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PLAN STRATEGIC 
AL FACULTĂŢII DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR 

PENTRU PERIOADA 2020 – 2024 
 

 
 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor se încadrează în misiunea 
Universității Petrol-Gaze din Ploiești, astfel (vezi Carta Universității Petrol-Gaze din 
Ploiești, art 6, 7): misunea centrală constă în producerea și transferul de cunoaștere către 
societate și se definește pe trei direcții principale  

(1) didactică - formare inițială la nivel universitar prin programe de studii de licență, 

master și doctorat, precum și formare continuă în scopul dezvoltării personale, al 

inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului 

socio-economic; 

(2)  cercetare științifică - cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic 

prin creaţie individuală şi colectivă şi prin valorificarea şi diseminarea rezultatelor; 

(3) civică și culturală - consolidarea relației dintre Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploiești și societate, prin parteneriate solide care să conducă la dezvoltarea 

națională și internațională și implicarea UPG Ploiești, ca principal centru de 

educaţie, civilizaţie şi cultură, în viața comunității prin activități educative 

nonformale/extracurriculare (culturale, artistice, sportive, de antreprenoriat și 

voluntariat).  

1. Obiective strategice privind activitatea educaţională  

1.1. Ridicarea performanţelor calitative, în condiţii de eficienţă, ale procesului educativ 

pe ciclurile de studiu licenţă, masterat. 

 Îmbunătăţirea programelor de studii pentru nivelurile licenţă şi masterat, prin 

dezvoltarea de competenţe longitudinale (profesionale) şi transversale 

corespunzătoare stadiului actual al cunoaşterii pentru fiecare program de studii 

din oferta educaţională;  

 Consolidarea, din punct de vedere calitativ şi cantitativ a corpului de cadre 

didactice titulare din cadrul Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor;  

 Creşterea gradului de asigurare a suporturilor didactice proprii pentru disciplinele 

din planurile de învăţământ pentru ciclurile licenţă şi masterat;  

 Evaluarea periodică internă a programelor de studii pentru verificarea încadrării 

acestora în standardele ARACIS.  

Fundamentarea numărului minim de studenţi cu care poate fi derulat un program de 
studii, din perspectiva raportului finanţare – cheltuieli;  

 Punerea în valoare, inclusiv prin utilizarea în procesul didactic, a dotărilor rezultate 

din proiecte finanţate (proiecte FDI);  

 Gestionarea coerentă a întregului parcurs didactic care să dispună de o bază de 

date consistentă, prin realizarea unei platforme on-line cu resurse educaționale a 

facultății;  
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 Intensificarea eforturilor pentru respectarea strictă a regulilor şi principiilor eticii 

universitare. 

1.2. Adaptarea ofertei educaţionale la exigenţele pieţei forţei de muncă  

 Promovarea educaţiei centrate pe student pentru a se conferi fiecărui absolvent 

aptitudini prin care acesta să răspundă cerinţelor pieţei forţei de muncă;  

 Realizarea de întâlniri anuale cu reprezentanţi ai companiilor şi ai instituţiilor, 

potenţiali angajatori ai absolvenților Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor în 

scopul identificării exigenţelor acestora în ceea ce priveşte pregătirea studenţilor;  

 Adaptarea programelor de studii astfel încât să se fie compatibile cu specificaţiile 

din Cadrul Naţional al Calificărilor;  

 Iniţierea de parteneriate cu mediul economic, pentru organizarea practicii 

studenţilor, inclusiv în sistem internship;  

Consolidarea parteneriatului cu mediul economic  pentru organizarea practicii 

profesionale și de specialitate. 

1.3. Dezvoltarea unui parteneriat cu studenţii în scopul creşterii performanţelor activităţii 

educaţionale  

 Perfecţionarea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi şi 

folosirea mai eficientă a rezultatelor acestor evaluări în scopul îmbunătăţirii 

activităţii didactice.  

 Susţinerea materială (inclusiv prin atragerea de sponsorizări) a studenţilor cu 

rezultate bune la învăţătură, dar cu posibilităţi modeste de întreţinere;  

 Încurajarea co-participării studenților în acţiunile de promovare a Facultății de 

Ingineria Petrolului și Gazelor , inclusiv în acelea care preced concursul de 

admitere; 

 Stimularea şi susţinerea studenţilor în organizarea şi participarea la manifestări 

cu caracter științific și educativ; 

 Adoptarea de măsuri adecvate pentru implementarea şi respectarea Codului 

drepturilor şi a obligaţiilor studenţilor; 

 Menținerea și dezvoltarea de facilităţi pentru informarea on-line, la cerere, a 

fiecărui student în legătură cu starea sa didactică şi financiară (în raport cu 

Universitatea). 

1.4. Promovarea educaţiei permanente  

 Dezvoltarea de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă; 

 Folosirea eficientă a tehnologiilor specifice învăţământului on-line pentru formarea 

continuă /și sau inițială. 

 
2. Obiective propuse privind activitatea de cercetare ştiinţifică 

 
2.1. Cercetarea fundamentală 

 Studenţii de la învăţământul universitar de licenţă, de masterat sau doctoranzi 
vor fi atraşi, integraţi şi totodată stimulaţi în diverse colective de cercetare 
fundamentală. 

Ca prioritate în cadrul cercetării fundamentale se va pune accent pe colaborarea 
cadrelor didactice ale facultăţii cu cercetători din mediile academice ale ţărilor Uniunii 
Europene, dar şi din întreaga lume. 
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Dotarea cu dispozitive şi aparatură corespunzătoare scopului propus va 
conduce cu succes la o cercetare fundamentală cât mai performantă.  

Realizarea unei cercetări fundamentale de înaltă ţinută ştiinţifică impune o 
dotare cu logistica corespunzătoare. În acest scop este necesar ca fiecare departament 
să achiziţioneze un număr cât mai mare de calculatoare cu soft-uri performante, 
calculatoare de proces pentru realizarea lucrărilor de laborator şi de cercetare, precum 
şi conectarea acestora la reţeaua universitară de Internet şi de copiatoare. 

Cercetarea fundamentală se va desfăşura în mod individual (de fiecare cadru 
didactic) sau în colective mixte, interdisciplinare, formate din cadre didactice ale 
aceluiaşi departament sau din departamente diferite şi specialişti din societăţi de 
cercetare, proiectare sau producţie. 

 
Departamentele, ca entităţi fundamentale ale mediului academic din cadrul 

facultăţii, vor desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică cu caracter teoretic şi 
experimental, în principal pentru acumularea de noi cunoştinţe privind fundamentele 
cauzale care stau la baza fenomenelor şi proceselor observabile fără a fi vizată o 
aplicabilitate sau utilitate imediată a rezultatelor cercetării. 

Preocuparea permanentă a conducerii departamentelor şi facultăţii va fi aceea 
de a îmbunătăţi continuu dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă, competitivă 
şi compatibilă cu cea existentă pe plan european sau mondial, constând în atragerea 
de fonduri, prin elaborarea unor programe bine documentate. 

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor va solicita un fond special  pentru 
abonamente la revistele de specialitate necesare documentării la zi atât a  cadrelor 
didactice, a studenţilor, cât  şi a celor înscrişi la studiile  universitare de masterat şi 
doctorat. 

 
 

2.2. Cercetarea aplicativă   
 Implicarea activă a cadrelor didactice ale Facultăţii de Ingineria Petrolului şi 

Gazelor în efortul conducerii Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti privitor la 
cooperarea cu universităţi de prestigiu, ca partener, coordonator sau iniţiator în 
programe universitare internaţionale dedicate mobilităţii  studenţilor,  modernizării  
activităţilor didactice şi managementului academic. 

Cercetarea aplicativă la nivel de facultate IPG este orientată spre 
realizarea de noi materiale, produse, servicii,  tehnologii  sau îmbunătăţirea 
substanţială a celor deja existente, necesare în industria de petrol şi gaze. 

 In colectivele de cercetare aplicativă vor fi atraşi şi studenţi de la învăţământul 
universitar de licenţă, de masterat sau doctorale, în scopul elaborării unor proiecte 
didactice sau pe bază de contract în sistemul „echipă complexă de proiectare”, 
proceduri care să stimuleze atât pregătirea şi responsabilitatea personală, cât şi 
dezvoltarea unor aptitudini de cooperare tehnică de grup. 

 Principalul obiectiv al acestei activităţi îl constituie acumularea de noi cunoştinţe 
subordonate unui scop sau obiectiv bine definit. 

 Cercetarea aplicativă se va putea realiza şi prin participarea cu proiecte  
eligibile  la  competiţiile  organizate  de  Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării 
Științifice, sau alte foruri specializate.  

 Preocuparea permanentă a conducerii facultăţii, a departamentelor şi a fiecărui 
cadru didactic se va îndrepta către identificarea unor domenii tematice, nevoi sau 
priorităţi compatibile cu interesele şi resursele de competenţă şi creativitate ale 
colectivelor de cercetători şi care pot constitui puncte de reper în dezvoltarea unor 
proiecte de cercetare ştiinţifică. 
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 Un mijloc eficient de dezvoltare a activităţii de cercetare aplicativă este 
colaborarea cadrelor didactice cu societăţile comerciale interesate în stabilirea unor 
parteneriate reciproc avantajoase. Este imperios necesar ca experienţa vastă în 
domeniul cercetării a multor cadre didactice din cadrul facultăţii să fie valorificată în 
realizarea de contracte de cercetare ştiinţifică aplicativă cu terţi. 

 Dezvoltarea  contractelor de cercetare  cu  ROMGAZ,  PETROM-OMV, 
TRANSGAZ, DISTIGAZ SUD şi NORD, ANRM, ANRGN  etc., precum  şi  cu  alte  
instituţii reprezentative din domeniu, pentru prezentarea ofertelor facultăţii IPG în 
domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice, protecţiei mediului şi altele, în  
vederea atragerii unor surse de finanţare a cercetării ştiinţifice din universitate. 

 
 

2.3. Realizarea cercetării ştiinţifice 
- Conducerea facultăţii va sprijini activitatea centrelor de cercetare ştiinţifică 

existente şi va milita pentru înfiinţarea şi acreditarea altora noi, sau pentru 
transformarea celor vechi în centre de excelenţă. 

- Cercetarea ştiinţifică se va realiza prin accesarea de fonduri nerambursabile. 
In acest scop, din cadrul facultăţii se vor prezenta proiecte eligibile. 

- În politica organismelor naţionale şi internaţionale care finanţează, 
administrează  sau  coordonează  cercetarea  ştiinţifică  s-a  generat practica 
finanţării selective, prin competiţii deschise şi transparente a proiectelor de cercetare, 
pe baza meritelor de concepţie şi a eligibilităţii tematicii evidenţiate de fiecare proiect. 

- Conducerea facultăţii va asigura un climat şi o cultură academică puternic 
centrată pe cercetare. Va încuraja şi sprijini toate iniţiativele colectivelor de cadre 
didactice din facultate referitoare la cercetarea ştiinţifică, la întocmirea de proiecte 
în vederea participării la finanţarea cercetării pe bază de competiţie etc. 

- Se va acorda atenţie administrării granturilor câştigate şi derulării proiectelor 
pentru care s-a obţinut finanţarea. 

- Se va populariza dotarea de excepţie existentă în laboratoarele de cercetare 
ale departamentelor în scopul cunoaşterii posibilităţilor de rezolvare ale unor probleme 
practice utile activităţilor din economie. 

- Deoarece cercetarea nu poate fi separată de educaţie şi de aplicarea ei în 
economie, se va intensifica activitatea de atragere a fondurilor din economie prin 
realizarea de contracte de cercetare ştiinţifică cu parteneri ai societăţilor şi 
companiilor comerciale care operează în industria de petrol şi gaze. 

- Se va realiza, prin toate mijloacele (editare de pliante, pagina Web a facultăţii) 
o propagandă cu privire la competenţele în domeniul cercetării ale cadrelor didactice 
din cadrul facultăţii. 

- Se va acţiona cu prioritate pentru generarea de proiecte de cercetare şi 
depunerea de aplicaţii de finanţare. 

 
 

2.4. Valorificarea cercetării ştiinţifice 
- Valorificarea întregii activităţi de cercetare trebuie să aibă ca scop principal 

creşterea calităţii producţiei academice. 
- Rezultatele cercetării ştiinţifice fundamentale vor trebui valorificate prin 

publicarea de articole, cu prioritate în reviste cotate ISI, ceea ce va contribui la 
creşterea vizibilităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale a autorilor şi a mediului 
academic din care aceştia fac parte. 

- Rezultatele cercetării ştiinţifice fundamentale sau aplicative vor constitui 
subiecte ale unor articole ce vor fi publicate în reviste de specialitate din ţară sau 
în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale. 
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- Rezultatele cercetării  ştiinţifice aplicative se vor materializa în aplicaţii 
imediate în activitatea de producţie, în proiectarea unor noi produse şi tehnologii sau 
metode de calcul, în brevete de invenţii, în transfer tehnologic etc. 

 

2.5. Strategia în domeniul managementului cercetării ştiinţifice 

 Implementarea normelor prevăzute în Procedura Operaţională privind controlul 

procesului de cercetare ştiinţifică, ca parte integrantă a Manualului Calităţii, în 

scopul certificării Sistemului de Management al Calităţii în universitate. Stabilirea 

domeniilor de cercetare ştiinţifică la nivelul fiecărei facultăţi şi stabilirea domeniilor 

prioritare de cercetare ştiinţifică pentru Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti; 

 Stimularea cadrelor didactice din facultate pentru înscrierea în registrul experţilor 

evaluatori de proiecte de cercetare, lansate la competiţiile naţionale şi 

internaţionale; 

 Identificarea de oportunităţi pentru realizarea de parteneriate cu universităţi din 

ţară şi din străinătate, precum şi cu agenţi economici; 

 Informarea şi instruirea cadrelor didactice privind competiţiile de granturi de 

cercetare; 

 Definitivarea informatizării rezultatelor cercetării ale cadrelor didactice, în scopul 

generării diferitelor rapoarte de cercetare ştiinţifică şi a fişei personale de 

acoperire a activităţii de cercetare. Fiecare cadru didactic va trebui să-şi 

înregistreze periodic rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică; 

 Normarea în continuare, în mod diferenţiat, a activităţii de cercetare a cadrelor 

didactice, pe programe de studii/domenii ştiinţifice, în concordanţă cu criteriile 

specifice impuse de organismele MEN. Se urmăreşte pe această cale, clasarea 

fiecărui program de studii pe o poziţie cât mai bună, în scopul creşterii punctajului 

general al universităţii, necesar clasificării în categoria universităţilor de educaţie 

şi cercetare ştiinţifică; 

 Normarea activităţii de cercetare se va face pe an calendaristic, pentru a evita 

problemele care apar în raportarea de către cadrele didactice a rezultatelor 

cercetării realizate în ultimele luni ale anului universitar; 

 Organizarea de manifestări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale studenţilor cu 

participare naţională şi internaţională şi efectuarea demersurilor pentru indexarea 

acestor conferinţe în baze de date internaţionale. 

3. Obiective strategice privind relaţiile internaţionale şi cu mediul socio-economic 

3.1. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale  

 Dezvoltarea de noi acorduri instituţionale de colaborare cu universităţi, asociaţii 

profesionale şi foruri ştiinţifice din străinătate;  

 Creşterea numărului de acorduri Erasmus pentru cadre didactice şi studenţi;  

 Abordarea tuturor direcțiilor de colaborare din cadrul Programului Erasmus+; 

 Participarea Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor la expoziţii şi târguri 

internaţionale cu relevanță științifică și cu vizibilitate; 

 Schimburi de bune practici în domeniul relaţiilor internaţionale cu universităţi din 

ţară şi străinătate; 
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3.2. Creşterea calităţii şi diversificarea mijloacelor de prezentare a Facultății de 

Ingineria Petrolului și Gazelor 

 Realizarea de broşuri, pliante, publicaţii promoţionale în limba română şi în limba 

engleză, obiecte personalizate etc.;  

 Realizarea unui film de prezentare a facultății în română și engleză și încărcarea 

acestuia pe site-ul universității; 

 Îmbunătăţirea și actualizarea organizării şi administrării site-ului facultății şi 

realizarea paginii web în limba engleză.   

3.3. Îmbunătăţirea imaginii facultății 

 Interviuri (la radio, televiziune şi în presa scrisă) cu cadre didactice din facultate 

care au realizări importante în domeniul didactic, ştiinţific şi al managementului 

universitar; 

 Popularizarea rezultatelor meritorii ale studenţilor UPG și IPG pe linie didactică, 

ştiinţifică, sportivă sau culturală;  

 Publicitate prin  mass media prin care să se popularizeze punctele tari ale 

Facultății IPG.  

3.4. Creşterea vizibilităţii UPG pe plan naţional şi internaţional  

 Organizarea de conferinţe sau orice tip de manifestări științifice naţionale sau 

internaţionale, în parteneriat cu universităţi sau instituţii de prestigiu din ţară sau 

străinătate;  

 Colaborarea cu personalităţi marcante în procesul didactic sau în proiecte ale 

UPG;  

 Realizarea de schimburi academice interuniversitare în scopul creșterii vizibilității 

internaționale. 

 3.5. Atragerea candidaţilor pentru programele de studii universitare, masterat 

 Prezentarea ofertei educaţionale pe site-ul UPG, în mass media locală şi centrală, 

la târgurile organizate special în acest scop;  

 Prezentarea ofertei educaţionale la sediile liceelor, colegiilor şi grupurilor şcolare 

din judeţul Prahova şi în oraşe din judeţele învecinate;  

 Vizitarea UPG de către elevi ai şcolilor generale şi ai liceelor din judeţul Prahova 

în cadrul programului şcolar special ,,Şcoala altfel";  

 Întâlnirea cu elevi şi cadre didactice din mediul preuniversitar în cadrul manifestării 

Ziua porţilor deschise, organizată la UPG;  

 Publicitate în mass media locală şi centrală privind calitatea serviciilor oferite de 

universitate pentru studenţii săi (dotare laboratoare, cazare, masă etc.), precum 

şi oportunităţi pentru petrecerea timpului liber;  

3.6. Stimularea dezvoltării parteneriatului dintre universitate şi mediul socio-economic şi 

cultural 

 Promovarea intensă a ofertei universităţii/facultății pentru mediul socio-economic 

şi cultural;  

 Identificarea unor noi domenii de cooperare între universitate şi parteneri din 

mediul socio-economic şi cultural;  

 Întărirea colaborării cu mediul socio-economic  (manifestări, conferinţe, realizari 

proiecte de diploma/ lucrări de disertație). 
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3.7. Sprijinirea inserţiei viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii 

 Stabilirea unui portofoliu de teme pentru lucrări de licenţă şi de disertaţie, în 

colaborare cu parteneri din mediul socio-economic;  

 Implicarea partenerilor din mediul socio-economic în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de practică a studenţilor;  

 Organizarea la sediul UPG a unor Târguri de job-uri;  

4. Obiective strategice privind resursele umane  

4.1. Dezvoltarea şi eficientizarea activităţii corpului didactic şi de cercetare 

 Creşterea gradului de ocupare a posturilor prin atragerea de cadre didactice tinere 

valoroase; 

 Elaborarea şi aplicarea unor standarde minimale de calitate pentru recrutarea şi 

promovarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul facultății;  

 Optimizarea raportului dintre posturile de profesor şi respectiv lector/asistent;  

 Sprijinirea promovării pe posturi superioare a cadrelor didactice care îndeplinesc 

condiţiile de promovare; 

 Generalizarea şi permanentizarea evaluării disciplinelor şi a prestaţiei cadrelor 

didactice de către studenţi, prin aplicarea procedurilor şi metodologiilor aprobate 

de Senatul Universităţii.  

5. Obiective strategice privind  activităţile social-culturale  

5.1. Managementul performant al sistemului de burse şi premii acordate studenţilor  

 Implicarea activă a organizaţiilor studenţeşti în acordarea burselor, premiilor şi 

reducerilor de taxe;  

 Realizarea unui sistem de criterii cât mai obiective şi stimulative în acordarea 

burselor şi altor avantaje studenţilor;  

 Dezvoltarea unui sistem complex de stimulare a performanţelor şi implicarea 

studenţilor în diferite domenii: cercetare, voluntariat, activităţi cultural artistice, 

sportive etc.  

5.2. Dezvoltarea activităţilor sociale-culturale, artistice ale studenţilor  

 Acordarea de sprijin şi consultanţă studenţilor pentru soluţionarea problemelor de 

natură socială;  

 Sprijinirea participării studenţilor la diverse manifestări artistice culturale naţionale 

şi internaţionale;  

 Susţinerea logistică şi materială a activităţilor sociale şi cultural artistice organizate 

de către studenţi;  

 Creşterea gradului de implicare a studenţilor români şi străini precum şi a cadrelor 

didactice în activităţile educaţionale nonformale în vederea creşterii nivelului 

calităţii vieţii în ansamblul său;  

 Atragerea specialiştilor din domeniu pentru coordonarea activităţilor educaţionale 

nonformale desfăşurate pentru studenţi şi cu studenţii U.P.G. Ploieşti.  

12.05.2020 
DECAN,               Responsabili  

Managementul Calităţii Facultate IPG 
Prof. univ. dr. ing. Lazar AVRAM       PRODECANI, 

                Sef lucrari dr. ing. Iuliana GHETIU 
                                                                              Sef lucrari dr. ing. Silvian SUDITU 


