
 

 

 

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

Titlul proiectului: 

„CENTRU REGIONAL DE DETERMINARE A 

PERFORMANŢELOR ŞI MONITORIZARE A STĂRII 

TEHNICE A MATERIALULUI TUBULAR UTILIZAT ÎN 

INDUSTRIA PETROLIERĂ“ 

Proiect cofinanţat prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională 

 
“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de 

Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro” 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a  
Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
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Informaţii despre proiect 

 

 Data lansării proiectului: 28.09.2010 

 Durata de implementare: 24 luni 

 Contract de finanţare: Nr.252/28.09.2010, încheiat cu Autoritatea 

Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 

 Aria tematică a proiectului: 

o Aria tematică a proiectului 5: Materiale, produse şi procese inovative 

o Codul UNESCO al proiectului 3312.12: Încercarea materialelor 

o Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

– POS CCE 

o Axa Prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare –Dezvoltare şi Inovare 

o Domeniul de intervenţie D2.2: Investiţii în infrastructura de CDI şi 

dezvoltarea capacităţii administrative 

o Operaţiunea O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea 

de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 

 Locaţia proiectului: 

o Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

o Adresa: B-dul Bucureşti, Nr.39, cod poştal 100680, PO BOX 52 

o Localitatea: Ploieşti 

o Judeţul: Prahova 

o Regiunea: Sud Muntenia 

o Ţara: România 

 Valoarea totală a proiectului: 30.472.600 lei 

 Asistenţa financiară nerambursabilă: 25.000.000 lei 
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Obiectivul principal al proiectului constă în crearea unui centru de 

cercetări experimentale care să permită testarea materialului tubular petrolier, pe 

piese reale, la acţiunea solicitarilor simple sau combinate din exploatare, evaluarea 

caracteristicilor de funcţionare ale acestuia, monitorizarea, certificarea şi 

posibilitatea de elaborare a unor soluţii constructive şi tehnologice. 

 Implementarea activităţilor prevăzute prin proiect va asigura condiţiile 

necesare pentru experimentarea de noi metode de încercare şi elaborarea de 

proceduri privind monitorizarea, evaluarea şi certificarea materialului tubular 

petrolier ce pot fi integrate în standardele specifice acestui domeniu şi 

implementate în procesele de producţie. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii suplimentare despre Proiect puteţi obţine la 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE din PLOIEŞTI, cu sediul în 
Ploieşti, b-dul Bucureşti, nr. 39, cod poştal 100680, 

Director de Proiect 

Prof.univ.Dr.Ing. Vlad ULMANU 

e-mail: vulmanu@upg-ploiesti.ro 

fax: +40244575847 
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