
 
Anexa 1. la Ordinul MCI nr. 924/30.10.2018 

Anexa 1 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII                                                                                            
 
                                                                                                                                                A V I Z A T 

 
                                                                                                                                                               Ministru 

                 NICOLAE HURDUC 
 
 
 

PROGRAM NUCLEU 
 
 

1. Contractor: INSTITUTUL NAŢIONAL  DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE 
MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX  PETROŞANI 
 

2.  Cod fiscal: RO 2664676 
 
3.   Denumirea programului-nucleu - acronim: Creșterea capacității naționale de expertizare a 
exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în construcție antiexplozivă, a materiilor explozive, a 
proceselor tehnologice, a mediului înconjurător, precum și dezvoltarea de soluții de îmbunătățire a 
nivelului de securitate și sănătate în muncă  specific aplicațiilor industriale periclitate de atmosfere 
explozive/toxice - EXTOX 2 
 
4. Director de program  GĂMAN GEORGE ARTUR - CV - Anexa 1.1 
 
5. Scurta descriere a tematicii și a principalelor rezultate obținute în cadrul programului-nucleu precedent  

Creșterea capacității naționale de expertizare a exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în 
construcție antiexplozivă, a materiilor explozive, a proceselor tehnologice, a mediului înconjurător, 
precum și dezvoltarea de soluții de îmbunătățire a nivelului de securitate și sănătate în muncă  specific 
aplicațiilor industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice - EXTOX 

 
În cadrul tematicilor abordate în obiectivul1, intitulat: "Dezvoltarea capacității de expertizare a 

exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în construcție antiexplozivă, a materiilor explozive, a 
mediului înconjurător afectat de procese tehnologice industriale,  Cod obiectiv: 01”, au fost obținute 
următoarele rezultate principale: 

 
 Noi metode și proceduri de lucru pentru desfăşurarea activităţii de investigare în teren (cercetare la 

fața locului), bazate pe cele mai noi tehnici de determinare prin scanare imagistică (tehnologie 
SPHERON-VR) în scopul efectuării expertizelor tehnice judiciare și extrajudiciare, precum și a 
constatărilor tehnico- științifice. 

 Măsurători și parametri, ca rezultat al experimentelor fizice realizate pe standurile experimentale. 
 Materiale video realizate cu camerele de mare viteză, prin tehnici de evidențiere a efectului Schlieren, 

privind fenomenele de difuzie/migrare a gazelor, de inițiere și propagare a exploziilor de gaze. 
 Materiale video realizate prin tehnici de vizualizare în infraroșu, privind scurgerile de gaze explozive și 

/ sau toxice. 
 Modelări virtuale ale scenariilor de incendiu și ale evacuării persoanelor surpr inse în acest tip de 

evenimente. 
 Studiu privind metodele de evaluare a riscului de explozie în instalaţiile industriale în care se 

procesează, transportă sau depozitează substanțe inflamabile și /sau toxice. 
 Integrarea tehnicilor de simulare computerizată în procesul de evaluare a riscului de explozie. 
 



 Utilizarea de programe specializate pentru evaluarea riscului de explozie în instalaţiile industriale în 
care se procesează, transportă sau depozitează substanţe inflamabile și /sau toxice, ceea ce va 
reprezenta un instrument util pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele de securitate şi protecție la 
explozie specificate în Directivele şi Standardele Europene din domeniu. 

 Optimizarea activității de încercare în regim acreditat pentru INSEMEX-GLI și gestionarea eficientă a 
resursei materiale și umane din cadrul INCD INSEMEX Petroșani. 

 
În cadrul tematicii obiectivului 2, intitulat "Îmbunătățirea nivelului de securitate și sănătate în 

muncă specific aplicațiilor industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice,  Cod obiectiv: 02”, au 
fost obținute următoarele rezultate principale: 

 
 Prototip simulator stand de aprindere prin scânteie pentru circuite electronice liniare. 
 Stand pentru realizarea încercãrii la puls asimetric și la putere asimetricã pentru corpurile de iluminat 

fluorescente cu tip de protecție securitate mãritã alimentate prin balasturi electronice. 
 Stand pentru încercãri climatice pentru condiționarea eșantioanelor pentru efectuarea încercãrii la 

impact asupra echipamentelor electrice care funcționeazã in medii cu pericol de explozie. 
 Stand de încercare cu bule, pentru verificarea dispozitivelor de drenare si rãsuflare la impact, pentru 

încercarea termicã și încercarea la netransmitere a exploziei la dispozitivele de drenare și rãsuflare. 
 Stand pentru aprinderea atmosferei explozive praf/aer prin descãrcãri electrostatice capacitive; 
 Stand pentru testarea protecției la pãtrunderea apei și a prafului în interiorul echipamentelor electrice 

și neelectrice destinate mediilor cu pericol de atmosferã explozivã. 
 Stand de testare la temperaturã înaltã a aparatelor de protecție respiratorie autonome cu circuit 

deschis, cu aer comprimat. 
 Instrucțiuni și proceduri de testare. 
  Analiza sistemelor de ventilare industrială care funcționează echilibrat și în regim stabil. 
 Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă în zonele cu pericol potenţial de formare  a 

mediilor explozive şi /sau toxice. 
 Creșterea volumului de informații cu privire la modul de acționare a vitezelor și a presiunilor în gurile 

de aspirare și refulare aferente ventilatoarelor. 
 Influența arhitecturii gurilor de ventilare a ventilatoarelor asupra parametrilor funcționali ai acestora. 
  Obținerea parametrilor nominali care caracterizează un ventilator (debit de aer și 

presiunea/depresiunea aerului). 
 Creșterea volumului de informații cu privire la influența sistemelor de reglare asupra funcționării 

ventilatoarelor. 
 Influența arhitecturii rețelelor de ventilație industrială asupra funcționării ventilatoarelor în condițiile de 

rezistență variabilă. 
 Stabilirea cu acuratețe a parametrilor funcționali ai ventilatoarelor. 
 Transmiterea în timp real a parametrilor funcționali al instanțiilor de ventilație industrială.  
 Sistem de vizualizare a forajelor, găurilor de control și de cercetare.  
 Evaluarea corectă a fisurilor care pot apărea în urma exploatării substanțelor minerale utile sau steril. 
 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a INCD-INSEMEX Petroşani.  
 Dezvoltarea cunoașterii în domeniul fenomenologiei și teoriei focurilor și incendiilor. 
 Simulări computerizate ale mecanismului de inițiere, dezvoltare și propagare a incendiului. 
 Se va crea posibilitatea evidenţierii, monitorizării, înregistrării şi studierii evoluţiei în timpul depunerii 

de efort caracteristic sarcinii de muncă a pulsului şi a nivelului de oxigen din sânge, elemente 
necesare efectuării de cercetări în vederea unei dimensionări corecte a baremurilor ocupaţionale. 

 Creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă, prin utilizarea în procesul de autorizare – 
reautorizare a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile a 
antrenamentului, din punct de vedere al parametrilor specificaţi şi  a efortului fizic. 

 Optimizarea procesului de verificare a rețelelor sub presiune pentru gaze comprimate, lichef iate sau 
dizolvate sub presiune. 

 Analiza indicatorilor psihologici implicați în activitatea de salvare în diferite medii de muncă. 
 Analiza metodelor de măsurare a indicatorilor psihologici; 



 Evidențierea modificărilor pe care indicatorii psihologici îi înregistrează ca urmare a derulării 
activităților de muncă în diferite medii profesionale. 

 Elaborarea unei proceduri care reglementează evaluarea psihologică computerizată a salvatorilor. 
 
 Link-ul către pagina web: http://insemex.ro/wp-content/uploads/2018/11/Raport-final-de-activitate-PN-EXTOX-2018.pdf 

 
6. Scopul programului:  
 

Programul nucleu EXTOX 2, continuă Programul nucleu EXTOX 2018, susține dezvoltarea economiei 
româneşti, în condiţiile asigurării unui nivel adecvat de securitate şi sănătate în muncă, de protejare a mediului 
înconjurător, având la bază cercetări tehnico-științifice cu aplicarea de noi concepte, metode, procese şi 
tehnologii, care contribuie la dobândirea de noi cunoștiințe necesare evaluării, prevenirii şi diminuării riscurilor 
industriale sau chiar domestice.  

În activităţile industriale desfăşurate în atmosfere explozive şi/sau toxice din subteran/suprafaţă, datorită  
riscurilor specifice, pot apărea accidente care să genereze efecte negative în plan uman, material, afectând 
societatea civilă şi mediul. 

Programul EXTOX 2 prezintă un grad ridicat de complexitate, caracterizat prin diversitatea şi importanţa 
factorilor implicaţi în starea de securitate şi sănătate ocupaţională din activităţile industriale, precum şi 
studierea influenţei acestora asupra mediului. 

Programul nucleu oferă autorităților statului, implicate în elucidarea cauzelor producerii unor evenimente 
de tip expozie/incendiu, dezvoltarea infrastructurii CDI, a procedurilor specifice,  a instrumentelor necesare  
efectuării expertizelor tehnice și a rapoartelor de constatare tehnico-științifice, bazate pe un sistem de calitate 
implementat, recunoscut la nivel național și mondial.  

Un alt rol al acestui program nucleu este acela de a asigura soluţii optime privind calitatea şi capacitatea 
de regenerare a mediului afectat de activităţile industriale desfășurate în atmosfere explozive/toxice, inclusiv 
pentru depozitele de deşeuri periculoase, în scopul prevenirii accidentelor de natură ecologică de proporții 
semnificative. 

Obiectivele programului EXTOX 2 și proiectele subsecvente  contribuie direct la dezvoltarea cunoaşterii în 
domeniul specific de activitate al INCD INSEMEX, la perfecţionarea procedurilor, tehnicilor, metodelor şi 
tehnologiilor pentru securitatea industrială, protecţia la explozie, protejarea omului şi a mediului, la 
implementarea unui sistem de management responsabil pentru riscurile specifice din aplicaţiile industriale cu 
medii potenţial explozive şi/sau toxice şi, de asemenea, pentru managementul activităţilor antropice care pot 
genera accidente care afectează securitatea societăţii civile. 
 
7. Durata Programului-nucleu – 48 luni (ianuarie 2019 - 10 decembrie 2022) 
 
8. Obiectivele programului:  
 

- Obiectiv nr.I: Dezvoltarea capacității de expertizare a exploziilor, a incendiilor, a 
echipamentelor în construcție antiexplozivă, a materiilor explozive, a mediului înconjurător afectat de 
procese tehnologice industriale. 

- Obiectiv nr.II: Îmbunătățirea nivelului de securitate și sănătate în muncă specific aplicațiilor 
industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice.  

 
 
9. Valoarea totală propusă pentru realizarea programului: 56.117.507 lei 
                                                                                                                                     - lei - 

în vederea alocării în anul 2019 13.782.916  

estimarea  alocării pentru anul 2020 13.896.926 

estimarea  alocării pentru anul 2021 14.046.917 

estimarea  alocării pentru anul 2022 14.390.748 

TOTAL PROGRAM 56.117.507 

 
 

http://insemex.ro/wp-content/uploads/2018/11/Raport-final-de-activitate-PN-EXTOX-2018.pdf


10. Rezultate previzionate ale Programului-nucleu 
 
♦ Elaborarea procedurilor de încercare aferente fiecărui echipament achiziționat din dotarea laboratorului 
mobil. 
♦ Evaluarea si monitorizarea factorilor de mediu din arealul depozitelor de deșeuri menajere. 
♦ Determinarea concentrației imisiilor de gaze cu efect sinergic asupra smogului fotochimic. 
♦ Monitorizarea concentraţiilor de hidrogen sulfurat și hidrocarburi din aerul ambiant în zona de influenţă a   
depozitelor de deşeuri și evaluarea impactului acestora  asupra rezidenților vecini. 
♦ Stabilirea gradului de poluare a zonelor adiacente depozitelor de deșeuri și indicarea măsurilor de evoluție a 
concentrațiilor de odorizanți în funcție de tipul și cantitatea de deșeuri depozitate, luându-se în considerare  
ciclul de viață a proiectului. 
♦ Prognozarea situatiilor de poluare, utilizând cele mai moderne si noi tehnici din domeniu. 
♦ Perfecționarea tehnicilor de prelevare în teren a probelor de gaze în conformitate cu standardele și 
metodologiile aflate în vigoare. 
♦ Analiza / evaluarea procedurilor de investigare a gradului de infestare cu hidrocarburi și metale a solurilor  și 
apelor (de suprafață, subterane și uzate). 
♦ Elaborarea procedurii de testare pentru realizarea încercării la aprindere prin impuls de tensiune şi 

încercarea la aprindere prin supratensiune, aplicabilă mașinilor electrice rotative cu tip de protecție securitate 

mărită; 

♦ Elaborarea procedurii de încercare pentru pentru efectuarea încercărilor termice aplicabile mașinilor 

electrice rotative de joasă tensiune cu tip de protecție capsulare antideflagrantă și securitate mărită; 

♦ Realizarea metodei/ tehnologiei de încercare. 

♦ Studiu privind metodele de analiza și caracteristicile de explozie ale substanțelor implicate în evenimente de 
tip incendiu/explozie; 
♦ Studiu privind fenomenele de autoaprindere a acumulărilor de praf combustibil; 
♦ Studiu privind limitele de explozie ale gazelor și lichidelor inflamabile; 
♦ Studiu privind determinarea temperaturii de autoaprindere a lichidelor inflamabile; 
♦ Studiu privind metodele de analiză a  probelor prelevate de la locul producerii evenimentelor de tip 
explozie/incendiu pentru identificarea substanțelor periculoase și caracterizarea acestora din punct de vedere 
al compoziției chimice. 
♦ Realizarea și implementarea unei aplicații de gestiune și trasabilitate pentru echipamentele de măsură în 
vederea asigurării și creșterii calității produselor și serviciilor ce fac obiectul de activitate, oferind laboratoarelor 
de încercare și serviciului de asigurare a calității un instrument eficient de urmărire și gestionare a tuturor 
informațiilor și a datelor tehnice referitoare la controlul, etalonarea și întreținerea echipamentelor de măsurare 
și încercare. 
♦ Implementarea la nivelul INSEMEX Petroșani a aplicației privind securitatea și sănătatea în muncă. Aplicația 
va evidenția posibilitățile de îmbunătățire a activității de SSM la nivelul instituției. 
♦ Seturi de parametri, ca rezultat al experimentelor fizice realizate pe standul experimental; 
♦ Materiale video realizate cu camerele de mare viteză, prin tehnici Schlieren/Shadowgraph și PIV, privind 
fenomenele de inițiere a atmosferelor explozive; 
♦ Simulări computerizate ale inițierii amestecurilor combustibile prin surse diferite; 
♦ Seturi de valori ale coeficienților empirici utilizați în algoritmul aplicației FLUENT, pentru diferite cazuri de 
combustie rapidă; 
♦ Funcții definite de utilizator (UDF), scrise în limbaj de programare C, pentru caracterizarea anumitor 
parametri sau funcții specifice exploziilor de gaze. 
♦ Ghid de proiectare, analiză și optimizare a împușcărilor pentru lucrări miniere de suprafață și sectorul 
construcțiilor pe baza modelării computerizate a parametrilor de împușcare. 
♦ Modernizarea infrastructurii tehnice și operaționale a institutului în domeniul realizării expertizelor tehnice a 
evenimentelor nedorite în care sunt implicate substanțele periculoase de tipul explozivilor și articolelor 
pirotehnice prin realizarea unui autolaborator autorizat ADR și echipat în mod corespunzător (stație 
meteorologică,  explozor pentru capse electrice, explozor pentru capse neelectrice, explozor pentru capse 
electronice, seismometru) pentru optimizarea gradului de intervenție la expertizările tehnice din domeniu. 



♦ Studiu privind organizarea demolării obiectivelor industriale/civile cu exploziv, precum și la predicția efectelor 
generate în urma detonării încărcăturilor de exploziv asupra structurii  construcțiilor pe baza modelării 
computerizate și simulării virtuale a fenomenului de colaps structural. 
♦ Metodă de evaluare/monotorizare  a acțiunii seismice produse la efectuarea lucrărilor de împușcare în 
cariere și în subteran (de ex. în saline), prin monitorizarea continuă a parametrilor undelor seismice și 
corelarea acestora cu parametrii lucrărilor de împușcare.  
♦ Noi metode și proceduri de lucru pentru desfăşurarea activităţii de investigare în teren (cercetare la fața 
locului), bazate pe cele mai noi tehnici de determinare prin scanare imagistică (tehnologie SPHERON -VR, 
SIGIS),  în scopul efectuării expertizelor tehnice judiciare și extrajudiciare, precum și a constatărilor tehnico- 
științifice. 
♦ Modelări virtuale ale scenariilor de incendiu și ale evacuării persoanelor surpr inse în acest tip de 
evenimente. 
♦ Evaluarea riscului de incendiu favorizat de izolarea termică a fațadelor de clădiri, folosind polistirenul 
expandat, respectiv identificarea modalităților de limitare și izolare a focului, pentru a nu afecta clădirile din 
imediata vecinătate. 
♦ Dezvoltarea infrastructurii de calcul pentru realizarea simulărilor computerizate, ceea ce va permite 
abordarea unor modele complexe, caracterizate prin geometrii cu dimensiuni mari, fără a mai prezenta 
dezavantajul timpului ridicat de soluționare a scenariilor simulate.  
♦ Analiza activităților terotehnice specifice sistemelor de ventilație industrială; 
♦ Optimizarea funcționării sistemelor de ventilație industrială prin aplicarea proceselor de mentenanță 
specializate; 
♦ Dimensionarea și realizarea unor sisteme de experimentare cu structură variabilă pentru studiul rețelelor 
complexe de ventilație a  capacității de aerisire a incintelor închise și a instalațiilor de ventilare centrifugale; 
♦ Realizarea unui stand de experimentare privind dinamica gazelor; 
♦ Stabilirea dinamicii de formare a atmosferelor explozive, toxice și asfixiante; 
♦ Stabilirea regimului gazodinamic specific perimetrelor industriale; 
♦ Identificarea caracteristicilor specifice tehnicii de determinare a dinamicii migrării gazelor în medii 
anizotrope; 
♦ Stabilirea influenței atmosferelor potențial explozive/toxice/asfixiante asupra parametrilor de stare ai aerului; 
♦ Dimensionarea și realizarea unui  sistemul mobil de monitorizare; 
♦ Elaborarea procedurii de lucru pentru expertizări termografice a clădirilor și construcțiilor ventilate; 
♦ Asigurarea unei infrastructuri de cercetare moderne, concretizată prin achiziția unui software dedicat 
prognozei valorilor parametrilor care caracterizează explozivii, respectiv a unor echipamente specifice care 
cresc gradul de acuratețe al efectuării testelor și încercărilor asupra explozivilor și articolelor pirotehnice ș i 
interpretarea rezultatelor coroborat cu desfășurarea acestor acțiuni în condiții de maximă securitate.   
♦ Dezvoltarea competențelor științifice și tehnice de prevenire și protecție la explozie în scopul creșterii 

nivelului de securitate și sănătate în muncă pentru agenții economici care produc, procesează, utilizează, 

manipulează, depozitează sau transportă substanţe periculoase, respectiv produse cu proprietăţi inflamabile şi 

explozive, pe baza celor mai noi tehnici de vizualizare și analiză a scurgerilor de gaze și prin asigurarea 

echipamentelor informatice și a unui nivel de cunoaștere adecvat pentru utilizarea de software specializat 

destinat modelării şi evaluării consecinţelor exploziilor sau degajărilor de substanțe periculoase 

explozive/toxice, precum și prin elaborarea unei aplicații informatice care să faciliteze alegerea echipamentelor 

electrice/neelectrice destinate utilizării în atmosfere explozive. 

♦ Poligon de antrenamet mobil pentru personalul de intervenție și salvare. 
♦ Proceduri de selecție si antrenament în poligonul mobil pentru formațiile de intervenție și salvare pentru 
lucrul în spații închise atât in cadrul INCD INSEMEX cat și la stațiile de salvare din cadrul agenților economici. 
♦ Scenarii virtuale de antrenament ale salvatorilor în poligonul mobil. 
♦ Asigurarea infrastructurii/facilităţilor necesare pentru testarea performanţelor de protecţie specifice 
echipamentelor individuale de protecţie (îmbrăcăminte de protecție la căldură), împotriva factorilor de risc ca 
urmare a expunerii la căldură, va permite crearea şi dezvoltarea metodelor şi procedurilor de cercetare şi 
evaluare specifice având în vedere tendinţa general ascendentă de creştere a nivelului de securitate şi 
sănătate a lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în medii normale şi/sau cu pericol de atmosferă 
explozivă.  



♦ Studiu privind cerinţele impuse echipamentelor având ca tip de protecţie carcasă presurizată „p”, conform 
standardului CEI 60079-2 
♦ Extinderea capacității de încercare a laboratorului pentru echipamente electrice cu tipul de protecție carcasă 
presurizata „p” 
♦ Elaborare proiect procedură de încercare în conformitate cu cerințele din CEI 60079-2 
Studiu privind protecţia echipamentului prin cameră presurizată ”p” conform standardului CEI 60079-13 
♦ Extinderea capacității de încercare a laboratorului pentru echipamente electrice cu tipul de protecție cameră 
presurizata „p” 
♦ Elaborare proiect procedură de încercare în conformitate cu cerințele din CEI 60079-13. 
 
11. Venituri realizate din activitatea de cercetare-dezvoltare în anii 2016,2017 și 2018: 58.555.110 lei 

      -lei- 

Anul 2016 aprobat 16.599.311 

Anul 2017 aprobat 20.862.112 

Anul 2018 estimat 21.093.687 

MEDIE ESTIMATĂ VENITURI CDI 19.518.370 

 
12. Lista proiectelor propuse pentru evaluare: proiectele pe obiective și în ordinea priorității (conform 

anexa 1.2.) 
 
13. Propuneri proiecte: conform anexa 1.3. 
 
 

DIRECTOR GENERAL       DIRECTOR ECONOMIC 
DR. ING. GEORGE ARTUR GĂMAN                               EC. CLAUDIA AJDER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA  PROIECTELOR  COMPONENTE 
                                      

ale programului nucleu: Creșterea capacității naționale de expertizare a exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în construcție 
antiexplozivă, a materiilor explozive, a proceselor tehnologice, a mediului înconjurător, precum și dezvoltarea de soluții de îmbunătățire 

a nivelului de securitate și sănătate în muncă  specific aplicațiilor industriale periclitate de atmosfere explozive/toxice - EXTOX   
Cod PN 18 17 

 
Contractor: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani 
 

-lei- 

Nr.crt. Denumire proiect Cod proiect Valoare proiect Responsabil proiect 
0 1 2 3 4 

Obiectivul 1: Dezvoltarea capacității de expertizare a exploziilor, a incendiilor, a echipamentelor în construcție antiexplozivă, a materiilor 
explozive, a mediului înconjurător afectat de procese tehnologice industriale. Cod obiectiv 01 

1. 
Dezvoltarea capacității instituționale pentru realizarea 
expertizelor tehnice ale evenimentelor de tip 
explozie/incendiu. 

PN 18 17 01 01 
 

1.955.000 Dr. Ing. Emilian Ghicioi 

Total obiectiv 1                                                                                1.955.000 

Obiectiv 2: Îmbunătățirea nivelului de securitate și sănătate în muncă specific aplicațiilor industriale periclitate de atmosfere 
explozive/toxice. Cod obiectiv 02 

2. 

Cercetări pentru dezvoltarea capacității de evaluare, 
testare a echipamentului tehnic destinat utilizării în 
spații cu risc de explozie și a echipamentului de 
protecție.  

PN 18 17 02 01 2.434.362             Dr. Ing. Sorin Burian 

3. 
Cercetări privind îmbunătățirea stării de securitate și 
sănătate în medii periculoase cu atmosfere explozive, 
inflamabile și toxice. 

PN 18 17 02 02 2.993.270             Dr. Ing. Doru Cioclea 

Total obiectiv 2                                                                                 5.427.632 

Total program nucleu 7.382.632 
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