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Nr. 
Crt 

Obiectiv Etape Termen  Responsabil Resurse Dovezi / Indicator de performanţă 

0 1 2 3 4 5 6 

A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ  

1 
Evaluarea externă a 
calităţii academice  
2015 - 2016 

1.1. Elaborarea unui plan de măsuri pentru 
rezolvarea recomandărilor rezultate în urma 
evaluării instituționale  a ARACIS din 2013  

Anual 

Prorector programe de studii 

şi managementul calităţii 
Decanii, Directori 
departamente implicate  

Buget 
Rezolvarea recomandărilor în proporție de 100 % 

Raport de analiză 

1.2. Obţinerea 
autorizării/acreditării/reacreditării programelor 

de studii (licenţă, master şi doctorat) propuse  

Anual 

Prorector programe de studii 

şi managementul calităţii 
Decanii, Directori 
departamente implicate  

Buget 
Număr programe autorizate - acreditate-reacreditate / 
număr de programe evaluate în perioada 2015-2016 

(conform programării ARACIS) x100 > 80 %  

2 

Dezvoltarea şi 
modernizarea 
infrastructurii 
universitare şi 
îmbunătăţirea 
serviciilor sociale 

2.1. Asigurarea unor condiţii 

corespunzătoare de desfăşurare a 
activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică 
pentru toţi membrii comunităţii universitare  

Anual Director General Administrativ  
Buget 

Venituri 
proprii 

 Capacitatea spațiilor de învățământ:  
A)  min. 1 mp/loc în săli de curs; 
B) min. 1,4 mp/loc în săli de seminar;  

C) min. 1,5 mp/loc în săli de lectură din biblioteci  
     pentru 10% din total studenți; 
D) min. 2,5 mp/loc în laboratoare de informatică; 
E) min. 4 mp/loc în laboratoare discipline cu caracter 

    tehnic. 

2.2. Dotarea şi modernizarea laboratoarelor 
existente şi amenajarea unor laboratoare 

didactice şi de cercetare noi  

Anual 
Decani, Directori de 
departamente  

Buget 
Venituri 

proprii 

Valoare echipamente noi achiziţionate pentru laboratoare / 
departamente, min. 5 000 lei  

2.3. Sporirea capacităţii de cazare şi a 
gradului de confor t în căminele studenţeşti. 
Satisfacerea nevoilor sociale de bază ale 

membrilor comunităţii universitare. 
Stimularea şi valorificarea aptitudinilor 
profesionale ale studenţilor.  

Anual 

Prorector activitate 
administrativă, socială şi 

resurse umane, 
Director General Administrativ  

Buget 
Venituri 
proprii 

A) Suprafaţa de cazare în cămin utilă/student   min. 4 m2  

B) (Număr de studenţi cazaţi în cămine/număr total de 

studenţi) x 100   15 % 

C) Proporţia resurselor proprii ale universităţii în fondul 
de burse min. 10 % 

D) Gradul de asigurare a solicitărilor de cazare în cămine: 

min. 90 % 

E) Acordarea de reduceri la tarifele de cazare: min. 50 % 
din cererile de solicitări eligibile 

F) Acordarea de reduceri la taxa de studii: min. 5 % din 
numărul studenților cu taxă 
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2 

Dezvoltarea şi 
modernizarea 
infrastructurii 
universitare şi 
îmbunătăţirea 
serviciilor sociale 

2.4. Realizarea obiectivelor de investiții, 
extinderea suprafeței utile a spațiilor de 
învăţământ  prin darea în folosință a unor 
localuri noi și/sau reamenajarea spațiilor 

existente, reabilitări și reparații curente la 
construcții și infrastructura universității 
(conform  Planului operațional 2015) 

Anual 

Consiliul de administrație, 
Director General 
Administrativ, Șef Serviciu 

Tehnic, Șef Serviciu Social-
Administrativ  

Buget 
Venituri 

proprii 

A) (Număr de lucrări de reabilitare realizate/Număr de 
lucrări de reabilitare propuse) x 100 ≥ 80 %  

B) (Număr de lucrări de reparații și igienizare 
realizate/Număr de lucrări de reparații și igienizare 
propuse) x 100 ≥ 80 % 

2.5. Dezvoltarea sistemului informatic al 
Universităţii pentru deservirea optimă a 
activităţilor didactice şi de cercetare 

ştiinţifică, precum şi a serviciilor tehnice, 
economice şi administrative-funcţionale ale 
Universităţii 

Anual 
Consiliul de administrație, 

Director General Administrativ  

Buget 
Venituri 
proprii 

Realizarea unei soluţii alternative de alimentare cu energie 

electrică a Centrului de Date Primar al universităţii: 1 grup 
energetic autonom 

Dezvoltarea centrului secundar de date: 1 server pentru 
backup 

2.6. Dezvoltarea şi modernizarea bibliotecii,  
creşterea fondului de publicaţii  

Anual Prorector cercetare ştiinţifică  Buget Număr publicaţii noi intrate în bibliotecă, min. 400 

B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ  

3 

Dezvoltarea 
activităților de 
promovare a imaginii 
universității, a 
relațiilor 
internaționale și cu 
mediul socio-
economic și a 
cooperării 
interuniversitare 

3.1. Creşterea eficienţei activităţii de 
promovare a imaginii universităţii în 
concordanţă cu cerinţele p ieţei forţei de 

muncă la nivel regional/naţional  

Anual 

Prorector relaţii internaţionale, 

parteneriat cu mediul 
economico-social  

Buget 

(Număr candidaţi fizici la admitere/număr locuri scoase la 
concurs) >  1 

Raport de analiză privind imaginea universităţii în mediul 

economico-social din regiune 

3.2. Dezvoltarea de noi acorduri instituţionale 
de colaborare cu universităţi, asociaţii 
profesionale şi foruri ştiinţifice din străinătate  

Anual 

Prorector relaţii internaţionale, 
parteneriat cu mediul 
economico-social.  

Decanate  

Buget 
Venituri 
proprii 

Minimum 3 acorduri  

3.3. Promovarea mobilităţii academice, în 
dublu sens, a cadrelor didactice şi studenţilor 
prin gestionarea eficientă a programelor 

europene şi a partener iatelor  

Buget 

Programe 
Erasmus 

Realizarea de noi acorduri Erasmus+ pentru cadre 
didactice şi studenţi - minimum 3 acorduri 

3.4. Schimburi de bune practici în domeniul 
relaţiilor internaţionale cu universităţi d in ţară 

şi străinătate  

Buget 
Venituri 

proprii 

Minimum 3 schimburi 
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3 

Dezvoltarea 
activităților de 
promovare a imaginii 
universității, a 
relațiilor 
internaționale și cu 
mediul socio-
economic și a 
cooperării 
interuniversitare 

3.5. Organizarea de conferinţe naţionale 
sau internaţionale, în parteneriat cu 
univers ităţi sau instituţii de prestigiu din 
ţara sau străinătate 

 Prorector relaţii 
internaţionale, partener iat cu 
mediul economico-social.  
Decanate 

Buget 

Venituri 
proprii 

Minimum 2 conferințe 

3.6. Interviuri în mas-media cu cadre 
didactice din UPG care au realizăr i 
importante în domeniul didactic, ş tiinţific ş i 
al managementului universitar  

Prorector relaţii 
internaţionale, partener iat cu 
mediul economico-social  

Venituri 

proprii 
Minimum 3 interviuri  

3.7. Acordarea titlului de Doctor Honoris 
Causa unor personalităţi marcante 

Consiliul de Adminis trație 
Venituri 
proprii 

Minimum 1 titlu 

3.8. Organizarea la sediul UPG a unor 
Târguri de jobur i 

Prorector relaţii 
internaţionale, partener iat cu 
mediul economico-social  

Venituri 
proprii 

Minimum 1 târg  

3.9. Organizarea de întâlnir i cu 
reprezentanţi ai unor companii sau 
instituţii, potenţiali angajatori ai 
absolvenţilor Universităţii 

Venituri 
proprii 

Minimum 2 întâlniri  

4 

Formarea de cadre cu 
pregătire superioară 
în diferite domenii ale 
cunoaşterii şi 
activităţii practice 
(ştiinţe fundamentale, 
ştiinţe inginereşti, 
ştiinţe economice şi 
administrative, ştiinţe 
ale educaţiei, filologie 
ş.a.) potrivit 
domeniilor şi 
programelor de studiu 
din structura 
Universităţii şi a 
cerinţelor de pe piaţa 
forţei de muncă  

4.1. Creşterea flexibilităţii programelor de 
studiu în conformitate cu aptitudinile şi 

interesele studenţilor  

Anual 

Prorector programe de studii 

şi managementul calităţii. 
Decanii.  Directorii 
departamentelor  implicate  

Buget 
 

(Numărul programelor de studiu la sfârşitul cărora cel 

puţin 10 % din totalul de credite cumulate de către un 
student provin de la discipline liber alese / Numărul  total 
programe de studiu) x 100: 

A) Licenţă  50 %; B) Master  60 %. 

4.2. Creşterea relevanţei programelor de 
studiu 

Anual 

Prorector programe de studii 
şi managementul calităţii. 

Decanii.     
Directorii departamentelor  
implicate 

Buget 
 

(Numărul programelor de studiu revizuite/număr total de 
programe de studiu) x 100: 

A) Licenţă   20  %;       B)  Master   30 %.  

Numărul de analize de discipline efectuate de fiecare 

departament  4 

Rapoarte privind analizele efectuate cu studenţi, 

absolvenţi şi reprezentanţi ai angajatorilor pentru fiecare 
program 
A) Licență: ≥ 30% din programe; 

B) Master: ≥ 50 % din programe.  

4.3. Nivelul de satisfacție a l studen ților în 

raport cu dezvoltarea profesionala si 
personala asigurata de universitate.  

Anual 

Rector 

Prorector programe de studii 
şi managementul calităţii 

Buget 
 

(Numărul de studenţi care apreciază pozitiv mediul de 
învăţare/dezvoltare oferit de către universitate / Numărul 

total de studenţi care au participat la sondaj) x 100: 75 % 
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4.4. Creşterea eficienţei metodelor de 
predare în vederea creşterii nivelului de 
cunoştinţe  

Semes-

tria l 

Prorector programe de studii 

şi managementul calităţii 

Buget 

 

A) Indicator de promovabilitate licenţă: 
Anul I >70% ; Anul II >75% ; Anul III >75% ; Anul IV >75%  

B)  Indicator de promovabilitate master: 
Anul I > 85%  ; Anul II > 90%  

C) Indicator note bune (min. 8) corespunzător fiecărui 
ciclu de pregătire:  licenţă > 25%; masterat > 70% 

4.5. Dezvoltarea învăţământului la distanţă şi 

cu frecvenţă redusă  

Semes-

tria l 

Prorector programe de studii 

şi managementul calităţii 
Director departament 
învățământ la distanță și cu 

frecvență redusă  

Buget 
Venituri 
proprii 

A) (Numărul de discipline la ID sau FR acoperite integral 

cu materiale didactice/Numărul total de discipline la ID 
sau FR)x100: ID ≥ 80 % ; FR ≥ 80 %  

B) Ponderea traficului pe platforma e-learning 

corespunzătoare activităților interactive,  dintre cadrele 
didactice și studenți,  dedicate temelor de control la ID: 
min. 20 % 

C) Ponderea traficului pe platforma e-learning 
corespunzătoare activităților interactive,  dintre cadrele 
didactice și studenți,  dedicate seminariilor tutoriale la FR: 
min. 20 % 

5 

Dobândirea de către 
absolvenţi de 
cunoştinţe ştiinţifice, 
tehnice, economice şi 
umaniste, integrate 
într-un sistem 
operaţional care să 
asigure competenţa 
profesională şi 
socială, însuşirea de 
metode, deprinderi şi 
capacităţi care să 
permită autoinstruirea 
pe parcursul întregii 
vieţi 

5.1. Valorificarea calificării universitare 
obţinute  

 
Prorector relaţii internaţionale, 
parteneriat cu mediul 
economico-social  

Buget 
Venituri 
proprii 

(Numărul  de absolvenţi angajaţi în termen de doi ani de la 
data absolvirii la nivelul calificării universitare / Numărul  
total de absolvenţi) x 100: 

A) Licenţă   40  %;        B) Master   60 %.  

5.2. Valorificarea calificării prin continuarea 

studiilor universitare 
Anual 

Rector 
Prorector programe de studii 
şi managementul calităţii 

Buget 
Venituri 
proprii 

(Numărul absolvenţilor ultimelor două promoţii ale 
studiilor universitare de licenţă admişi la studii 

universitare de masterat/ Numărul absolvenţilor ultimelor 

două promoţii ale studiilor universitare de licenţă) x 100:  
20 % 

5.3. Creşterea nivelului de pregătire al 

absolvenţilor 

Semes-

tria l 

Prorector programe de studii 
şi managementul calităţii 

Prorector cercetare ştiinţifică  
Director Şcoală Doctorală  

Buget 
Venituri 
proprii 

Indicator promovabilitate la examenele de finalizare a 

studiilor 
A) (Număr de studenţi promovaţi la examenul de licenţă / 
Număr total studenţi înscrişi la examenul de licenţă) x100 

>80% 
B)  (Număr de studenţi master promovaţi la examenul de 
disertaţie/Număr total de studenţi înscrişi la examenul de 

disertaţie) x100 >85% 
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6 
Dezvoltarea activităţii 
de cercetare ştiinţifică 

6.1. Pregătirea avansată pentru cercetare, 
prin programe de doctorat 

Anual 
Prorector programe de studii 
şi managementul calităţii 

Buget 
 

(Număr doctoranzi cu frecvenţă/Număr total 
doctoranzi)x100  > 30% 

(Număr profesori titulari conducători doctorat / Număr 
total profesori titulari) x100 >50% 

6.2. Creşterea vizibilităţii performanţelor 

ştiinţifice ale membrilor comunităţii 
universitare, pe plan naţional şi internaţional, 
prin publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste 

şi par ticiparea cu lucrări la manifestări 
ştiinţifice de prestigiu, recunoscute şi cotate 
superior, din ţară şi străinătate  

Anual 
Prorector cercetare ştiinţifică  
Decanii facultăţilor 

Directori de depar tamente  

Buget 
Venituri 

proprii 

(Număr de: lucrări ştiinţifice publicate în reviste de 
specialitate,realizări didactice sau științifice/ Număr cadre 
didactice)  ≥1 

Număr lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate 
cotate ISI/ universitate: min. 60 

Număr de articole publicate indexate în baze de date 

internaționale: min. 140 

Număr de articole publicate în volumele unor conferințe 
internaționale: min.  60 

Număr de cărți publicate (integral sau sub formă de 

capitole în cărţi) în edituri din străinătate: min. 5 

6.3. Formarea unor centre de excelenţa 
puternice precum şi a unor laboratoare de 

cercetare autorizate în domeniile specifice 
specializărilor din UPG  

Anual 
Prorector cercetare ştiinţifică  
Decanii facultăţilor 
Directori de depar tamente  

Buget 
Venituri 
proprii 

Număr laboratoare autorizate/ reautorizate, min. 3  

6.4. Finanţarea pe bază de contract a 
programelor de cercetare fundamentală şi 
aplicativă din fonduri publice, private şi de la 

organismele internaţionale, în condiţiile 
participării la competiţii naţionale şi 
internaţionale, licitaţii şi negocieri directe  

Anual 
Prorector cercetare ştiinţifică  
Decanii facultăţilor 
Directori de depar tamente  

Venituri 

proprii 

Valoare contracte cercetare, consultanţă / cadru didactic, 

min. 4000 lei  

Număr de propuneri proiecte de cercetare în competiţiile 
naţionale, inclusiv Programul PNCDI şi competiţiile CNCS: 
min. 25  

Număr de contracte de cercetare cu companii din țară: 
min. 40  

Număr de propuneri proiecte de cercetare de tip FP 7 şi 

HORIZON 2020: min. 3 proiecte  

Număr de brevete sub protecție – titular UPG: min. 3 

6.5. Organizarea sub egida Universităţii de 

manifestăr i ştiinţifice de valoare, cu 
participarea unor personalităţi a le lumii 
ştiinţifice interne şi internaţionale  

Anual 
Prorector cercetare ştiinţifică  
Decanii facultăţilor 

Directori de depar tamente  

Buget 
Venituri 

proprii 

Minim 3 conferinţe sau simpozioane ştiinţifice 
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6 
Dezvoltarea activităţii 
de cercetare ştiinţifică 

6.6. Dezvoltarea capacităţii de editare a 
cursurilor, îndrumarelor şi a a ltor publicaţii 

ale cadrelor didactice şi studenţilor, folosind 
toate posibilităţile editurii şi tipografie i 
Universităţii 

Anual 

Prorector relaţii internaţionale, 
parteneriat cu mediul  
economico-social  
Director Editura UPG  

Buget 

Venituri 
proprii 

A) Stimularea producţiei ştiinţifice în vederea promovării 
Buletinului UPG şi  includerii în categoria A / ISI 

B) Apariția periodică (trimestrială sau semestrială) a 
tuturor seriilor Buletinului UPG 

C) Număr  cărți noi publicate pe plan intern, min 40 

 

C.  MANAGEMENTUL CALITĂŢII  

7 

Aprecierea, 
selecţionarea şi 
promovarea cadrelor 
didactice pe baza 
evaluării didactice şi 
ştiinţifice în 
concordanţă cu 
normele şi uzanţele 
existente la  

7.1. Creşterea gradului de acoperire cu 

cadre didactice titu lare a posturilor din statul 
de funcţii 

Anual 
Prorector programe de studii 
şi managementul calităţii 

Buget 

Venituri 
proprii 

A)  (Număr cadre didactice titulare / Număr total posturi) 

x100 > 50% 

B) (Număr studenţi / Număr cadre didactice titularizate) < 
30 

C) (Număr cadre didactice titularizate sub 35 ani / număr 

cadre didactice titularizate) x100 > 10%  

D) Număr de posturi  didactice scoase la concurs: min. 10 
posturi 

E) Număr de doctoranzi angajați pe durată determinată: 
min. 2 angajări  

F) Număr de angajări cadre didactice: min. 5 angajări 

7.2. Îmbunătăţirea calităţii actului 
educaţional 

Anual 
Prorector programe de studii 
şi managementul calităţii  

Decanii facultăţilor 

Buget 
Venituri 

proprii 

(Număr total de cadre didactice evaluate de către studenţi 

/ Număr total cadre didactice) x 100  50 % 

Raport anual întocmit de CEACU 

8 
Calitatea personalului 
didactic auxiliar și 
nedidactic 

8.1. Participarea la cursuri de formare şi 

perfecţionare profesională a personalului din 
administraţia universităţii  

Anual 
Prorector activitate socială și 
resurse umane 

Buget 

Venituri 
proprii 

Minimum 2 cursuri  

8.2. Angajarea pe durată nedeterminată de 

personal administrativ 
Anual 

Prorector activitate socială și 

resurse umane 
Șef serviciu Salar izare-
Personal 

Buget 
Venituri 

proprii 

Minimum 8 angajări  

8.3. Promovarea personalului nedidactic şi 
didactic auxiliar  

Minimum 8 promovări  

9 

Obținerea recertificării 
sistemului de management 
al calităţii în conformitate 
cu SR EN ISO 9001:2008 şi 
IWA 2:2009 

10.1. Revizuirea / e laborarea de documente 

specifice SMQ 
Anual 

Birou Senat 
Şef Serviciu  
Managementul Calităţii 

Buget 
Venituri 
proprii 

Revizuirea celor opt proceduri operaţionale aferente 
procesului educaţional   

Elaborarea procedurilor operaţionale identificate ca fiind 
obligatorii – minim 6 proceduri 
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