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CENTRUL DE CERCETARI ENERGETICE SI DE PROTECTIA MEDIULUI este o
organizaţie profesională creata în cadrul UNIVERSITATII “POLITEHNICA” DIN BUCURESTI în
scopul participarii la progresul ştiintei, tehnicii şi tehnologiei în ţara noastra în domeniul energeticii şi
protecţiei mediului. Centrul desfăşoară activităţi în urmatoarele domenii: monitorizarea şi conducerea
proceselor energetice şi de protecţia mediului; conceptia, realizarea si promovarea unor instalatii
performante în domeniul protectiei mediului; conceptia, realizarea si implementarea unor instalatii
performante în domeniile actionărilor hidraulice şi pneumatice, aparaturii de măsurare şi control,
echipamentelor electrice; modelarea, simularea si proiectarea asistata de calculator a proceselor termo-
hidraulice; fiabilitatea, stabilitatea şi securitatea sistemelor electroenergetice; dezvoltarea metodelor
avansate de sinteză a proceselor energetice bazate pe sistemele de inteligenţă artificiala; dezvoltarea
simulatoarelor pentru sisteme energetice clasice şi regenerative; formarea specialistilor în domeniul
cercetarii stiintifice aplicate; determinarea eficienţei energetice a echipamentelor şi siestemelor
energetice. Domeniile de activitate pot fi orientate în acord cu potentialul stiintific existent si cu
solicitarile potentialilor beneficiari.

Personalul de cercetare stiinţifică al centrului este format din 110 cadre didactice universitare,
cercetători ştiinţifici, ingineri, tehnicieni şi alţi specialisti angajati în activităţi de cercetare ştiinţifică,
personal auxiliar integrat în activitatea didactică şi de cercetare, doctoranzi care îsi elaboreaza teza
în cadrul Facultatii de Energetica, studenti de la diferite specializari.

Colectivele de cercetare din cadrul Centrului de Cercetare colaboreaza pe plan international cu Agentia
Franceza pentru Economia de Energie si Protectia Mediului – ADEME, Universite de Technologie de
Compiegne, Departament Genie Informatique, Division Mathematiques Appliquees, Institut National
Polytehnique de Grenoble, Institutul National de Stiinte Aplicate din Toulouse, Franta, CREMHyG -
Centre de Recherche et d'Essais de Machines Hydraulique de Grenoble IMHEF Lousanne,
Universitatea Tehnica din Darmstad, corpora RENAULT, NATIONAL INSTRUMENTS,
BOSCH, FESTO, BUDERUS, AUTODESK, KEITHLEY, SAUER-DANFOSS, SANITAIRE
CORPORATION, SIEMENS etc.
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