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Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a câștigat un nou proiect
Universitateaă „Constantin Brâncuşi”ă din Târgu-Jiu a câ tigată ă proiectulă „UTILIZAREA DEŞEURILOR
DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ DREPT SURSE ALTERNATIVE DE
MATERII

PRIME

LA

FABRICAREA

PRODUSELOR

REFRACTARE

TERMOIZOLATOARE

ŞI

A

MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII” – UCBECOTECH”, în valoare de 8.292.529 lei,ă cuă oă perioad ă de
implementare de 54 de luni, director de proiect: prof.univ.dr.ing.ăLumini aăGeorgetaăPopescu.
Proiectulă seă încadreaz ă înă AXAă PRIORITAR ă 1

-

PROGRAMULă OPERA IONALă

COMPETITIVITATE 2014-2020:ă „CERCETARE,ă DEZVOLTAREă TEHNOLOGIC ă Iă INOVAREă (CDI) ÎN
SPRIJINUL COMPETITIVIT

IIă ECONOMICEă

Iă DEZVOLT RIIă AFACERILOR”, Ac iunea 1.2.3:

Parteneriateăpentruătransferădeăcunoştin e.
Proiectulăurm reşteăintensificarea transferuluiădeăcunoştin eăşiătehnologieăîntreăUniversitateaă„Constantin
Brâncuşi”ă dină Târgu-Jiu – Facultateaă deă Inginerieă iă Dezvoltareă Durabil ă şiă întreprinderiă dină mediulă privat,ă ală
c rorăobiectăprincipalăalăactivit iiăîlăconstituieăfabricareaăproduselorărefractareătermoizolatoareăşiăaămaterialeloră
deăconstruc ii.
În cadrul proiectului, Universitatea urm reşteăs ăvalorifice, înăsectorulăproduc ieiăindustriale, rezultatele
cercet riloră aplicativeă realizate în domeniul valorific riiă deşeuriloră dină industriaă energetic ă (cenuşiă dină ardereaă
combustibililoră solizi),ă minier ă (reziduuriă argiloaseă deă decopertareă dină cariereleă deă lignit,ă detritusă deă foraj)ă şiă
metalurgic ă (zguriă dină proceseleă deă elaborareă şiă tratamentă secundară al o elului),ă prină utilizareaă dreptă surseă deă
materii prime alternative în vederea fabric rii produselorărefractareăşiăaămaterialelorădeăconstruc ii.ă
Obiectivulă Universit ii este de a transfera, prin acest proiect, cunoaştereă şiă expertiz dobândite prin
proiectul “Noi materiale de construcții obținute prin reciclarea eco-sustenabilă a deșeurilor industriale,
LIFE_EcoWASTES” sus inuteă deă suportulă uneiă infrastructuriă deă cercetare-dezvoltareă ultramodern ,ă puse la
dispozi ieă deă c tre „Centrul regional de cercetare pentru tehnologii energetice durabile”- RESENERG,
dotat cu aparateăşiăechipamenteădeăultim ăgenera ie,ăcentruăînfiin at cu fonduri europene nerambursabile accesate
prin Programul Opera ionalăSectorial – Cre tereaăCompetitivit iiăEconomice în perioada 2012-2015.
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