urmare a unei

4.5 agricultura, securitatea
şi siguranţa alimentară
4.6 biotehnologii
4.7 materiale, procese şi
produse inovative
4.8 spaţiu şi securitate
4.9 cercetări socioeconomice şi umaniste

5) DOMENII DE APLICABILITATE

6) CARACTERUL INOVATIV

SECURITATE

scurgeri de gaze în camera cazanelor combinată cu
inflamarea amestecului aer- compuşi organici
volatili din răşina epoxidică aplicată pe pardoseala
camerei cazanelor.
Ñ

Concluziile principale ale acestui
studiu pot fi sintetizate astfel:
Explozia de la etajul tehnic aflat la
etajul 11 al clădirii AFI Park 2 Cotroceni s-a
produs în camera cazanelor ca urmare a unei
scurgeri de metan de la instalaţia de
alimentare a cazanelor;
Răşina epoxidică ce a fost aplicată pe
pardoseala etajului tehnic nu poate genera
vapori inflamabili care să conducă la
producerea unei explozii;
Efectele obţinute la etajele inferioare
sunt o consecinţă a propagării undelor
rezultate în urma exploziei pe casa scărilor şi
prin spaţiile de trecere a ţevilor.

6.1 produs nou
6.2 produs modernizat
6.3 tehnologie nouă
6.4 tehnologie modernizată
6.5 serviciu nou
6.6 serviciu modernizat
Ñ
6.7 altele
INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
documentaţie tehnico-economică
cerere înregistrare brevet de invenţie
brevet de invenţie înregistrat (naţional, european, internaţional)
Cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate
Modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, internaţional)
Cerere înregistrare marcă înregistrată
Mărci înregistrate (naţional, european, internaţional)

nr...........data..............
nr...........data .............
nr...........data..............
nr...........data .............
nr...........data..............
nr...........data .............

Cerere înregistrare copyright
înregistrare copyright (naţional, european, internaţional)
Cerere înregistrare reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc.
înregistrare reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional,
european, internaţional)

nr...........data..............
nr...........data .............
nr...........data..............
nr...........data .............

TABEL NR. 2
7) VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE
NR.
CRT.

VALOAREA
DE LA CARE ÎNCEPE
NEGOCIEREA

PROCES
VERBAL
NR./DATA

0

1

2

SPECIFICAŢIE DE SISTEM PENTRU SRATP
ACTUL
PRIN CARE S-A
VALOAREA
MOD DE
BENEFICIAR
REALIZAT
NEGOCIATĂ
VALORIFICARE
VALORIFICAREA
3
4
5
6

IMPACT

PERSOANE
AUTORIZATE

7

8

