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Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Centrul de Cercetări pentru Protecţia 

Mediului şi Tehnologii Ecologice (UPB - CPMTE), anunță finalizarea proiectului Eco 

Nanotehnologii de Depoluarea Apelor şi Valorificarea Deşeurilor”, acronim ECO-

NANO-ECO, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului 

de finanţare nr. 130/23.09.2016, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate 

de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), 

prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism 

Intermediar (OI). 

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1, Acţiunea 1.2.3., Parteneriate pentru 

transfer de cunoştinţe POC-A1-A1.2.3-G-2015 a fost implementat în perioada 23.09.2016 – 

06.11.2021. 

Valoarea totală a proiectului este de 14.771.250 lei, din care valoarea eligibilă 

reprezintă 14.711.250, iar valoarea eligibilă nerambursabilă este de 12.885.250 lei. 

Obiectivul general al proiectului: creșterea transferului de cunoștințe și tehnologie în 

domeniul ECO-NANO-TEHNOLOGIILOR PENTRU DEPOLUARE ȘI VALORIFICAREA 

DEȘEURILOR, între Centrul de Cercetări pentru Protecția Mediului și Tehnologii Ecologice 

din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB-CPMTE) și întreprinderi din mediul 

privat. 

Printre principalele rezultate se enumără sprijinirea unui număr de 9 societăţi prin 

înccheierea a 11 contracte subsidiare de cercetare – dezvoltare în domeniul depoluării 

apelor uzate şi îmbunătățirii calității apei potabile, respectiv valorificarea deșeurilor 

industriale. Acestea au contribuit la creşterea capacităţii UPB-CMPTE de transfer a 

rezultatelor cercetării către mediul economic şi dezvoltarea economică a partenerilor 



industriali, precum și la protecția, conservarea și îmbunătățirea mediului. Rezultatele obţinute 

au fost diseminate sub forma unor articole ştiinţifice (11) şi cereri de brevete (3). Pe 

perioada de derulare a proiectului au fost create un număr de 12 noi locuri de muncă pentru 

tineri absolvenţi şi cercetători. 
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