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Prezentare UPB

• este cea mai veche și prestigioasă
școală de ingineri din România;

• din Noiembrie 1920 denumirea se schimba în POLITEHNICA din
București;

• actul de naștere: 1818 prin Opisul 
Domnesc al lui Vodă Caragea;

• în Septembrie 1818 “Școala de 
ingineri hotarnici” condusă de 

Gheorghe Lazăr;

• în 1948 i s-a schimbat numele în Institutul Politehnic din București;
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Prezentare UPB

• în 2014: 15 facultăți, 25.000 de studenți și 1.200 de cadre 
didactice, o facultate cu predare în limbi străine (engleză, franceză, 
germană), două facultăți interdisciplinare (Inginerie medicală și 
Antreprenoriat și managementul afacerilor);

• în 1992 Senatul universitar decide numele de Universitatea
POLITEHNICA din București;

• o bibliotecă cu centru de conferințe;

• un campus universitar Regie 
unde locuiesc aproximativ 17.000 
de studenți.
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Clasificare universități

sursă date: Scimago Institutions Rankings

http://www.campus.upb.ro/5

Obiectivele proiectului

• crearea unui centru de cercetări avansate în vederea promovării 
unui mediu inteligent de integrare şi coordonare a grupurilor de 
cercetare multi- şi inter- disciplinare din cadrul UPB;

• creşterea şi diversificarea ofertei inovative a UPB; 

• stimularea accesului intreprinderilor la produsele activităţii de 
cercetare, dezvoltare şi inovare ale UPB;

• creşterea competitivităţii ştiinţifice pe plan naţional și 
internațional;

• dezvoltarea de parteneriate şi reţele de cercetare internaţionale 
prin utilizarea infrastructurii create și a echipamentelor achiziţionate.
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Valoarea investiției

Proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de finanţare nr. 425/1/18-12-2012, 
încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, 
Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”
(POSCCE).

- valoare totală proiect: 73.410.712 lei;
- valoare asistenţă financiară nerambursabilă: 59.767.690 lei;
- contribuţia Uniunii Europene: 49.607.182,7 lei;
- contribuţia Guvernului României: 10.160.507,3 lei.

Proiectul se implementează în campusul UPB și se va finaliza în 
următoarele 13 luni (Iunie 2015).
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Infrastructura

Clădire ecologică, sustenabilă și reprezentativă ce armonizează:

• componenta ecologică – surse energetice neconvenționale, 
reutilizare resurse, recuperare energie, clădire inteligentă;

• componenta economică – eficiență funcțională, utilizare de 
materiale performante, durabile și inovare în proiectare;

• componenta socială – asigurare și creare de locuri de muncă și
condiții optime de lucru;

• componenta culturală – arhitectură reprezentativă, imagine 
urbanistică și încadrare în teritoriu.
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Infrastructura

Subsol + Parter + 7 Etaje, cu o suprafață de aproximativ 8.300 mp

http://www.campus.upb.ro/9

Cercetare

Centru de cercetare de excelență universitară cât și post-
universitară (studii de licență, masterat, doctorat și post-doctorat), 
de educație permanentă și educație la distanță.

Centrul va include:

- 41 de laboratoare de cercetare echipate la standarde europene;

- spaţii pentru întruniri de lucru;

- spaţii pentru prezentări şi conferinţe.

http://www.campus.upb.ro/10

- inginerie chimică (ex. nanomateriale); 

- securitate alimentară;

- electronică și telecomunicații (ex. Internetul viitorului);

- calculatoare (ex. inteligență artificială);

- tehnologia informației (ex. expertiză imagistică și audio);

- inginerie electrică (ex. automobile electrice);

- energetică și mecanică (ex. protecția mediului, surse 

alternative de energie).

Domenii de cercetare
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Vă mulțumesc!


