Contabilitate
și Informatică
de Gestiune
Pregătește specialiști cu următoarele
competențe:

- Utilizarea resurselor informatice în
domeniul financiar-contabil;
- Prelucrarea informațiilor în vederea
întocmirii de rapoarte financiar-contabile și /
sau fiscale;
- Determinarea și interpretarea indicatorilor
economico-financiari;
- Derularea operațiunilor specifice controlului
financiar-contabil;
- Utilizarea conceptelor, metodelor și modelelor
specifice în auditul statutar.

Domeniul de studiu:
CONTABILITATE

3 ani/
6 semestre

180
credite

ID & IF

http://se.upg-ploiesti.ro & https://www.facebook.com/FSEUPG/

Contabilitate și
Informatică de
Gestiune ID
75 de locuri cu taxă

Pregătește specialiști cu următoarele
competențe:
- Utilizarea resurselor informatice în domeniul
financiar-contabil;
- Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de
rapoarte financiar-contabile și / sau fiscale;
- Determinarea și interpretarea indicatorilor
economico-financiari;
- Derularea operațiunilor specifice controlului
financiar-contabil;
- Utilizarea conceptelor, metodelor și modelelor
specifice în auditul statutar.

Domeniul de studiu:
CONTABILITATE

3 ani /
6 semestre
180
credite

Absolvenții pot adopta următoarele profesii, conform COR:
Administrator credite - 241215; Administrator financiar (patrimoniu) (studii
superioare) – 263111; Analist preț de revenire / costuri - 241220; Auditor
financiar – 241107; Auditor intern - 241105; Auditor intern în sectorul public
- 241306; Cenzor - 241201; Comisar garda financiară - 241202; Consilier
financiar-bancar - 241203; Consilier / expert / inspector / referent /
economist în gestiunea economică - 263106; Consultant bugetar - 241208;
Consultant fiscal – 241222; Consultant în informatică - 251901; Contabil –
331302; Contabil bugetar – 331306; Controlor de gestiune - 241106;
Controlor financiar – 121121; Expert contabil - verificator - 241102;
Lichidator - 241218; Ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii
bancare) - 241230; Referent de specialitate financiar - contabilitate 241104; Revizor contabil – 241103

Calificativ Aracis 2019: Grad de încredere ridicat
Număr locuri cu taxă: 75

https://www.upg-ploiesti.ro & https://e-admitere.upg-ploiesti.ro
http://se.upg-ploiesti.ro & https://www.facebook.com/FSEUPG/

Economia Comerțului,
Turismului și
Serviciilor
Pregătește specialiști cu următoarele
competențe:

- Realizarea prestațiilor in comerț, turism
și servicii;
- Comercializarea produselor / serviciilor;
- Gestionarea relațiilor cu clienții si
furnizorii;
- Gestionarea si alocarea resurselor
materiale si financiare;
- Asigurarea calității prestațiilor in
comerț, turism si servicii;
- Asistență în managementul resurselor
umane.

Domeniul de studiu:
ADMINISTRAREA
AFACERILOR

3 ani/
6 semestre

180
credite

IF

http://se.upg-ploiesti.ro & https://www.facebook.com/FSEUPG/

Finanțe
și Bănci

Domeniul de studiu:
FINANȚE

Pregătește specialiști cu următoarele
competențe:
- Culegerea, analiza si interpretarea de date si
informații referitoare la probleme
economico-financiare;
- Realizarea de lucrări de natură economicofinanciară la nivelul entităților /
organizațiilor private și publice;
- Execuția de operațiuni și tranzacții financiare
specifice entităților / organizațiilor
private și publice;
- Implementarea planurilor și bugetelor la
nivelul entităților / organizațiilor private și
publice;
- Aplicarea deciziilor financiare în cadrul
entităților / organizațiilor private și publice.

3 ani/
6 semestre

180
credite

IF

http://se.upg-ploiesti.ro & https://www.facebook.com/FSEUPG/

Informatică
Economică
Pregătește specialiști cu următoarele
competențe:
- Utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor și
metodelor de investigare a fenomenelor
și proceselor economice;
- Utilizarea adecvată a produselor software de
birotică, pentru soluționarea de probleme
specifice;
- Dezvoltarea de componente pentru produse
software, folosind structuri de date,
algoritmi, tehnici și limbaje de programare
evoluate;
- Dezvoltarea de aplicații informatice care
utilizează baze de date, resurse multimedia și
tehnologii client-server/servicii web;
- Actualizarea sistemelor informaționale /
sistemelor informatice și aplicațiilor ERP.

Domeniul de studiu:
Cibernetică, Statistică
și Informatică
Economică

3 ani/
6 semestre

180
credite

IF

http://se.upg-ploiesti.ro & https://www.facebook.com/FSEUPG/

Management
Pregătește specialiști cu următoarele
competențe:
- Identificarea, analiza și gestionarea
elementelor care definesc mediul intern și
extern al organizației prin diagnosticare și
analiză SWOT;
- Elaborarea și implementarea sistemului
managerial și a subsistemelor sale (alocare și
realocare de resurse și activităţi);
- Identificarea, selectarea și utilizarea
modalităților de previzionare, organizare,
coordonare, antrenare și control-evaluare;
- Fundamentarea, adoptarea și implementarea
deciziilor pentru organizații de mică
complexitate (în ansamblu sau pe o
componentă);
- Utilizarea bazelor de date, informații și
cunoștințe în aplicarea metodelor, tehnicilor și
procedurilor manageriale.

Domeniul de studiu:

Management

3 ani/
6 semestre

180
credite

IF & ID

http://se.upg-ploiesti.ro & https://www.facebook.com/FSEUPG/

Management
ID
75 de locuri cu taxă

Absolvenții pot adopta următoarele
profesii, conform COR:
Asistent de cercetare economist în management 263113; Auditor intern - 241105; Consilier/ expert/
inspector/ referent/economist în management - 263101;
Documentarist ordonanțare logistica - 214137;
Logistician gestiune flux - 214135; Manager al
sistemelor de management al calității - 325701;
Manager de operațiuni / produs - 241226; Manager de
produs - 243104; Manager proiect - 242101;
Planificator/ specialist plan sinteze - 241255; Specialist
resurse umane - 242314

Domeniul de studiu:
Management

3 ani /
6 semestre
180
credite

Pregătește specialiști cu următoarele competențe:
- Identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul
intern și extern al organizației prin diagnosticare și analiză SWOT;
- Elaborarea și implementarea sistemului managerial și a subsistemelor sale
(alocare și realocare de resurse și activităţi);
- Identificarea, selectarea și utilizarea modalităților de previzionare,
organizare, coordonare, antrenare și control-evaluare;
- Fundamentarea, adoptarea și implementarea deciziilor pentru organizații
de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);
- Utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în aplicarea metodelor,
tehnicilor și procedurilor manageriale.

Calificativ Aracis 2019: Grad de încredere ridicat
Număr locuri cu taxă: 75

https://www.upg-ploiesti.ro & https://e-admitere.upg-ploiesti.ro
http://se.upg-ploiesti.ro & https://www.facebook.com/FSEUPG/

Merceologie și
Managementul
Calității
Pregătește specialiști cu următoarele
competențe:
- Colectarea, prelucrarea, analiza, interpretarea
și valorificarea informațiilor privind mediul
intern și extern al organizației pentru
adoptarea deciziilor în condiții de eficiență
economică;
- Aplicarea abordării bazate pe calitate în
activitatea organizației economice;
- Aprecierea multilaterală a problematicii
calității diverselor grupe de mărfuri;
- Receptarea, interpretarea și verificarea
aplicării cerințelor legale, politicilor, măsurilor,
în domeniul calității mărfurilor și al protecției
consumatorului și mediului înconjurător.

Domeniul de studiu:

Administrarea
Afacerilor

3 ani/
6 semestre

180
credite

IF

http://se.upg-ploiesti.ro & https://www.facebook.com/FSEUPG/

