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REZUMAT. În actualul context al cunoașterii științifice, proiectele de cercetare realizate în cadrul Institutului 
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – I.N.C.D.T.P. Bucureşti, abordează la un nivel 
ştiinţific superior, problematica protecției mediului şi reducerea impactului negativ al industriei de textile 
asupra mediului, încadrându-se preponderent în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale 2007-2013; 
2014-2020 “Mediu şi Biotehnologii”. Proiectele abordate sunt axate pe consolidarea parteneriatului dintre 
diferitele institute de cercetare-dezvoltare-inovare, instituţii de învăţământ şi IMM-uri din sfera industriei 
textile, având ca obiective derivate crearea şi aplicarea proceselor şi tehnologiilor ecologice de finisare textilă, 
a tehnologiilor avansate de epurare a apelor reziduale, a biotehnologiilor de prelucrare a materialelor textile, 
cu impact asupra protecției mediului, calităţii şi sănătăţii umane. Activitățile de cercetare aplicativa realizate 
în domeniul biotehnologiilor textile, proceselor ecologice de finisare textilă, finisării superioare a materialelor 
textile destinate unor domenii speciale (echipamente de protecție antibacteriană, articole sport-timp liber), 
finisarea unor materiale textile din noua generație (Lenpur, Lyocell, Amicor Kermel, Viscoza FR, Nomex, Kevlar, 
Amicor, PLA) corespund cerințelor actuale şi de perspectivă ale industriei textile. O serie de lucrări de 
cercetare, care se încadrează în conceptul de protecţie a mediului, constau în: elaborarea unor tehnologii 
ecologice de utilizare eficientă a materiilor prime naturale, optimizarea procesului de utilizare a substanţelor 
chimice cu proprietăţi ecologice, utilizarea produselor enzimatice în procese tehnologice de finisare 
performante, recuperarea, reciclarea deşeurilor şi înlocuirea substanţelor nocive. Diseminarea rezultatelor 
cercetărilor din domeniul ecologiei textile urmărește şi formarea generațiilor viitoare pentru o educație 
ecologică, ce va deveni de primă importanţă în viitor deoarece problemele de mediu vor copleşi lumea, iar 
sfera politică va fi tot mai presată să adopte politici publice care să restabilească echilibrul dintre om şi 
mediu, să împiedice deteriorarea atmosferică şi a pământului sau să găsească soluţii pentru a ne adapta 
noului climat astfel încât viaţa pe Terra să fie posibilă în continuare.  

Cuvinte cheie: ecologie, biotehnologii, educație, textile. 

ABSTRACT.  In the current context of scientific knowledge, the research projects conducted by the National 
Research and Development Institute for Textiles and Leather - INCDTP Bucharest, approach, from a higher 
scientific level, the theme of environmental protection and reducing the negative impact of the textile industry 
on the environment, mainly fitting in the priority areas of the National Strategy 2007-2013, 2014-2020 
"Environment and Biotechnology". The projects tackled are focused on strengthening the partnership between 
the various Research, Development, Innovation Institutes, educational institutions and SMEs in the field of 
textile industry, with the derivative objective of creation and application of processes and technologies for 
textile finishing, advanced wastewater treatment technologies, of biotechnologies for textile processing with 
impact on environment, human health and life quality. The applied research activities carried out in the areas 
of textile biotechnology, organic textile finishing processes, superior finishing of textiles intended for special 
areas (antibacterial protection equipment, sporting, leisure), finishing of new generation fabrics (Lenpur, 
Lyocell, Amicor Kermel, Viscose FR, Nomex, Kevlar, Amicor, PLA) meet the current and future demands of the 
textile industry. The main concept of environmental protection that fits a series of research papers consists in: 
the development of green technologies for efficient use of natural raw materials, optimizing the use of eco-
friendly chemicals, using high performing enzymatic finishing processes, waste recovery and recycling and 
replacing harmful substances. Dissemination of research results in the field of textile ecology aims at training 
future generations for environmental education, which will be of prime importance in the future as 
environmental problems will overwhelm the world and politics will be increasingly pressured to adopt public 
policies that restore the balance between humans and the environment to prevent deterioration of 
atmosphere and earth, or find solutions to adapt to the new environment so that life on Earth is still possible. 

Key words: ecology, biotechnologies, education, textiles. 
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1. ABORDĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN 
DOMENIUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII 
ECOLOGICE 

Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Textile şi Pielărie s-a încadrat/ se încadrează în do-
meniile prioritare ale Strategiei Naționale a Industriei 
Textile 2007-2013; 2014-2020 privind “Tehnologiile 
curate şi protecția mediului”.  

S-au realizat proiecte de cercetare  în următoarele 
domenii: 

 biotehnologii şi procese ecologice de finisare 
textilă în programele (Biotech, Relansin, Eureka, Nu-
cleu, FP7, Matnantech, Eurostars, Cecuri de Inovare); 

 protecția mediului (program Mener, program 
Cooperare transfrontalieră Ro – BG, Eureka, Cross-
texnet, FP7); 

 dezvoltare resurse umane - fonduri structurale 
(POS-DRU). 

Ponderea proiectelor realizate în domeniul tehno-
logiilor ecologice în domeniul textil realizate în cadrul 
Programelor Europene şi naționale este următoarea: 

 proiecte C-D în programe europene 85,70%; 
 proiecte C-D în programe naționale 14,30%. 

 

 
 

Proiecte C-D derulate în programe internaționale şi naționale. 
 

Educația ecologică se realizează prin: 
 cursuri de instruire  
 programe de învăţământ (completate cu noi 

tematici în domeniu) 
 broșuri, cărţi, ghiduri, reviste, materiale infor-

maționale 
 simpozioane, conferințe, workshop 
 târguri, expoziții cu produse ecologice. 

2. EXEMPLE DE PROIECTE ECOLOGICE 
REALIZATE DE COLECTIVELE DE 
CERCETĂTORI DIN CADRUL INCDTP 

 Sortimente noi de produse textile tricotate 
cu proprietăţi funcționale bioactive. Program de 
cercetare: INOVARE/ servicii suport pentru inovare - 
cecuri de inovare. Perioada de derulare: 2012. Bene-
ficiar: SC S & B SRL Izvoare, jud. Neamț. 

Obiective: 
– diversificarea gamei sortimentale de produse 

tricotate, realizate de către beneficiarul proiectului pe 

mașini rectilinii electronice, prin dezvoltarea de noi 
produse inovative cu proprietăţi funcționale bioactive. 

– promovarea unor produse cu caracteristici 
igienico-funcționale superioare şi cu proprietăţi anti-
bacteriene şi antialergice. 

Rezultate obținute: introducerea în fabricație a 
unor sortimente inovative de îmbrăcăminte realizate 
pe mașini de tricotat rectilinii electronice şi realiza-
rea de produse tricotate cu valoare adăugata mare cu 
caracteristici performante antibacteriene, antialergice, 
antistatice, ecologice şi de confort, realizate din fire cu 
proprietăţi funcționale bioactive  (Lenpur şi Amicor). 

 

 
 

Produse tricotate cu caracteristici antimicrobiene,  
realizate în cadrul proiectului. 

 
 Biofinisarea materialelor textile cu conţinut 

de fibre liberiene în scopul reducerii poluării 
mediului înconjurător 

Obiective: realizarea unor tehnologii de tratare 
enzimatică a materialelor textile cu conţinut de fibre 
liberiene pentru îndepărtarea impurităţilor necelulozice 
şi de îmbunătăţire a tuşeului. 

Efecte socio-economice şi de mediu obținute: 
- reducerea valorii indicatorilor de calitate ai 

apelor uzate; 
- reducerea consumului chimic şi biochimic de 

oxigen din apele reziduale cu peste 50%; 
- reducerea cheltuielilor de epurare a apelor rezi-

duale; 
- reducerea consumului de apă la tratarea mate-

rialelor textile din in; 
- reducerea consumului de energie electrică dato-

rită temperaturii scăzute la care se desfășoară procesul 
de biocurăţare. 

 
 Tex-EASTile: inovare durabilă pentru textile 

în Europa de Sud-Est 
Obiective: 
- îmbunătăţirea cunoștințelor şi intensificarea utili-

zării metodelor şi instrumentelor ecosustenabile de 
mediu, de către IMM-urile din sectorul textil; 

- difuzarea procedurilor de „Achiziții Publice Eco-
logice” în sectorul public din zona sud-est europeană; 

- crearea unei „Comunităţi de excelenţă” formate 
din centre de cercetare şi inovare, institute tehnologice, 
IMM-uri, administraţii publice, universități, camere de 
comerţ, agenții pentru dezvoltare, pe tema pro-
movării şi consolidării schimbului de cunoștințe şi a 
dezvoltării, cooperării durabile, cu ajutorul unor me-
todologii şi instrumente comune. 
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 Sisteme integrate de monitorizare şi control al 
apelor uzate, calităţii şi siguranţei produselor textile 
comercializate în România şi Bulgaria”, acronim 
”ENVICONTEH”. Program de cooperare 
transfrontaliera RO-BG - axa prioritara mediu 

Obiective: 
- stabilirea unei strategii comune pe termen scurt, 

mediu şi lung specifice zonei transfrontaliere Ro-
mânia - Bulgaria în domeniul protecției mediului - 
prevenirea poluării apei industriale prin tehnologii eco-
logice de finisare textilă şi reducerea poluanților prin 
tehnologii noi de epurare a apelor uzate; 

- dezvoltarea de sisteme comune pentru moni-
torizarea şi controlul protecției mediului; 

- dezvoltarea de materiale informaționale şi pro-
moționale comune privind protecția mediului. 

Rezultate obținute: 
- soluții tehnologice moderne pentru prevenirea 

poluării prin tehnologii ecologice de finisare textilă; 
- modernizări ale  tehnologiilor de epurare a apelor 

uzate în cadrul instalațiilor existente; 
- propuneri de modernizări ale instalaţiilor de 

epurare din cadrul societăţilor comerciale din zona 
transfrontaliera pentru reducerea poluanţilor din apele 
uzate; 

- propuneri de automatizări ale instalaţiilor de 
epurare şi construirea de stații noi moderne de epurare 
(acestea se pot realiza în cadrul unor proiecte de 
investiţii - program transfrontalier 2014-2020); 

- elaborarea de proceduri de monitorizare şi 
control a calităţii apelor uzate; 

- crearea unei baze de date privind indicatorii de 
calitate ai apelor uzate şi a unui sistem complex pentru 
monitorizare şi control (WASTEWATER DB); 

- elaborarea unui ghid privind factorii poluanți 
specifici generați de societățile comerciale din Giurgiu 
şi Ruse şi a soluțiilor tehnologice de limitare a poluării;  

- dotarea cu aparate moderne portabile pentru 
testarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate. 

- diseminarea rezultatelor proiectului prin: or-
ganizarea de trening-uri, participarea la  conferințe  

internaționale, organizarea unei conferințe internațio-
nale, realizarea de  broșuri, materiale promoționale, 
website.  

 

 

3. REALIZĂRI PRIVIND ACTIVITĂȚILE 
DE EDUCAȚIE ECOLOGICA ŞI DE 
DISEMINARE A REZULTATELOR 
PROIECTULUI  ENVICONTEH 

Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat 
prin:  

- organizarea de trening-uri, 
- participarea la conferințe internaționale, 
- organizarea unei conferințe internaționale de 

către INCDTP 
- realizarea de  broșuri, ghid, materiale promoțio-

nale, website 
Programele de instruire s-au desfășurat la sediul 

societăţilor comerciale textile atât în Romania cât şi 
în Bulgaria pe următoarele teme: 

 sisteme de monitorizare şi control a calităţii 
apelor uzate aplicabile în industria textilă; 

 tehnologii ecologice de finisare şi de epurare a 
apelor uzate din industria textilă şi propuneri de 
automatizare a stațiilor de epurare;  

 proceduri privind activitatea de monitorizare, 
control şi asigurarea calităţii pentru apele uzate re-
zultate de la societățile comerciale textile. 

• factori poluanți ce afectează calitatea apelor uzate 
din industria textila. soluții tehnologice de epurare a 
apelor uzate generate de industria textilă şi sisteme 
de monitorizare/ automatizare a proceselor de epurare; 

• soluții privind modernizarea stațiilor de epurare 
din industria textilă. 

 

 
 

Imagini din timpul activităților de diseminare – organizare trening. 
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Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat şi 
prin participarea la conferințe naționale şi internațio-
nale pe teme de protecția mediului:  

- Conferința Internațională, “Increase of com-
petitiveness in Romania - Bulgaria cross-border 
region through innovation and technology transfer”, 
29–30.06.2012 – Drobeta Turnu-Severin; 

- Conferința Internațională „ECOIMPULS 2012 - 
Environmental Research and Technology”, 25–
26.10.2012 - Regional Business Center Timişoara; 

- Conferința Internațională ELSEDIMA, ediția a 
9-a, “Environmental legislation safety engineering 
and disaster management”, 25-27.10.2012 – Cluj-
Napoca. 

- A 5-a Conferință Internațională TEXTEH, 
Romania, 18-19.10.2012- București 

- A 4-a Conferință Internațională „Textile Science 
and the Economy“ – TNP, 6-7.11.2012 – Serbia. 

- Conferința Internațională „Disseminating the 
results of the project and the presentation of the guide 
regarding specific polluting factors generated by 
companies from the cross border area and regarding 
technological solutions to limit pollution”, 21-
22.02.2013 – Ruse. 

4. CONCLUZII 

Obiectivele strategice pentru următorii ani sunt 
direcționate către obținerea de rezultate competitive 
în inovare, internaționalizare şi transfer tehnologic în 
industrie, în domeniul modificărilor de suprafața, 
nanofinisării materialelor textile, îmbunătăţirii bio-
activităţii materialelor textile prin finisarea şi 
vopsirea cu compuși naturali, dezvoltării de produse 
şi procese ecologice, în vederea reducerii şi 
controlului poluării 

Diseminarea rezultatelor cercetării reprezintă un 
factor important în promovarea activității echipelor 
de cercetare a INCDTP, a rezultatelor proiectelor de 
cercetare, a informării comunităţii științifice şi 
mediului de afaceri. 
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