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Nr. 

Crt 

Obiectiv/ 

Procesul 
Activități și/sau acțiuni Termen Responsabil Resurse Indicator de rezultat 

Criterii de 

monitorizare 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Evaluarea  

periodică a 

programelor de 

studii care au termen 

scadent 

în anul 

2020 – 2021 

 

Procesul 

educațional 

Întocmirea dosarelor de 

autoevaluare pentru evaluarea 

periodică a programelor de 

studii, actualizate pentru anul 

universitar 2020-2021. 

Respectarea 

etapelor/termenelor pentru 

evaluarea periodică a 

programelor de studii, 

conform procedurilor 

ARACIS,  

La 

termenul 

scadent al 

fiecărui 

progam de 

studii, 

conform 

planifică-

rii 

Prorector programe de studii şi 

activitatea de cercetare. Decani. 

Directori de departamente. 

RF - Valoare contracte 

RU - Colectiv coordonare 

programe de studii 

Infrastructura: disponibilă la 

nivelul departamentelor 

 

Încredere pentru fiecare 

program de studii 

evaluat 

Sedințe CA 

Ședințe 

CEACU 

Ședințe CPII 

Audit intern 

AEM 

 

2 

Promovarea imaginii 

universității pe plan 

național și 

internațional, în 

mediul socio-

economic și 

dezvoltarea 

cooperării 

interuniversitare 

 

Procesul 

educațional 

 

2.1 Promovarea imaginii și 

ofertei educaționale a 

universității în licee  

Aprilie 

2021 

Rector în calitate de 

coordonator al relaţiilor 

internaţionale și parteneriat cu 

mediul economico-social. 

Decani. Directori departamente. 

RF - Venituri proprii 

RU – Colective de coordonare 

la nivel de facultate 

Infrastructura: disponibilă la 

nivelul universității 

Organizarea și 

desfășurarea de acțiuni 

de promovare în 20 de 

licee 

 

Ședințe CA 

Ședințe 

CMARPI 

Audit intern 

AEM 

 

2.2 Realizarea de acțiuni de 

popularizare a ofertei 

educaționale în mas-media 

audio-vizuală și scrisă în țară 

și străinătate 

Iunie 2021 

Rector în calitate de 

coordonator al relaţiilor 

internaţionale și parteneriat cu 

mediul economico-social. 

Decani. 

RF - Venituri proprii 

Infrastructura: disponibilă la 

nivelul universității 

Realizarea a 10 acțiuni 

Ședințe CA 

Ședințe 

CMARPI 

Audit intern 

AEM 

2.3 Dezvoltarea programelor 

cu fonduri  europene si 

norvegiene – programul 

Erasmus+, EEA Grant.   

Anual 

Rector în calitate de 

coordonator al relaţiilor 

internaţionale și parteneriat cu 

mediul economico-social. 

Decanate 

Director Departament Relații 

Internaționale 

RF – Fonduri externe atrase 

RU – Colective de coordonare 

la nivel de facultate 

Infrastructura: disponibilă la 

nivelul universității 

Realizarea a cel puţin 

doua noi direcţii de 

colaborare în Erasmus+ 

şi a cel puţin 1 program 

cu fonduri norvegiene 

Ședințe CA 

Ședințe 

CMARPI 

Audit intern 

AEM 
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2 

Promovarea imaginii 

universității pe plan 

național și 

internațional, în 

mediul socio-

economic și 

dezvoltarea 

cooperării 

interuniversitare 

 

Procesul 

educațional 

(continuare) 

2.4. Promovarea mobilităţii 

academice, în dublu sens, a 

cadrelor didactice şi 

studenţilor prin gestionarea 

eficientă a programelor 

europene şi a parteneriatelor 

Anual 

Rector în calitate de 

coordonator al relaţiilor 

internaţionale și parteneriat cu 

mediul economico-social. 

Decanate. Director Departament 

Relații Internaționale 

RF - Venituri proprii Programe 

Erasmus 

RU – Colective de coordonare 

la nivel de facultate 

Infrastructura: disponibilă la 

nivelul universității 

Realizarea de 10 noi 

acorduri Erasmus+ 

pentru cadre didactice şi 

studenţi 

Ședințe CA 

Ședințe 

CMARPI 

Audit intern 

AEM  

2.5 Interviuri în mas-media cu 

cadre didactice din UPG care 

au realizări importante în 

domeniul didactic, ştiinţific şi 

al managementului universitar 

Anual 

Rector în calitate de 

coordonator al relaţiilor 

internaţionale și parteneriat cu 

mediul economico-social. 

Decanate 

RF - Venituri proprii 

RU – Cadre didactice 
5 interviuri 

Ședințe CA 

Ședințe 

CMARPI 

Audit intern 

AEM  

2.6 Acordarea titlului de 

Doctor Honoris Causa unor 

personalităţi marcante 

Anual 
Consiliul de Administrație. 

Președinte Senat 

RF - Venituri proprii 

Infrastructura: disponibilă la 

nivelul universității 

2 titluri 

Ședințe CA 

Ședințe 

CMARPI 

Audit intern 

AEM  

  

2.7 Organizarea de întâlniri cu 

reprezentanţi ai unor 

companii sau instituţii, 

potenţiali angajatori ai 

absolvenţilor Universităţii 

Anual 

Rector în calitate de 

coordonator al relaţiilor 

internaţionale și parteneriat cu 

mediul economico-social. 

Prorector activitate socială și 

resurse umane. Decani 

RF - Venituri proprii 

RU – cadre didactice din cadrul 

UPG 

Infrastructura: disponibilă la 

nivelul universității 

5 întâlniri 

2.8 Organizarea la sediul 

UPG a unor Târguri de joburi 
Anual 

Rector în calitate de 

coordonator al relaţiilor 

internaţionale și parteneriat cu 

mediul economico-social. 

RF - Venituri proprii 

RU – cadre didactice din cadrul 

UPG 

Infrastructura: disponibilă la 

nivelul universității 

2 târguri de joburi 

2.9 Organizarea de acțiuni 

educative nonformale 

(extracurriculare) pentru 

promovarea imaginii 

universității 

Anual 
Prorector activitate socială și 

resurse umane. Decanate. 

RF - Venituri proprii 

RU – cadre didactice din cadrul 

UPG 

Infrastructura: disponibilă la 

nivelul universității 

6 acțiuni Ședințe CA 

Ședințe 

CAENF 

AEM 

 

 

2.10 Organizarea de acțiuni 

ale Societății Antreprenoriale 

Studențești 

Anual 
Prorector activitate socială și 

resurse umane. 

RF - Venituri proprii 

RU – cadre didactice din cadrul 

UPG 

Infrastructura: disponibilă la 

nivelul universității 

100% din acțiunile 

cuprinse în programul 

anual de activități 

realizate 
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3 

Asigurarea 

competențelor 

necesare 

absolvenților pentru 

integrarea pe piața 

muncii 

 

Procesul 

educațional 

 

3.1 Compatibilizarea 

programelor de studii  cu 

cerințele angajatorilor, după 

consultări cu aceștia și cu 

absolvenții, cu respectarea 

procedurilor ARACIS 

Anual 

Prorector programe de studii şi 

activitatea de cercetare. Decani.  

Directori departamente 

RF – Venituri proprii 

RU – decani, directori de 

departamente 

Infrastructura din dotarea UPG 

(săli, videoproiectoare, 

laboratoare) 
Procentul de absolvenţi 

angajaţi în termen de 

doi ani de la data 

absolvirii la nivelul 

calificării universitare:  

a) licență 50%;  

b) master 70% 

Ședințe CA 

Ședințe 

CMARPI 

Ședințe 

CPII 

Audit intern 

AEM  

 

3.2 Încheierea unor 

parteneriate/ colaborări în 

vederea realizării stagiului de 

practică al studenților. 

Asigurarea realizării practicii 

în cadrul laboratoarelor UPG 

Anual 

Rector în calitate de 

coordonator al relaţiilor 

internaţionale și parteneriat cu 

mediul economico-

social.Prorector programe de 

studii şi activitatea de cercetare. 

RF – Venituri proprii 

RU – decani, directori de 

departamente 

Infrastructura din dotarea UPG 

(săli, videoproiectoare, 

laboratoare) 

3.3. Revizuirea fișelor 

discipinelor 
Oct. 2021 

Decani/directori de 

departamente 

3.4 Valorificarea calificării 

universitare obţinute 
Anual 

Rector în calitate de 

coordonator al relaţiilor 

internaţionale și parteneriat cu 

mediul economico-social. 

3.5 Valorificarea calificării 

prin continuarea studiilor 

universitare 

Anual 

Rector în calitate de 

coordonator al relaţiilor 

internaţionale și parteneriat cu 

mediul economico-social. 

Prorector programe de studii şi 

activitatea de cercetare. 

RF – Venituri proprii 

RU – decani, directori de 

departamente 

Infrastructura din dotarea UPG 

(săli, videoproiectoare, 

laboratoare) 

Procentul absolvenţilor 

ultimelor două promoţii 

ale studiilor universitare 

de licenţă admişi la 

studii universitare de 

masterat – 30%  

 

Ședințe 

CPII 

Audit intern 

AEM 

3.6 Dezvoltarea 

învăţământului la distanţă şi 

cu frecvenţă redusă 

Anual Director DIDFR 

RF – Venituri proprii 

RU – decani, directori de 

departamente 

Infrastructura din dotarea UPG 

(săli, videoproiectoare, 

laboratoare) 

Acoperirea 100 % cu 

materiale didactice a 

disciplinelor 

Ședințe 

CPII 

Audit intern 

AEM 
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4 

 

Acreditarea școlii 

doctorale 

Procesul 

educațional 

 

 

4.1 Întocmirea planurilor de 

învățământ și actualizarea fișelor 

de disciplină actualizate pentru 

anul universitar 2020-2021 

Ian. 

2021 

Director Școală Doctorală 

Responsabili domenii de 

doctorat 

RF – Venituri proprii 

RU – Responsabili domenii 

doctorat. 

Infrastructura din dotarea UPG 

Actualizarea 100% a 

planurilor de învățământ 

și a fișelor disciplinelor 

Ședințe 

CSUD 

Audit intern 

AEM 

4.2 Creșterea numărului de 

conducători de doctorat abilitați 

Sept. 

2021 
Director Școală Doctorală 

RF – Venituri proprii 

RU – Responsabili domenii 

doctorat. 

Infrastructura din dotarea UPG 

Susținerea unui număr 

minim de 2 teze de 

abilitare 

Certificate 

de abilitare 

Audit 

4.3 Atragerea de granturi doctorale 

anuale 
Anual Director Școală Doctorală 

RF – Venituri proprii 

RU – Responsabili domenii 

doctorat. 

Infrastructura din dotarea UPG 

Doctoranzi cu și fără 

frecvență bugetați – 15 

Alocare 

MEN 

Audit intern 

4.4 Asigurarea de resurse 

financiare suplimentare prin 

atragere de doctoranzi plătitori taxe 

Anual Director Școală Doctorală 

RF – Venituri proprii 

RU – Responsabili domenii 

doctorat. 

Infrastructura din dotarea UPG 

Doctoranzi cu taxă 

(români și străini) – 5 

 

Audit intern 

AEM 

 

5 

Dezvoltarea 

activităţii de 

cercetare ştiinţifică 

 

Procesul de 

cercetare științifică 

 

 

5.1 Creşterea vizibilităţii 

performanţelor ştiinţifice ale 

membrilor comunităţii universitare, 

pe plan naţional şi internaţional 

Anual 

Prorector programe de studii 

şi activitatea de 

cercetare.Decanii facultăţilor 

Directori de departamente 

RF - venituri proprii 

RU -  cadre didactice, 

doctoranzi 

Infrastructura - dotare UPG, 

dotare parteneri 

A) Scor relativ de 

influență total al 

articolelor publicate în 

reviste cotate  ISI: 20  

puncte 

 

Ședințe CSS 

Audit intern 

AEM 

B) Număr de articole 

publicate,  indexate în 

baze de date 

internaționale - 75 

C) Număr de articole 

publicate în volumele 

unor conferințe 

internaționale – 50 

D) Număr de cărți 

publicate (integral sau 

sub formă de capitole în 

cărţi) în edituri din 

străinătate: 1) 5 cărți; 2) 

15 capitole. 

E) Număr de cărți 

publicate la edituri 

românești – 30 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

activităţii de 

cercetare ştiinţifică 

 

Procesul de 

cercetare științifică 

(continuare) 

5.2 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 programe de studii 

şi activitatea de 

cercetare.Decanii facultăţilor 

Directori de departamente 

RF - venituri proprii 

RU -  cadre didactice, 

doctoranzi 

Infrastructura - dotare UPG  

A) Număr de contracte 

de cercetare cu 

companii din țară - 20 

Ședințe CSS 

Audit intern 

AEM 

B) Număr de proiecte 

de cercetare 

internaționale – 3 

C) Număr de propuneri 

proiecte de cercetare 

internaționale – 10 

D) Număr de cereri de 

brevete sub protecție – 

titular UPG: 2 

5.3 Organizarea sub egida 

Universităţii de manifestări 

ştiinţifice 

Anual 

Prorector programe de studii 

şi activitatea de 

cercetare.Decanii facultăţilor 

Directori departamente 

RF - venituri proprii 

RU -  cadre didactice, 

doctoranzi, studenți 

Infrastructura - dotare UPG 

10 conferinţe sau 

simpozioane ştiinţifice 

Ședințe CSS 

Audit intern 

AEM 

5.4 Dezvoltarea capacităţii de 

editare a cursurilor, îndrumarelor şi 

a altor publicaţii ale cadrelor 

didactice şi studenţilor, folosind 

toate posibilităţile editurii şi 

tipografiei Universităţii 

Anual 

Prorector programe de studii 

şi activitatea de 

cercetare.Director Editura 

UPG 

RF - venituri proprii 

RU -  personal editură 

Infrastructura - dotare UPG 

 

A) Apariția periodică 

(trimestrială, 

semestrială sau anuală) 

în funcţie de specific, a 

tuturor seriilor 

Buletinului/ jurnalelor 

din UPG 

Ședințe CSS 

Plan 

editorial 

Audit intern 

AEM 

B) Număr de suporturi 

de curs editate - 20 

5.5 Dezvoltarea şi modernizarea 

bibliotecii,  creşterea fondului de 

publicaţii 

Anual 

Prorector programe de studii 

şi activitatea de cercetare. 

RF - venituri proprii 

RU -  personal bibliotecă 

Infrastructura - dotare UPG 

 

Număr de publicaţii noi 

intrate în bibliotecă - 

400 
Ședințe CSS 

Plan de 

achiziții 

Audit intern 

AEM 

5.6 Creșterea numărului de 

parteneri de schimb interbibliotecar 

Anual 
3 parteneri noi 

5.7 Realizarea unui fond de cărți în 

format electronic la biblioteca UPG 
Anual 

100 cărți în format 

electronic 
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6 

Dezvoltarea şi 

modernizarea 

infrastructurii 

universitare şi 

îmbunătăţirea 

serviciilor sociale și 

administrative 

6.1 Sporirea  gradului de confort în 

căminele studenţeşti. Satisfacerea 

nevoilor sociale de bază ale 

membrilor comunităţii universitare. 

Stimularea şi valorificarea 

aptitudinilor profesionale ale 

studenţilor. 

Anual 

Prorector activitate socială și 

resurse umane. 

Director General 

Administrativ 

 

RF – Venituri proprii, 

sponsorizări  

RU – personal DGA 

Infrastructură – dotare UPG 

 

A) Suprafaţa de cazare 

în cămin utilă/student   

min. 4 m2 

Ședințe CA 

Ședințe CSD 

Ședințe 

CBFAD 

Audit intern 

AEM 

B) Gradul de asigurare a 

solicitărilor de cazare în 

cămine: 100 % 

C) Acordarea de 

reduceri la tarifele de 

cazare:  10 % din 

cererile eligibile. 

D) Acordarea de 

reduceri la taxa de studii 

– 5% din numarul 

studentilor cu taxa 

6.2 Creșterea gradului de confort în 

amfiteatre 

Anual 
Director General 

Administrativ 

Amfiteatre modernizate 

minimum - 1 

6.3 Menținerea în stare de 

funcționare a infrastructurii 

Probleme, defecțiuni 

rezolvate/defecțuni 

raportate > 80% 

6.4 Igienizarea anuală a spațiilor de 

cazare și servire a mesei 
Cuantum amenzi = 0 

6.5 Reabilitarea spatiilor 

universitatii (didactice, sociale, 

administrative) 

Nr. spații reabilitate = 4 

7 

Asigurarea ocupării 

posturilor vacante 

(cadre didactice, 

doctoranzi, personal 

didactic auxiliar și 

nedidactic) și 

perfecționarea și 

instruirea acestora în 

vederea creerii 

competențelor 

7.1 Creşterea gradului de acoperire 

cu cadre didactice titulare a 

posturilor din statul de funcţii 

Anual 

Prorector programe de studii 

şi activitatea de cercetare. 

Prorector activitate socială și 

resurse umane. 

RF – Venituri proprii,  

RU – candidați concursuri 

Infrastructură – dotare UPG 

 

Ponderea acoperirii 

posturilor cu cadre 

didactice titulare – 70% 

 

Ședințe CA 

Ședințe CSD 

Ședințe 

CBFAD 

Audit intern 

AEM 

 

7.2 Participarea la cursuri de 

formare şi perfecţionare 

profesională a personalului 

didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic 

RF – Venituri proprii,  

RU – Personal didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic 

Infrastructură – dotare UPG 

 

Participarea la 4 cursuri 

de perfecționare 
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Abrevieri: CA – Consiliul de Administrație; AEM – Analiza Efectuată de Management; RF -  Resurse financiare; RU – Resurse Umane; DGA – Direcția General Administrativă; 

                  Comisii Senat Universitar: CPII – Comisia pentru procesul de învățământ și informatizare; CMARPI - Comisia pentru mediul de afaceri- relaţii publice şi internationale; 

                  CSS - Comisia pentru cercetare ştiinţifică; CSD - Comisia pentru strategii şi dezvoltare; CBFAD - Comisia pentru buget - finanţe şi activităţi administrative;  

                  CAC - Comisia pentru asigurarea calităţii; CAENF - Comisia pentru activităţi educative non-formale. CSUD – Consiliul Școlii Universitare de Doctorat 

 

 

Aprobat  

Rector 

Prof.univ.habil.dr.ing. Florinel DINU 

 

 

                                                                           

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti din data de   25.11.2020 
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8 

Menținerea 

certificării 

sistemului de 

management al 

calităţii în 

conformitate cu SR 

EN ISO 9001:2015 

8.1 Revizuirea/elaborarea de 

documente aliniate la cerinţele 

legale şi de reglementare aplicabile 

Anual 

Reprezentant Managementul 

Calității 

Consiliu de Administrație 

Şef Serviciu 

Managementul Calităţii 

RF – Venituri proprii 

RF – Personal UPG 

Infrastructura din dotarea 

UPG 

A)  Revizuirea/ actualizarea 

PO în vigoare – 10 PO 
Ședințe CA 

Ședințe 

CAC 

Audit intern 

AEM 

B) Elaborarea PO identificate 

ca fiind obligatorii – 6 PO 

8.2 Efectuarea de audituri interne 

Conform 

Program 

de audit 

intern 

CEACU 

Şef Serviciu Managementul 

Calităţii 

Decani facultăţi 

A) Rezolvarea 100% a 

neconformităţilor înregistrate 

la auditurile anterioare 
Program 

audit intern 

AEM B) Numărul de neconformităţi 

înregistrate la auditurile 

realizate - 0 

8.3 Efectuarea AEM 

Conform 

planifi-

cării 

Reprezentant Managementul 

Calității 
Raport AEM  

8.4 Raport Comisie de Evaluare a 

Calității Academice Universitate 

(CEACU) 

Conform 

planifi-

cării 

Reprezentant Managementul 

Calității 

CEACU 

Raport CEACU  

8.5 Audit de supraveghere  

AEROQ conform contract 

Conform 

contract 

Reprezentant Managementul 

Calității 

A) Numărul  de 

neconformităţi înregistrate la 

auditul de supraveghere : 0 
Raport audit 

suprave-

ghere 
B) Numărul maxim de 

observaţii  înregistrate la 

auditul de supraveghere: 2 


