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PREMISE ȘI MOTIVARE!

• Universitate cu aproape 75 de ani

de istorie, tradiție și realizări.

• Comunitate academică orientată

către performanță.

• Laboratoare adaptate viitorului.

• Prahova, regiune aflată în primele

locuri în ceea ce privește parcurile

industriale.

UPG Ploiești

• Universitatea – o a doua familie.

• Să întorc universității cei aproape

18 ani de viață plini de realizări

și de pasiune pentru meseria de

profesor.

• Să fiu recunoscător trecutului, să

motivez prezentul și să mă

adaptez viitorului!

Alin DINIȚĂ

Alin DINIȚĂ

Alina BREZOI

Daniela POPOVICI

• Colaborarea dintre oameni

pasionați și motivați este atuul

unei echipe capabile să facă

performanță.

Echipa



Puncte tari

Comunitate academică
capabilă de performanță.

Investiții în modernizare
infrastructurii.

Universitate cu “GRAD
RIDICAT DE
ÎNCREDERE”.

Ofertă educațională variată
cu programe de studii
unice.

Instituție organizatoare de
studii de doctorat.

Relații foarte bune cu
mediul de afaceri.

Puncte slabe

Abandon școlar ridicat în
special în primul an de
studii de studiu.

Lipsa unor rezerve
financiare proprii pentru a
preîntâmpina creșterile
semnificative cu costul
utilităților.

Scăderea interesului
elevilor pentru anumite
programe de studii.

Lipsa acreditării
laboratoarelor existente.

Oportunități

Dinamica pieței muncii în
zona Sud-Muntenia.

Recunoaștere la nivel
național și internațional.

Multiple posibilități de
atragere a unor surse de
finanțare: PNRR, FDI etc.

Integrarea într-un
consorțiu european.

Interesul studenților
străini de a studia la UPG.

Pericole

Scăderea demografică
accentuată.

Dificultăți în atragerea de
tineri către cariera
universitară.

Centre universitare
puternice situate aproape
de Municipiul Ploiești.

Creșterea semnificativă a
cheltuielilor de întreținere
cauzată de contextul
național.



Obiective Strategice

Consolidarea comunității academice!

Dezvoltarea infrastructurii și campusului universității!

Ploiești – Oraș Universitar!

Personalul didactic auxiliar și nedidactic – parte integrantă a universității!

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Student – pol central al universității!

Creșterea performanțelor în cercetare științifică!



6

Consolidarea comunității academice!
Obiective specifice prin soluții aplicabile. 

2

Atragerea de asistenți

universitari prin crearea de

facilități în ceea ce privește

cazarea!

1 Încurajarea promovării pe

criterii de performanță!

3 Premierea cercetării

de excelență!

4

Recunoașterea meritelor

departamentului DPPD și

diversificarea ofertei

acestuia. Stimularea

cursurilor postuniversitare!

6

Micșorarea cu 1 oră a

normei didactice pentru

anul universitar 2023/2024!

5

Eficientizarea

implementării

cerințelor venite din

partea sindicatelor!
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Consolidarea comunității academice!
Obiective specifice prin soluții aplicabile. 

8

Încurajarea și asigurarea de

suport pentru organizarea

de conferințe naționale /

internaționale!

7 Implementarea unui

management participativ!

9 Încurajarea înscrierii

reprezentanților UPG în

ARACIS (cadre didactice și

studenți)!

10

Participarea cadrelor

didactice la programe de

instruire a tehnicilor

moderne de predare!

12

Instruirea periodică în

domeniul asigurării

calității în învățământul

superior!

11 Amplificarea parteneriatelor

cu universități din țările

Uniunii Europene sau din

afara acesteia!
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Creșterea performanțelor în cercetare științifică!
Obiective specifice prin soluții aplicabile. 

2

Modificarea regiei la

contracte de cercetare în

funcție de sumele investite

în infrastructura

universității!

1 Asigurarea unei cote din

taxa de participare la

conferințe naționale /

internaționale ISI!

3 Reducerea documentelor

aferente contractării și

finalizării contractelor!

4

Implementarea unui sistem

pe bază de comenzi pentru

realizarea diferitelor teste /

încercări cu companii

comerciale!

6

Implementarea unui

sistem de acoperire a

normei de cercetare în

funcție de aptitudinile

fiecărui cadru didactic!

5 Încurajarea și premierea

cadrelor didactice care depun

și câștigă proiecte la diferite

competiții!
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Creșterea performanțelor în cercetare științifică!
Obiective specifice prin soluții aplicabile. 

8

Încurajarea și sprijinirea

jurnalelor științifice ale

universității!

7

Modificarea metodologiei

de normare a cercetării

prin introducerea criteriilor

aferente standardelor

minimale!

9
Zero toleranță pentru zero

ore la cercetare!

10

Digitalizarea fișei de

acoperire a activităţii de

cercetare ştiinţifică!
12

Formarea de echipe de

cercetare coordonate

de profesori cu

experiență!

11
Sprijinirea centrelor de

cercetare din universitate!
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Dezvoltarea infrastructurii și campusului universității!
Obiective specifice prin soluții aplicabile. 

2

Modernizarea complexului

sportiv din campusul

universitar!

1

Asigurarea condițiilor

pentru depunerea de

proiecte (PNRR), în vederea

eficientizării energetice a

clădirilor!

3

Continuarea implicării în

depunerea de proiecte de

tip FDI pentru

modernizarea sălilor și a

dotărilor!

4

Crearea conceptului de

spațiu de relaxare pentru

comunitatea din

universitate!

6

Implementarea unui

sistem de senzori pentru

iluminat!

5
Reorganizarea sistemului de

parcare și reînnoirea

relațiilor cu Petrostar pentru

spațiul de parcare!
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Dezvoltarea infrastructurii și campusului universității!
Obiective specifice prin soluții aplicabile. 

8

Modernizarea spațiului de

servire a mesei din cadrul

cantinei UPG!

7

Asigurarea unui climat

optim studenților cu

dizabilități (rampe de

acces în spațiile de studiu,

cămine, cantină etc.)!

9
Introducerea metodelor de

încasare a taxelor cu

ajutorul POS pentru toate

tipurile de taxe!

10

Creșterea condițiilor de

cazare în toate cele 7

cămine!
12

Îmbunătățirea serviciilor

cabinetului medical din

campusul universitar!

11
Amenajarea și modernizarea

spațiilor cu rol recreativ

pentru studenții din campus!
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Student – pol central al universității!
Obiective specifice prin soluții aplicabile. 

2

Sprijinirea evenimentelor

organizate pentru studenți

de asociațiile legal

constituite și Casa de

Cultură a Studenților

Ploiești!

1

Facilitarea participării

studenților în cadrul

cercurilor științifice /

contractelor de cercetare

naționale și internaționale!

3

Implicarea în ceea ce

privește evaluarea

programelor de studii, a

bazei materiale și a

cadrelor didactice!

4

Premierea excelenței prin

susținerea studenţilor cu

rezultate deosebite!
6

Organizarea de

concursuri studențești

în colaborare cu Liga

Studenților din Centrul

Universitar Ploiești!

5
Înființarea unor școli de

vară pentru studenți și

încurajarea celor existente!
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Student – pol central al universității!
Obiective specifice prin soluții aplicabile. 

8

Susținere Societății

Antreprenoriale Studențești!

7

Stimularea participării

studenţilor în programele

de mobilitate (studii de

scurtă/lungă durată,

practică)!

9
Sprijinirea Clubului Sportiv

Universitar!

10

Realizarea unor protocoale

de colaborare cu diverse

instituții culturale din oraș în

vederea achiziționării de

bilete gratuite / reduse

pentru studenți!

12

Încurajarea activităților

centrate pe student,

aplicative, interactive,

în detrimentul orelor

predate în mod

tradițional!

11

Sporirea consilierii

psihologice în rândul

studenților pentru reducerea

abandonului școlar!



Personalul didactic auxiliar și nedidactic – parte integrantă a 
universității!

Obiective specifice prin soluții aplicabile. 

2

Îmbunătățirea infrastructurii

digitale pentru eficientizarea

activității departamentelor!

1
Asigurarea de programe de

formare continuă! 3
Încurajarea promovării pe

criterii de performanță!

4

Asigurarea plății

personalului care

desfășoară activități în

zilele de sâmbătă și

duminică!

6

Crearea unui climat de

muncă armonios și lipsit

de conflicte, prin

implicarea directă a

conducerii!

5
Modernizarea spațiilor în care

se desfășoară activitățile

departamentelor!
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Ploiești – Oraș Universitar!
Obiective specifice prin soluții aplicabile. 

2

Implicarea activă a

universității în evenimentul

Ploieşti - Capitala

Tineretului din Romania în

anul 2024!

1
Introducerea conceptului

Ploiești – Oraș Universitar!

pe agenda autorităților

locale și județene!

3
Îmbunătățirea relațiilor cu

autoritățile locale și

județene!

4

Recunoașterea și

încurajarea parteneriatului

cu Inspectoratul Școlar

Județean Prahova!

6

Crearea unui Consiliu

Director Consultativ

format din autorități

locale și reprezentați ai

stakeholderilor!

5
Organizarea și sprijinirea

evenimentelor de tipul “Zilele

Facultăților”!



O universitate nu
poate exista fără 

nucleul său principal –

STUDENTUL!



Soluții pentru creșterea atractivității 
Universității Petrol-Gaze din Ploiești!

Implicarea elevilor în

concursuri

desfășurate în cadrul

facultăților!

Înființarea unor școli 

de vară atât pentru 

profesori din 

preuniversitar, cât și 

pentru elevi!

Reproiectarea

materialelor

promoționale unitare

pentru cele 5 facultăți!

Crearea unui

departament de

marketing universitar

prin implicarea

cadrelor didactice și a

studenților!



Soluții pentru creșterea atractivității 
Universității Petrol-Gaze din Ploiești!

Organizarea de

competiții sportive

comune: licee -

universitate!

Revitalizarea paginii

de Facebook și

Instagram a

universității!

Organizarea de vizite în

campusul universitar!

Reorganizarea unor

evenimente precum

Porțile Deschise!
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