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Un nou centru de cercetare şi inovare al
Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din UPB
acultatea de Automatică și Calculatoare din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a
câștigat în acest an proiectul PRECIS – „Infrastructură de cercetare pentru dezvoltatea
produselor, proceselor și serviciilor inovative inteligente”, co-finanțat prin Fondul European
de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice” (POS CCE).

F

inovativ de tip universitate – sector privat
orientat pe dezvoltarea noii generaţii de produse şi servicii „smart” şi capabil să conducă
la îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor româneşti pentru a face faţă noilor
provocări ale Pieţei Unice Europene.
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laboratoare de cercetare avansată, construirea
unei clădiri noi cu o arhitectură modernă,
cu facilităţi de clădire inteligentă şi cu zone
special amenajate pentru schimbului fertil de
rezultate în cercetare cu mediul industrial şi
de afaceri; achiziţionarea unor echipamente
de ultima generaţie tehnologică destinate
cercetării; crearea unui număr de 35 de locuri
de muncă care reprezintă o alternativă viabilă
şi de interes pentru tinerii cercetători talentaţi;
realizarea şi accelerarea transferului tehnologic şi a capacităţii inovatoare a cercetării
în zona produselor, proceselor şi serviciilor
bazate pe tehnologii inteligente; creşterea
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