
 

                                                                

 

Descriere Proiect 

 

Titlu proiect:  „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 

 

Beneficiar: UNIVERSITATEA  PETROL – GAZE din PLOIEȘTI 

Amplasarea proiectului: localitatea Ploiești, B-dul. București, nr.9, județul Prahova 

 

 

În data de 11.06.2020, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de Beneficiar, a semnat 

contractul de finanțare nr. 5496 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de 

Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism 

Intermediar, pentru implementarea 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. 

Realizarea investiției este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale, PRIORITATEA DE 

INVESTIȚII 10.1 – Investițiile 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, OBIECTIV 

SPECIFIC 10.3/2 - Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și 

sectoarele economice competitive. 

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.                                                                                    

  Cresterea gradului de informare si publicitate a proiectului, prin activitati 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 B-

dul 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. 

 

Rezultate așteptate ale proiectului: 

1. Rezultat 1:   - Contract de prestare servicii 

 - Expertiza tehnica 

 - Studiu geotehnic 

 - Ridicare topografica 

                            - DALI 

                            - Documentații pentru obþinerea avizelor /acordurilor; 

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 1 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 

 

Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 1 si este corelat cu Subactivitatea A0.1 Contractarea si 

implementarea serviciilor de proiectare. 

 



2. Rezultat 2:  - Contract de prestare servicii 

                           - Dosarul proiectului compatibil MySmis incluzand cererea de finantare si anexele aferente 

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 1 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 

 

Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 1 si este corelat cu Subactivitatea A0.2 Contractarea si 

implementarea serviciilor de consultanta privind realizarea si managementul proiectului. 

 

3. Rezultat 3:  - Lista proiecte selectate in urma verificarii evaluarii conformitatii si a eligibilitatii. (CAE) 

                           - Lista proiecte selectate in urma verificarii evaluarii tehnico-economice. (ETF) 

                           - Semnarea contractului de finantare 

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 1 

Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 1 

 

Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 1 si este corelat cu Subactivitatea A0.3 Perioada estimata 

pentru realizarea evaluarii si semnarea contractului de finantare. 

 

4. Rezultat 4:   - Rapoarte de progres (minim 1/trimestru de implementare) 

                            - Cereri de plata/rambursare (minim 8) 

                            - Notificari/acte aditionale (daca este cazul) 

                            - Alte documente/anexe solicitate de ADR/AM 

                            - Cerere de rambursare finala 

                            - Metodologie de management si raportare proiect 

                            - Plan de achizitii actualizat 

                            - Procedura detaliata de monitorizare a implementarii contractelor de achizitie 

                            - Contracte semnate cu operatorii economici 

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 8 

 

Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 2 si este corelat cu Subactivitatea A1.1 Realizarea 

managementului, inclusiv raportarea de proiect, depunerea cererii de rambursare finala, implementarea si 

monitorizarea planului de achizitii. 

 

5. Rezultat 5:  - Estimare de 5 rapoarte de audit; 

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 5 



 

Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 2 si este corelat cu Subactivitatea A1.2 Implementarea 

serviciilor de audit proiect. 

 

6. Rezultat 6:   - DTAC 

                           - PT + DE (inclusiv caiete de sarcini, liste de cantitati de lucrari si materiale) 

                           - Avize conform CU si autorizatie de constructie precum si cele necesare conform legislatiei    

                              in vigoare; 

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 1 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 

Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 3 si este corelat cu Subactivitatea A2.1 Realizarea 

Proiectului tehnic si a documentatiilor aferente obtinerii avizelor finale. 

 

7. Rezultat 7:  - „EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SPATIILOR DE INVATAMANT   

                               COMPUSE DIN CORPURILE C20 – LABORATOARE , C21 – LABORATOARE FORAJ1, C22  

                                LABORATOARE FORAJ 2, C23 – POST TRAFO, C 24 - MAGAZIE SI C25 – CORP DE LEGATURA,  

                                AFERENTE SPECIALIZARILOR DE INGINERIE DE PETROL SI GAZE”; 

                             - 1 obiectiv extins, reabilitat, modernizat si dotat de tipul instituþiei de învațamânt superior 

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 

 

Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 3 si este corelat cu Subactivitatea A2.2 Realizarea lucrarilor 

de constructie inclusiv dotari. 

 

8. Rezultat 8:  - Servicii de asistenta tehnica; 

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 

 

Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 8 si este corelat cu Subactivitatea A2.3 Prestarea serviciilor 

de asistenta tehnica si dirigentie de santier. 

 

9. Rezultat 9:    - Planul de comunicare si informare; 

                             - Anunț/comunicat de presa privind începerea proiectului 

                             - Anunț/comunicat de presa la finalizarea proiectului 

                             - Realizarea de panouri de informare (Unul temporar pe durata investiției si o placa  

                                permanenta la finalizarea investiției) 



                              - Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect; 

                              - 720 participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului,   

                                care utilizeaza infrastructura simultan. 

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 

 

Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 4 si este corelat cu Subactivitatea A3.1 Activitati de 

informare si publicitate proiect si promovare a obiectului de investitie. 

 

Data de începere a proiectului: 11.06.2020 

 

Conform contractului de finațare, perioada de implementare a Proiectului este de 42 luni, respectiv între 01 

noiembrie 2018  și  30 aprilie 2022, aceasta cuprinzand și perioada de desfășurare a activităților înainte de 

semnarea Contractului de finanțare. 

 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 29.827.187,38 lei, din care Contribuție Uniunea  Europenă în 

valoare de  25.353.109,29 lei si Contribuție națională în valoare de 3.877.534.35 lei. 

 

Durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție este de 20 de luni.  

Lucrările de extindere, reabilitare, modernizare și dotare a spațiilor de învățământ vor cuprinde ca activități 

principale: 

 Introducerea unei rețele structurale alcatuita din stalpisori si centuri-grinzi de beton armat în masa pereților 

structurali din zidarie de caramida, poziționata la toate intersecțiile peretilor portanți.  

   Consolidarea planseului de peste demisol, de beton armat prin realizarea unei suprabetonari armate; 

 Injectarea fisurilor existente atât cele din elementele structurale verticale, cât si cele din elementele 

structurale orizontale si se vor reface tencuielile si finisajele;  

  Consolidarea locala a planseelor de peste parter si de peste etaj prin aplicarea unui strat de impaslitura de 

fibra de carbon atât la intra-dosul cât si la extra-dosul placilor avariate;  

  Consolidarea terenului de fundare prin realizarea unei rețele de minipiloni autoperforanți ce vor fi 

solidarizate printr-o grinda de coronament; 

  Repararea sistemului de canalizare prin realizarea unui sistem nou divizor, pentru a elimina pierderile de 

apa; 

  Modernizarea instalațiilor sanitare, termice si electrice;  

  Realizarea unei protecții termice eficienta dispusa la pereții exteriori si la acoperisul cladirii; 

  Inlocuirea pardoselilor de la parter. 

  Inlocuirea integrala a acoperisului actual cu un sistem modern de mansardare. 



 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

https://www.fonduri-ue.ro/. 

Pentru accesarea site-ului web  și a paginii de Facebook ale Programului Operațional Regional 2014-2020 

dați clik pe http://www.inforegio.ro/ro/ și respectiv pe facebook.com/inforegio.ro . 

                                                                                            

 

 

 

Date de contact: 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

B-dul București, nr. 39, județ Prahova 

Telefon: 0244-573.171, fax. 0244-573.171 

Email: proiecte_europene1@upg-ploiesti.ro 

www.upg-ploiesti.ro 
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