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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 ȋn 

anul 2020-2021 

 

 

Procesul 

educațional 

Întocmirea dosarelor de 

autoevaluare pentru evaluarea 

periodică a programelor de 

studii, actualizate pentru anul 

universitar 2020-2021. 

La termenul 

scadent al 

fiecărui 

progam de 

studii,conform 

planificării 

 

 

 

 

Decan, Prodecani, 

Directori de 

departamente 

 

 

 

RF- venituri proprii 

RU- colectivele de 

coordonare a 

programelor de studii 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

departamentelor  

 

Încredere  pentru fiecare 

program de studii evaluat 

Ședințe de consiliu a 

facultății, 

Sedinte de 

departament 

Audit intern 

 

 Respectarea etapelor pentru 

evaluarea periodică a 

programelor de studii, conform 

procedurilor ARACIS 

2 

Asigurarea 

competențelor 

necesare 

absolvenților pentru 

integrarea pe piața 

muncii. 

 

 

Procesul 

educațional 

Compatibilizarea programelor 

de studii cu cerințele 

angajatorilor, după consultări cu 

aceștia și cu absolvenții, cu 

respectarea procedurilor 

ARACIS 

 

 

Anual 

 Decan 

Directori de 

departament 

RF- venituri proprii 

RU- Decan, Directori de 

departamente 

Infrastructură : dotarea 

IPG  săli,  laboratoare, 

videoproiectoare 

Procentul de absolvenți 

angajați în termen de doi 

ani de la data absolvirii la 

nivelul calificării 

universitare: a) licentă  

50%, b) master 65% 

 

Ședințe de consiliu a 

facultății, 

Sedinte de 

departament 

Audit intern 

 

 

 

 

 

Revizuirea fișelor disciplinelor 

 

 

 

 

Octombrie 

2021 
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Încheierea unor colaborări în 

vederea realizării stagiului de 

practică al studenților. 

 

Anual 

Decan, Prodecani, 

Directori de 

departamente 

 

RF- venituri proprii 

RU- Decan, Directori de 

departamente 

Infrastructură:  săli, 

videoproiectoare, 

laboratoare 

Asigurarea efectuării 

stagiului de practică 

tuturor studenților 

facultății IPG în 

conformitate cu 

programele de studii. 

 

Ședințe de consiliu a 

facultății, 

Sedinte de 

departament 

Audit intern 

 
Asigurarea realizării practicii în 

cadrul unor laboratoare ale 

facultății IPG. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

activității de 

cercetare științifică 

 

 

Procesul de 

cercetare științifică 

Creșterea vizibilității 

performanțelor științifice ale 

membrilor facultății IPG pe plan 

naționl și international. 

 

Anual  

Decan, Prodecani, 

Directori de 

departamente 

 

RF- venturi proprii 

RU - cadre didactice 

Infrastructură:  dotare 

UPG  

 

- Nr. de articole publicate , 

indexate în baze de date 

international – 20 

-Nr. de articole publicate 

în volumele unor 

conferințe internationale – 

6 

-Nr. de cărți (cursuri, 

monografii, îndrumare de 

laborator) publicate  în 

edituri naționale – 4 

Ședințe de consiliu a 

facultății, 

Sedinte de 

departament 

Audit intern 
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Dezvoltarea capacității de 

editare a cursurilor și 

îndrumarelor folosind toate 

posibilitățile editurii și 

tipografiei universității. 

Anual  

 

Decan, Prodecani,  

Director Editura UPG  
 

 

 

RF - venituri proprii  

RU - personal editură  

Infrastructura - dotare 

UPG  

Nr. de cărți/ suporturi de 

curs editate - 2 

Ședințe de consiliu a 

facultății, 

Sedinte de 

departament 

Plan editorial 

Audit intern 

Finanțarea pe bază de contract a 

programelor de cercetare 

fundamental și aplicativă în 

condițiile participării la 

competiții nationale, licitații și 

negocieri directe. 

Anual  

Decan, Directori de 

departamente 

 

RF - venituri proprii  

RU - cadre didactice, 

doctoranzi  

Infrastructura - dotare 

UPG  

Nr. contracte de cercetare 

cu companii din țara  - 2 

 

Ședințe de consiliu a 

facultății, 

Sedinte de 

departament 

Audit intern 

4 

Asigurarea ocupării 

posturilor vacante 

(cadre didactice, 

doctoranzi, personal 

didactic auxiliar); 

perfecționarea și 

instruirea acestora 

ȋn vederea asigurării 

competențelor 

necesare. 

Managementul 

calității 

Creșterea gradului de acoperire 

cu cadre didactice titulare a 

posturilor din statul de funcții. 

Anual 
Decan, Directori de 

departamente 

RF – Venituri proprii,  

RU – candidați 

concursuri  

Infrastructură – dotare 

UPG  

Ponderea acoperirii 

posturilor cu cadre 

didactice titulare : 60% 

Ședințe de consiliu a 

facultății, 

Sedinte de 

departament 

Audit intern 

                                                                                                                                                                                                                                                      Aprobat, 

                                                                                                                                                                                                            Decan, 

                                                                                                                                                                                      Prof. univ. dr. ing. Avram Lazăr 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                  

 

Aprobat in ședința  Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor la data de 17.11.2020       


