
Modernizare, dotare și recompartimentare 
interioară la UPG Ploiești – Corp I 

Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, este beneficiarul proiectului Modernizare, dotare și 
recompartimentare interioară la UPG Ploiești – Corp I cod SMIS 125260, finanțat prin Programul Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 10: ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiţii 10.1: “Investiții în 
educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Apelul de proiecte POR/275/10/3/Creșterea relevanței 
învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.      

        Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei, în calitate 
de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, în calitate de Organism 
Intermediar. 

      Obiectivul general al proiectului este Dotarea și modernizarea corpului I în vederea îmbunătățirii calității 
condițiilor din învățământul superior; Refacerea în totalitate a instalațiilor electrice interioare; Realizare instalații de 
detecție și semnalizare; Îmbunătățirea condițiilor generale în scopul sprijinirii activității didactice pentru 
implementarea de Programe flexibile, relevante și de înaltă calitate, conform Strategiei Naționale pentru Învățământ 
Terțiar 2015-2020. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
1. Modernizarea corpului I al Universitătii Petrol și Gaze Ploiești (57 de săli / laboratoare dispuse la demisol, parter, etaj
1, 2 3 si 4). 
2. Dotarea cu echipamente de ultimă generație necesare pentru îndeplinirea misiunii educaționale care constă în
formarea initială și continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a 
satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic în domeniile acreditate sau autorizate să funcționeze. 

Rezultatele proiectului sunt următoarele: 
Numarul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 718 
Din care: fete 430 , baieți 288, persoane cu dizabilități, persoane aparținând categoriilor dezavatajate 269. 

Durata de implementare a proiectului este de 42 luni, respectiv între data de 01.10.2017 și data 31.03.2021. 
Valoarea totală a proiectului este de 27.955.222,01 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 

27.396.117,57 lei (contribuţia UE 23.761.938,70 lei şi contribuţia naţională 3.634.178,87 lei) 
Locul de implementare este꞉ Municipiul Ploiești, Bd-ul București nr. 39, județul Prahova 
Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0244576211, fax 0244575847, e-mail dana_p@upg-ploiesti.ro, 

persoană de contact: POPOVICI DANIELA ROXANA, Decan Facultatea Tehnologia Petrolului și Petrochimie. 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi 
www.fonduri-ue.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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