PROIECT
Cod SMIS proiect: 127978
Axa/Prioritate de Investiții: 10 /10.1.
Titlul proiectului: „ Extindere, reabilitare, modernizare și dotarea spațiilor de învățământ compuse din corpurile
C 20 –laboratoare, C21 – laboratoare foraj 1, C22 – laboratoare foraj 2, C23 – post trafo, C24 - magazie și C25–
corp de legătură, aferente specialităților de inginerie de petrol și gaze”, cod SMIS 127978.
Denumire beneficiar: UNIVERSITATEA PETROL – GAZE din PLOIESTI
Loc de implementare: localitatea Ploiesti, B-dul. Bucuresti, nr.9, județul Prahova, telefon 0244.573.171,
email: ionescu_mihail251@yahoo.ro.
Coordonate GPS ale locației de implementare (tip punct, sub forma Latitudine, Longitudine):
 44.914520/26.036642
Data de începere a proiectului: 11/06/2020
Data finalizării proiectului: 30/04/2022
Valoarea totală a proiectului (lei): 29.827.187,38 lei
Suma nerambursabilă solicitată (lei): 29.230.643,64 lei
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de extinderea, reabilitarea, modernizarea si
dotarea spatiilor de invatamant din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze , în vederea cresterii relevantei
învatamantului tertiar universitar în stransa relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice
competitive.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 Sustinerea extinderii, reabilitarii, modernizarii si dotarii spatiilor de învătămant ale obiectivului
de investitie, prin activitati realizate inaintea depunerii cererii de finantare, pentru contractarea si
implementarea serviciilor de proiectare si a serviciilor de consultanta privind realizarea si managementul
proiectului.
 Sustinerea extinderii, reabilitarii, modernizarii si dotarii spatiilor de invatamant ale obiectivului
de investitie, prin activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare, de realizare a managementului,
inclusiv raportarea de proiect, depunerea cererii de rambursare finala, implementarea si monitorizarea planului
de achizitii, precum si implementarea serviciilor de audit proiect.
 Cresterea numarului de obiective aferente infrastructurii din cadrul institutiilor de invataman
superior de stat consolidate si restaurate, prin activitati de implementare a proiectului, precum realizarea
proiectului tehnic si a documentatiilor aferente obtinerii avizelor finale, realizarea lucrarilor de constructie,
inclusiv dotari si prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier.
 specifice de informare si publicitate a proiectului si activitati specifice de promovare a
obiectivului asigurand cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca
si sectoarele economice competitive.

Prin implementarea proiectului se urmăreşte creşterea relevanţei învaţământului terţiar
universitar în strânsă relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive, la nivelul Regiunii
Sud Muntenia prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea spaţiilor de învăţâmânt compuse din
corpurile c 20 – laboratoare, c 21 – laboratoare foraj 1, c 22 – laboratoare foraj 2, c23 – post trafo, c 24 magazie şi c 25 – corp de legătură, aferente specialităţilor de inginerie de petrol şi gaze a imobilului situat Bdul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti, Jud. Prahova, iar prin lucrările asupra obiectivului de investiţii şi a indicatorului
asumat pentru capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiază de sprijin – universitar.
Prin obiectivul general al proiectului, prin obiectivele specifice, prin activităţilor propuse, prin
rezultatele aşteptate şi prin indicatorul asumat privind cresterea capacitatii infrastructurii de educaţie care
beneficiază de sprijin - universitar (720persoane din care 165 femei si 555 barbati), proiectul contribuie la
creşterea ratei brute de cuprindere în învăţământul superior, care reprezintă numărul total al studenţilor din
țara cuprinşi în învaţamântul superior,indiferent de vârsta, raportat la totalul populaţiei rezidente din România
la data de 1 iulie, din grupa oficiala de vârsta corespunzatoare învatamântului superior (19-23 ani). Prin acest
indicator se masoară accesul la învăţamânt superior.

