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Inaugurarea laboratorului Honeywell Connected Laboratory la Departamentul 
Automatică, Calculatoare și Electronică de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

 
 
Astăzi, 5 noiembrie 2020, a avut loc inaugurarea unui laborator de ultimă generație, 

complet dotat cu cele mai noi tehnologii folosite la nivel mondial în proiectele de 
automatizare a proceselor industriale. Laboratorul, dezvoltat prin sponsorizare de către 
compania Honeywell (NYSE:HON), va funcționa în cadrul Departamentului Automatică, 
Calculatoare și Electronică (A.C.E.) de la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, din UPG 
Ploiești. 

 
Investiția Honeywell de peste 50000 de USD în renovarea sălii și în hardware și 

donația de licențe software cu valoarea de piață de peste 1000000 de USD vor permite 
cadrelor didactice și studenților să colaboreze, să testeze și să se familiarizeze cu tehnologii 
avansate pentru activitățile de control, mentenanță și automatizare folosite în mediul 
industrial și de business. 

 
Prin intermediul proiectului Honeywell Connected Laboratory, Universitatea Petrol-

Gaze din Ploiești, prin Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, va face parte 
din programul Honeywell Academic Alliance alături de Universitatea Politehnica din 
București, Universitatea Tehnică de Construcții, București și Universitatea Politehnica din 
Timișoara. 

 
La evenimentul de inaugurare, care s-a desfășurat on-line din cauza pandemiei de 

Covid-19, a participat domnul Ronald Binkofski președintele Honeywell pentru Europa 
Centrală și de Est, care a subliniat importanța educației tehnice și a implementării 
tehnologiilor moderne în laboratoarele universitare în contextul schimbărilor accelerate din 
industrie, declanșate de digitalizare și adoptarea conceptului de Industrie 4.0. 

 
Mulțumim pe această cale companiei Honeywell pentru sprijinul acordat și în special 

domnului director Mihai Brana și domnilor Iulian Tudor și Răzvan Ioniță, care s-au implicat în 
mod direct în dezvoltarea și implementarea cu succes a proiectului.  Realizarea laboratorului 
nu ar fi fost posibilă fără implicarea domnului prof. Cristian Pătrășcioiu și a doamnei conf. 
Cristina Popa, responsabilul laboratorului. 

 
Suntem convinși că noul laborator, Honeywell Connected Laboratory de la 

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică, va reprezenta un mediu propice 
pentru învățare, colaborare și pentru cercetare, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele 
didactice, atât în cadrul universității, cât și în cadrul rețelei Honeywell Academic Alliance.  
 
 

Ploiești, 5 noiembrie 2020 
       Director Departament A.C.E. 
         Conf. dr. ing. Pricop Emil 
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