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obiectivelor Universității, cu luarea în considerare a necesităților tuturor părților interesate la stabilirea 

unei viziuni clare a viitorului organizației și la asigurarea pentru întreg personalul, didactic și nedidactic, 

de resurse, instruire și libertate de acțiune, conform responsabilităților și în limitele resurselor financiare 

disponibile. 

 Personalul de la toate nivelurile reprezintă elementul central al Universității, iar implicarea activă 

și totală permite ca abilitățile tuturor angajaților să fie valorificate în scopul obținerii rezultatelor 

maxime. 

 Strategia UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI în domeniul calității impune: 

 dezvoltarea ofertei educaționale, adaptarea acesteia la realitățile economice și sociale; 

 implementarea de proceduri la nivel instituțional pentru monitorizarea și autoevaluarea 

rezultatelor, bazate pe standarde și indicatori de performanță; 

 îmbunătățirea continuă a calității în educație prin analiza periodică a programelor de studii și 

a rezultatelor acestora; 

 asigurarea resurselor umane și financiare corespunzătoare programelor de studii oferite; 

 asigurarea calității corpului profesoral și evaluarea periodică a cunoștințelor de specialitate, a 

aptitudinilor didactice, a potențialului de cercetare științifică și a deontologiei profesionale a 

acestora; 

 desfășurarea activității de cercetare științifică în concordanță cu nevoile și așteptările științei 

și tehnicii actuale. 

Calitatea este piatra de temelie a reputației noastre și este primordială pentru succesul fiecărui 

absolvent, pentru capacitatea fiecărui partener de a-și realiza misiunea. 

Implementarea și menținerea prevederilor Sistemului de Management al Calității sunt obligatorii 

pentru toate facultățile, departamentele, serviciile și birourile pe toată perioada desfășurării activităților 

aflate în responsabilitate. 

Ținerea sub control și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 

9001:2015, și permanentizarea eficacității sale reprezintă pentru UNIVERSITATEA PETROL-GAZE 

DIN PLOIEȘTI garanția succesului. 

Prorectorii, decanii, directorii de departamente, șeful Serviciului de Management al calității și 

șefii de birouri și servicii răspund în fața mea pentru cunoașterea politicii în domeniul calității de către 

toți angajații Universității și implementarea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al 

Calității la toate nivelurile din subordine. 

 În calitate de rector al acestei Universități îmi asum întreaga  autoritate pentru documentarea, 

implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității, având ca responsabilități să 

coordonez îndeplinirea obiectivelor în domeniul calității, să verific că ele sunt atinse, și să veghez la 

îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de Management al Calității. 

 Totodată mă angajez să întrețin o cultură organizațională orientată spre îmbunătățirea continuă a 

proceselor, a proiectelor de cercetare științifică și a eficacității Sistemului de Management al Calității, 

să asigur disponibilitatea resurselor necesare și să efectuez periodic analize ale Sistemului de 

Management al Calității. 

 Solicit întregului personal să se angajeze în aplicarea politicii și în atingerea obiectivelor în 

domeniul calității. 

 Politica este analizată și îmbunătățită (dacă este cazul) în ședințele anuale ale managementului 

pentru a se stabili dacă este adecvată. 
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