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REZUMAT. În lucrare se prezintă condiţiile care determină alegerea amplasamentului unui deponeu ecologic. În continuare se
discută unele aspecte de protecţie a mediului care sunt influenţate de un deponeu. Apoi se prezintă anexele obligatorii ce trebuie să
funcţioneze  concomitent  cu  un  astfel  de  deponeu,  principiile  de  alcătuire  şi  modul  de  exploatare  pentru  ca  deponeul  să  nu
pericliteze mediul şi sănătatea populaţiei aflate în zona de influenţă a lucrării.

ABSTRACT. The paper presents the conditions determining the choice of the location of an ecological dump pit. It further brings
forward certain aspects of environment protection which are influenced by a dump pit. The paper then presents the compulsory
annexes which must operate together with such a dump pit, their structure and operation of the ensemble without negative impact
on the environment and on the health of the neighboring population.

1. INTRODUCERE

Protecţia mediului constituie una dintre acţiunile priori-
tare ale Guvernului [9]. În prezent ţara noastră, în privinţa
protecţiei  mediului  se  află  într-o  perioadă  de  tranziţie,
pentru atingerea standardelor europene.  În cadrul  confe-
rinţei interguvernamentale din 21 martie 2002 a rezultat că
legislaţia  românească  în  domeniul  protecţiei  mediului
corespunde în măsură de 80% cu normele europene şi că,
prin implementarea unor măsuri, situaţia se va îmbunătăţi.

O problemă aflată în atenţia oficialităţilor este situaţia
deponeurilor  de  gunoi.  Dintre  cele  252  deponeuri  de
deşeuri municipale, doar 14 sunt ecologice, ceea ce va
duce la închiderea, în timp, a celor rămase şi la înfiinţarea
a încă 50 de deponeuri ecologice în oraşe şi municipii [9].

Realizarea  noilor  deponeuri  va  trebui  făcută  cu  res-
pectarea  unor  măsuri  pentru  a  obţine  lucrări  de  calitate
ireproşabilă.  Deficienţele privind calitatea lucrărilor exe-
cutate se pot datora unor erori în proiectare, în execuţie, în
exploatarea lor şi unor cauze accidentale neprevăzute [1],
[2].  Lucrarea de faţă  se va ocupa numai cu prima cate-
gorie.  Din  punct  de  vedere  al  greşelilor  în  proiectare  se
poate face o detaliere amplă. Una dintre acestea este modul
de  alegere  al  amplasamentului  viitorului  deponeu.  Cum
trebuie făcută  această  alegere pentru a asigura o calitate
ireproşabilă în funcţionarea deponeului este tema care se
va trata în prezenta lucrare.

2. OPERAŢIUNI DE ELIMINARE
A DEŞEURILOR

Gestionarea deşeurilor înainte de eliminarea lor are în
vedere utilizarea proceselor şi metodelor care nu pun în
pericol  sănătatea  populaţiei  şi  a  mediului,  urmărind  ca
acestea  [7],  [8]:  să  nu  prezinte  riscuri  pentru  sănătatea
populaţiei şi pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie; să nu
producă poluare fonică sau miros neplăcut; să nu afecteze
peisajele sau zonele protejate. 

Pentru eliminarea deşeurilor,  în [7] se menţionează
15 tipuri de operaţiuni. Dintre acestea, în prezenta lucrare
se vor analiza două, şi anume: depozitarea pe sol şi în subsol
(de exemplu, depunerea în depozite de gunoi); depozitarea
pe  teren  special  amenajat  (de  exemplu,  dispunerea  în
celule  etanşe  separate,  acoperite  şi  izolate  unele  de
celelalte şi de mediul înconjurător).

3. CONDIŢII PRIVIND ALEGEREA
AMPLASAMENTELOR VIITOARELOR
DEPONEURI

În faza de proiectare, la alegerea amplasamentelor depo-
zitelor mai sus amintite se vor avea în vedere următoarele [5]:

– condiţiile  hidrogeologice  şi  de  încadrare  în  zona
limitrofă;



– protecţia sanitară a apelor superficiale şi a aerului;
– sănătatea populaţiei din zonă;
– condiţiile de protecţie ecologică a mediului, a solului
şi subsolului, a faunei şi florei;

– încadrarea în proiectele de sistematizare;
– condiţii de protecţie împotriva incendiilor.

4. UNDE NU SE POT AMPLASA
DEPONEURI DE DEŞEURI?

Pentru eliminarea depozitării neautorizate a deşeurilor
şi  a  comiterii  unor infracţiuni  contra  protecţiei  mediului
[3], [4], [6], nu este admisă  realizarea de deponeuri în
următoarele amplasamente:

– în locuri cu eroziuni puternice;
– în zone cu alunecări de teren;
– în zone carstice sau cu tendinţă de carstificare unde

poluarea ar putea ajunge în apele carstice;
– în  zona alimentărilor  existente  sau  viitoare  cu  apă

potabilă sau balneară curativă;
– în zone periclitate de revărsarea apelor externe sau

interne  şi  care  nu  sunt  apărate  de  alte  amenajări
contra acestor pericole;

– în zone unde nivelul apelor freatice este ridicat, unde
diferenţa de cotă dintre cel mai adânc strat izolant
geotehnic al deponeului şi nivelul cel mai ridicat al
apei freatice ajunge sub 1,00 m;

– în zone de rezervaţie naturală;
– în zone cu protecţie intensă a aerului atmosferic;
– în zone de protecţie a liniilor energetice electrice;
– în zone de minerit  din adâncime încă  în funcţiune

sau  părăsite,  unde  mişcările  de  teren  încă  nu  s-au
stabilizat.

Determinarea  acestor  zone  se  va  face  pe  baza  unor
studii geotehnice ample, la care nu se poate renunţa. După
executarea unor foraje, întocmirea profilelor geologice şi
analiza  geotehnico-petrografică  a  straturilor  întâlnite  în
subteran, se va decide asupra amplasamentului viitorului
deponeu.

5. ANEXELE OBLIGATORII ALE
DEPONEULUI

Pe lângă o bună alegere a amplasamentului, pentru ca
deponeul să îndeplinească şi condiţiile de calitate pe dura-
ta de funcţionare, sunt necesare şi unele anexe, şi anume
[6]: lucrări de construcţie, anexe propriu-zise şi utilităţi.

Lucrări de construcţie.  Acestea constau din pregăti-
rea patului depozitului, scăderea nivelului apelor freatice
(după caz) prin drenare, hidroizolarea fundului şi a pere-
ţilor laterali, instalarea sistemului de drenaj al levigatului
colectat la baza depozitului şi construirea digului de contur.

Anexele propriu-zise. Acestea sunt: cabina de probă şi
cântarul basculă, instalaţia de sortare a deşeurilor, staţia de
spălare (dezinfecţie) a vehiculelor, pavilionul administra-
tiv,  gospodăria  de  apă,  reţeaua  de  canalizare,  hala  de
întreţinere  şi  reparaţii  utilaje,  gospodăria  de  carburanţi,
staţia de epurare a apei  uzate,  platforma de compostare,
drumurile şi parcările, împrejmuirea şi perdeaua vegetală.

Utilităţile. Se pot enumera: racordarea la reţeaua locală
de energie electrică, gospodăria proprie de apă potabilă şi
cea  pentru  nevoile  tehnologice,  centrala  termică  pentru
încălzirea spaţiilor de lucru şi pentru nevoi gospodăreşti,
colectarea şi evacuarea controlată a gazelor din depozit şi
eliminarea posibilităţilor de autoaprindere, utilajele pentru
mişcarea deşeurilor (buldozere, gredere etc.), sistemul de
monitorizare (nivelul apelor freatice în puţuri de control),
evidenţa  informativă  electronică  (pe  calculator)  a  volu-
melor depuse.

6. CONCLUZII

Într-un viitor apropiat, specialiştii din ţara noastră vor
fi  puşi  în situaţia de a proiecta,  realiza şi  de a exploata
deponeuri  ecologice.  Aceste  lucrări  trebuie  să  răspundă
exigenţelor  impuse  de  atingerea  calităţii  ireproşabile.
Prezenta lucrare se doreşte a fi o modestă contribuţie la
înfăptuirea acestui scop, ca deponeurile ecologice în viitor
să fie de calitate şi să nu afecteze sănătatea populaţiei şi
mediul înconjurător.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii.
2. Pogány A., „Einige Betrachtungen der Sicherung und Sanierung

der  Ablagerungen  von  Abfällen”.  În  Buletinul  Ştiinţific  al
Universităţii “Politehnica” – Timişoara. Seria Construcţii, Ar-
hitectură, tom 43(57), p. 33-42, Timişoara, 1998.

3. Pogány  A.,  „Erörterung  der  Probleme  der  Zweckmäβigen
Errichtung der Abfalldeponien”.  In  Buletinul  Ştiinţific al  Uni-
versităţii  “Politehnica”  –  Timişoara,  Seria  Construcţii,
Arhitectură, tom 44(58), p. 84-91), Timişoara, 1999.

4. Pogány  A.,  „Măsuri  de  asigurare-asanare  al  deponiilor  de
deşeuri”.  În  volumul  Simpozionului  “Ecotim 2000”,  Protecţia
mediului, p. 204-209, Timişoara, 2000.

5. Pogány A.,  „Gestionarea corectă  a deşeurilor  condiţionează  o
protecţie eficientă a mediului înconjurător”. În  Buletinul AGIR,
anul VII, nr. 1, ianuarie-martie 2002, p. 89-90, Bucureşti, 2002.

6. Molnàr B.,  Környezeti és természetvédelmi földtan. (Geologia
mediului şi a protecţiei cadrului natural). JATE Press, Szeged,
2001.

7.  Legea  426/2001  pentru  aprobarea  OUG  nr.78/2000  privind
regimul deşeurilor.

8. H.G. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor.
9. „O prioritate a Guvernului – protecţia mediului”, articol publicat

în revista Anotimpuri, nr. 9-10, mai 2004, p. 3, Timişoara.



FABRICAŢIA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN TRICOTAJE

UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR MOBILE DE
RECUPERARE ŞI RECICLARE A DEŞEURILOR DE

TIP RUMEGUŞ, CONTRIBUŢIE LA ECOLOGIZAREA
MEDIULUI CONFORM DIRECTIVELOR UNIUNII

EUROPENE

Prof. dr. ing. Petre RĂDUCANU,
Universitatea „Politehnica”, Bucureşti

 
A absolvit Facultatea de Inginerie Mecanică a Institutului Politehnic din Bucureşti, specializarea
Maşini şi echipamente termice. După efectuarea stagiaturii la Uzina de motoare şi compresoare

“Timpuri Noi” din Bucureşti, a lucrat ca cercetător ştiinţific în cadrul Institutului Naţuinal de
Motoare Termice, iar din anul 1981 a devenit cadru didactic la catedra de Termotehnică, maşini
termice şi instalaţii frigorifice a Institutului Politehnic din Bucureşti. Până în prezent a publicat

18 cărţi şi 70 de articole cu caracter didactic şi ştiinţific.

Ing. Valentin BARBU, 
S.C. ICTCM S.A.,

Bucureşti

A absolvit Facultatea Ingineria şi
Managementul Sistemelor Tehnologice a

Universităţii Politehnica din Bucureşti,
specializarea TCM (1973). Lucrează, de la
absolvirea facultăţii la S.C. ICTCM S.A.

Bucureşti, actualmente fiind consilier
tehnico– stiintific şi de calitate. Este

doctorand în inginerie mecanică, specia-
litatea Tribologie, la Academia Română,
Institutul Naţional de Mecanica Solidelor.

Dr. ing Carmen PAPADOPOL,
Universitatea „Politehnica”,

Bucureşti

Absolventă a Institutului Politehnic
Bucureşti, Facultatea de Mecanică, Secţia

Maşini Termice, ca şefă de promoţie.
Repartiţie guvernamentală în învăţământul

superior la catedra de Termotehnică şi
maşini termice a aceleaşi facultăţi. Până în

prezent, este autoare şi coautoare la
peste 30 de cărţi de specialitate; circa
60 de comunicări ştiinţifice publicate.

Membră în SRT, AGIR, AFR, ACR.

REZUMAT. Exploatarea importantului fond forestier al României conduce şi la obţinerea unor mari cantităţi de deşeuri care, dacă nu
sunt tratate cu grijă, pot produce o intensă poluare şi o risipă inadmisibilă. O metodă eficientă de eliminare a acestor neajunsuri
este uscarea şi compactarea acestor produse secundare sub formă de brichete, care pot fi valorificate prin ardere în diverse
instalaţii termice. Reglementările U.E. în domeniul ecologic, şi anume de a se valorifica integral deşeurile lemnoase rezultate în
urma prelucrărilor, se respectă  prin plasarea unor echipamente de compactare staţionare în fluxul tehnologic specific.  Articolul
prezintă o instalaţie mobilă de uscare şi compactare a rumeguşului, care poate fi transportată la diverşi utilizatori,  micşorând astfel
investiţiile impuse de procesul tehnologic şi contribuind la reducerea poluării.

ABSTRACT. The intensive working of the Romanian forests leads to a great amount of woodoffals, through which sawdust is the
main component. This product, if it is not carefully treated, can cause a tremendous polution and a lot of waste. An efficient method
to eliminate these inconvenients consists in the drying of these secondary products, so that a dense product to be then got. The
woodbriquettes so obtained can be burnt, in this way being possible to get the energy of the offals.  The rules of the EU in the
ecological field, namely to get a completely capitalization of the woodenoffals, is reached by using an stationary drying-denseing
equipement at each producer. The article presents a mobile drying-denseing equipement for the capotalization of sawdust, which
can be moved from a produser to another. So, can be reduced both the cost of the investments and the pollution.

1. INTRODUCERE

România dispune de o suprafaţă de păduri de aproxi-

mativ 6 300 mii ha, reprezentând 27% din suprafaţa totală
a ţării. Fondul forestier al României reprezintă 0,30 ha/lo-
cuitor. Exploatarea acestui important fond forestier conduce



şi la obţinerea unor mari cantităţi de deşeuri, care, dacă nu
sunt tratate cu grijă, pot produce o intensă poluare şi o
risipă inadmisibilă. Dintre deşeurile ce se obţin, rumeguşul
reprezintă o componentă importantă.

Media tăierilor  din pădure se estimează,  pentru peri-
oada 2004-2005, la minimum 11 000 000 m3/an, rămânând
o  cantitate  de  rumeguş  destul  mare,  de  0,1%,  respectiv
11 000 m3/an.

Rumeguşul rezultat la tăierile în pădure, de obicei nu
este tratat corespunzător, astfel că este transportat de apele
de suprafaţă în pârâuri şi râuri, cu consecinţe dăunătoare
pentru faună şi floră, prin descompunerea rumeguşului şi
efectul produs de substanţele tanante.

Din totalul de 11 000 000 m3/an lemn masiv, cantitatea de
5 000 000 m3/an este destinată industrializării, iar restul
de  6 000 000  m3/an  este  afectat  Regiei  Naţionale  a
Pădurilor, sectorului de construcţii, sectorului minier şi
particularilor. Pentru sectorul industrializării lemnului
se estimează o pondere medie de 11% rumeguş (12%
pentru  răşinoase  şi  10%  pentru  foioase).  Rezultă,
astfel, 550 000 m3/an rumeguş. Pentru sectorul Regiei
Naţionale a Pădurilor, al cherestelei, minelor etc. se
estimează  o  pondere  de  3% rumeguş,  rezultând
180 000  m3/an  (corespunzător  celor  6 000 000  m3/an
lemn masiv).
Un alt aspect important care trebuie avut în vedere este

utilizarea lemnului în scopuri energetice, pentru încălzirea
şi  prepararea hranei,  care nu a încetat  nici astăzi,  motiv
pentru care analiza acestei stari de fapt reprezintă punctul
de plecare în conceperea unor noi programe de dezvoltare,
atât la nivel regional cât şi la nivel mondial. Utilizarea
energetică  a  lemnului  are caracter  dispersat  şi  descen-
tralizat. De aceea, calitatea informaţiilor statistice asupra
energiei provenite din lemn este inferioară  celei a infor-
maţiilor  provenite  din  ramurile  industriale,  mai  ales  în
condiţiile în care această energie este consumată direct de
către proprietarii de păduri sau de industria forestieră, care
nu plătesc nimic pentru a o obţine şi nu sunt obligaţi să
ţină o evidenţă. Prin urmare, deşeurile rezultate din ex-
ploatarea  lemnului  pot  fi  transformate,  prin  uscare  şi
compactare, în brichete combustibile care pot fi folosite în
scopuri energetice. În acest fel, se realizează atât o utiliza-
re superioară a deşeurilor rezultate din prelucrarea lemnului,
cât  şi  protejarea  naturii  de  poluarea  cu  aceste  produse
secundare.

2. ANALIZA POSIBILITĂŢILOR
TIPOLOGICE

Reglementările cuprinse în legislaţia UE în domeniul
ecologic, şi anume de a se valorifica integral deşeurile
lemnoase rezultate în urma prelucrărilor primare şi  se-
cundare, se respectă prin plasarea unor echipamente de
compactare staţionare în fluxul tehnologic specific, la fiecare

agent economic din domeniu.
O analiză  a  posibilităţilor tipologice de soluţionare a

uscării şi compactării deşeurilor conduce la stabilirea ur-
mătoarelor variante:

– echipamente  staţionare  amplasate  la  fiecare  unitate
prelucrătoare de material lemnos;

– centre zonale dotate cu echipamente staţionare desti-
nate  unităţilor  apropiate,  prelucrătoare  de  material
lemnos;

– echipamente mobile, de mai mici dimensiuni, depla-
sabile la fiecare unitate prelucrătoare.

Echipamentele staţionare de uscare şi compactare au
numeroase dezavantaje:

– costuri de investiţii mari datorită  complexităţii con-
structive  specifice;  ca  urmare,  ele  sunt  practic
inaccesibile pentru un utilizator de tip IMM;

– gabarit mare, deci ocuparea permanentă a unui spaţiu
productiv important;

– imposibilitatea asigurării permanente a materiei prime,
datorită  fluctuaţiei  cantităţilor  de  deşeuri  lemnoase
rezultate din activitatea proprie;

– activitatea sezonieră specifică domeniului, deci lipsa
activităţii echipamentului pe timp îndelungat;

Existenţa unor centre zonale de brichetare a deşeurilor
lemnoase nu este justificată în ţara noastră, din următoa-
rele motive:

– dispersia prelucrătorilor de masă lemnoasă, care, de
regulă, sunt amplasaţi în zonele de munte;

– ineficienţa economică a transportului rumeguşului de
la prelucrătorii individuali la centrele zonale;

– dificultatea realizării  transportului  în  condiţiile  res-
pectării unei protecţii a mediului ambiant;

– dificultatea  determinării  capacităţii  centrului  zonal,
date fiind producţiile variabile ale prelucrătorilor
din zonă,.

Utilizarea echipamentelor mobile de brichetare se dove-
deşte cea mai potrivită în condiţiile ţării noastre. Într-adevăr,
folosirea acestor echipamente este justificată  prin nume-
roase avantaje, cum sunt:

●la prelucrătorul de masă lemnoasă:
– utilizarea echipamentului de compactare numai la

nevoie,  când  s-a  realizat  o  cantitate  suficientă  de
deşeuri ce necesită operaţia de compactare;

– evitarea investiţiilor pentru realizarea de echipamente
de compactare a deşeurilor lemnoase;

– evitarea ocupării permanente a unor spaţii cu astfel
de echipamente;

– obţinerea prin compactare a  unui combustibil  solid
performant, cu proprietăţi de ardere superioare;

●la furnizorul serviciilor de compactare a deşeurilor
lemnoase:

– posibilitatea servirii unui număr mare de prelucrători
de  masă  lemnoasă,  indiferent  de  cantitatea
disponibilă;

– optimizarea deplasărilor la clienţi sub aspectul canti-
tăţii de deşeuri lemnoase stocate;



FABRICAŢIA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN TRICOTAJE

– optimizarea  funcţionării  permanente  a  echipamen-
tului la parametrii maximi;

– posibilitatea  îmbunătăţirii  permanente  a  soluţiilor
constructive,  pe  baza  experienţei  acumulate  în
timpul exploatării în diverse condiţii;

– valorificarea produsului rezultat prin comercializarea
sa atât pe piaţa internă, cât şi la export;

– aplicarea standardelor de calitate şi  de mediu exis-
tente la nivel european;

●sub  aspect  ecologic  şi  social,  la  nivel  local  sau
naţional:

– asigurarea unei protecţii ecologice eficiente a popula-
ţiei, precum şi a apei, a pădurii etc.;

– reciclarea materialelor;
– eliminarea deşeurilor de material lemnos de pe supra-

feţele de depozitare;
– asigurarea unor performanţe de ardere superioare a

produselor  brichetate,  sub  aspectul  duratei  mai
mari  de  ardere  a  aceluiaşi  volum  de  material,
precum şi a unei cantităţi de căldură recuperate mai
mari;

– evitarea tăierii necontrolate a fondului de pădure în
scopuri  energetice,  economisindu-se,  astfel,  masa
lemnoasă;

– utilizarea  eficientă  a  deşeurilor  de  material  lemnos
rezultate prin prelucrarea lemnului;

– reducerea  volumului  de  depozitare  a  materialelor
combustibile, ţinând seama că volumul unei brichete
este  de  circa  şapte-opt  ori  mai  mic  decât  volumul
ocupat  de  aceeaşi  cantitate  de  rumeguş  înainte  de
brichetare;

– realizarea unei alternative simple pentru producerea
căldurii în domeniul casnic sau în întreprinderi  din
mica industrie;

– realizarea de noi locuri de muncă;

– accelerarea  alinierii  legislaţiei  ecologice  din  ţara
noastră la cea existentă în domeniu la nivelul UE.

Din analiza prezentată mai sus rezultă necesitatea strin-
gentă de realizare a unor echipamente mobile de uscare şi
compactare pentru rumeguş.

Soluţiile adoptate în cadrul prezentului proiect asigură
posibilitatea montării  echipamentului  mobil  de  uscare şi
compactare pe platforme deplasabile (remorci, camioane),
ceea ce reprezintă un element de noutate,

3. UTILAJ TEHNOLOGIC MOBIL PENTRU
REALIZAREA UNOR PRODUSE COM-
BUSTIBILE DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

Aşchiile şi rumeguşul prezintă după debitare o umidi-
tate ridicată, corespunzătoare sortimentului de lemn din
care  au  rezultat  (umiditate  minimă:  30…40%).  Pentru
realizarea  procesului  tehnologic  de  compactare,  ca  şi  în
domeniul industriei de PAL, de altfel, este necesară usca-
rea rumeguşului. Procesul general de uscare este determinat
de  dimensiunea  particulelor  de  rumeguş,  respectiv  de
suprafaţa aparentă a acestora. Dimensiunea foarte mică a
particulelor conduce la o uscare rapidă, deci la timp redus
de uscare. Situaţia este inversă pentru dimensiuni mari ale
particulelor.

Datorită  acestor  aspecte,  instalaţia  proiectată  (fig.  1)
trebuie  să  conţină,  ca  părţi  principale,  modulul  de  com-
pactare şi un modul care să realizeze uscarea rumeguşului
până la o valoare a umidităţii care să permită o prelucrare
corespunzătoare prin compactare.

În figura 2 se prezintă instalaţia complexă care a fost
realizată.

Fig. 1. Schiţa de principiu a utilajului mobil de compactare de deşeuri lemnoase.
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Fig. 2. Instalaţia complexă de uscare şi compactare.

4. CONCLUZII

Realizarea  unei  instalaţii  complexe  pentru  obţinerea
brichetelor  din  rumeguş  permite  introducerea  unei  noi
atitudini  privind  problemele  ecologice,  ca  şi  crearea  de
oportunităţi pentru recuperarea şi introducerea în circuitul
economic a deşeurilor care, netratate corespunzător, ar
produce poluări masive ale mediului ambiant, cu reper-
cusiuni  negative  majore  lungi  perioade  de  timp.  Se
estimează că utilizarea unor astfel de  instalaţii  mobile

poate aduce beneficii economice importante. Astfel, dacă
întreaga cantitate de rumeguş disponibilă ar fi prelucrată, ar
rezulta  circa  48 000 000  kg de  brichete  combustibile/an,
ceea  ce  ar  produce un aport  energetic  de  aproximativ
192 000 milioane kcal sau 223 296 MW.

Prezentul  studiu  şi  instalaţia  de  compactare  a  rume-
guşului  au  fost  realizate  în  cadrul  unui  contract  de
cercetare şi inovare ştiinţifică din Programul de Relansare
Economică prin Cercetare şi Inovare – RELANSIN.
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