
AFPD -  DEVELOP → MANAGE → APPLY → SUCCEED

Dezvoltarea de competențe de evaluare a mediului
de afaceri și de analiză a informațiilor necesare
elaborării şi implementării proiectelor de dezvoltare
Dobândirea unor aptitudini de a evalua riscurile și
oportunitățile proiectelor de dezvoltare
Capacitatea de a elabora și implementa decizii
manageriale
Capacitatea de a construi propuneri de proiecte și
de a accesa fonduri nerambursabile

CALIFICĂRI:

în comerț și marketing

Manager de proiect
Expert accesare fonduri structurale și de coeziune

europene
Specialist în planificarea, controlul și raportarea

performanței economice
Consilier / expert / inspector / referent / economist

Programul de master
ADMINISTRAREA ȘI FINANȚAREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE

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

oferă:

8 locuri fără taxă, 26 de locuri cu taxă



Fondată în 1948

FOARTE  IMPORTANT ! 

Program de studii universitare de masterat în cadrul Facultății de Științe Economice 
de la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, 

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

„ ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN INDUSTRIA DE PETROL ȘI GAZE” 

Tinerii sunt cea mai bună 
investiție

Premisele includerii acestui program de master în oferta UPG Ploiești: 

➢ transformările majore produse în cadrul industriei de petrol și gaze,  
➢ prezența pe piața românească a unui număr mare de firme străine,  
➢ tradiția valoroasa a Universității Petrol-Gaze din Ploiești în formarea specialiștilor în domeniul petrolului și gazelor,  notorietatea acesteia pe 

plan intern și internațional,  
➢ solicitările primite din partea agenților economici care își desfășoară activitatea în industria de petrol și gaze 

Avantajele programului de masterat : 

• îmbinarea optimă și armonioasă a aspectelor teoretice cu cele practice;

• calitatea înaltă a instruirii - toate cadrele didactice și specialiștii care predau posedă o pregătire temeinică  în domeniul abordat, precum si o
solidă experiență în activitatea didactică și de cercetare;

• materiale suport pentru cursuri (cărți, reviste, documentații);

• existenta acordurilor de cooperare cu principalele companii din industria de petrol și gaze prin care se asigură stagii de practică și de cercetare
științifică în vederea elaborării lucrărilor de disertație, cu un înalt nivel științific.

Cine poate urma cursurile acestui program de masterat ? Absolvenții programelor de studii de licență din domeniile economic, 

tehnic, juridic   

Programul de masterat este util atât pentru angajați, cât și pentru firme - angajații vor dobândi concepte, metodologii dar și abilități practice de lucru 
în domeniul administrării afacerilor în industria de petrol și gaze, iar firmele vor avea angajați mai bine pregătiți și mai responsabili.  Absolvenții 
acestei specializări vor fi capabili să înceapă o carieră în domeniul petrolului  sau să-și dezvolte și să-și consolideze cariera în companiile de petrol și 
gaze din România sau din străinătate. 
CALIFICĂRI ȘI OCUPAȚII COR: 
Specialist strategie industrială - cod COR 242103 
Specialist îmbunătățire proces - cod COR 242102 
Manager îmbunătățire procese - cod COR 242108 
Programul de masterat este acreditat  

Pentru informații si detalii, va invitam sa va adresați la următoarele contacte: Universitatea Petrol-Gaze Ploiești,  e-mail: decanat_SE@upg-ploiesti.ro 

https://www.facebook.com/FSEUPG


Oferă un plan de studii modern care permite
dezvoltarea profesională în domeniul contabilităţii;
Formează specialiști bine pregătiți, cu o
personalitate puternică, capabili să dezvolte
abilități de sintetizare și interpretare a informațiilor
financiar – contabile;
Asigură stagii de practică şi de cercetare ştiinţifică,
în baza acordurilor de parteneriat cu mediul de
afaceri din judeţul Prahova.

CALIFICĂRI:
Referent de specialitate financiar-contabilitate 241110;
Auditor intern 241125; Auditor intern în sectorul public

241961; Revizor contabil 241109; Analist preţ/costuri
241126; Cenzor 241101; Expert contabil-verificator 41105;

Consultant bugetar 241112; Lichidator 241122; Auditor
financiar 241130; Director economic 121020; Cercetător în
gestiune, contabilitate, control financiar 256003; Asistent

de cercetare în gestiunea contabilităţii şi control
financiar; Cercetător economist în gestiunea economică

258113; Contabil şef 123102.

Programul de master

CONTABILITATE, FISCALITATE ȘI AUDIT

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

CFA - COUNT → FULFIL → ACCOMPLISH

8 locuri fără taxă, 42 de locuri cu taxă



MSB - MANAGEMENT → SMARTNESS → BUSINESS

Un plan de studii ancorat în realitățile și tendințele actuale
din domeniul financiar-bancar;
Formarea unor abilităţi manageriale în domeniul financiar-
bancar;
Dezvoltarea capacităţii de modelare a fenomenelor din
sectorul bancar și de utilizare a aplicațiilor specifice
gestionării documentelor financiar-bancare;
Stagii de practică și de cercetare științifică, pe baza
acordurilor de cooperare cu instituții de credit sau financiare
din judeţul Prahova.

CALIFICĂRI:

Manager de operațiuni – cod COR 241226

Administrator bancar- cod COR 241509
Analist bancar / societate de leasing - cod COR 241229

Consilier financiar-bancar - cod COR 241203
Consultant bancar - cod COR 241234 

Inspector de risc - cod COR 241247
Manager financiar - cod COR 121125
Manager proiect – cod COR 241101

Programul de master

MANAGEMENTUL SISTEMULUI BANCAR
oferă:

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

7 locuri fără taxă, 42 de locuri cu taxă



MSM - MANAGE → SUCCEED → MULTIPLY

Un conținut adaptat mediului de afaceri actual -
globalizat, dinamic, competitiv 
Dezvoltarea de competențe orientate către nevoile
actuale ale companiilor multinaționale, dar și ale
IMM-urilor  
Stagii de practică şi de cercetare ştiinţifică, pe baza
acordurilor de cooperare cu mediul de afaceri din
judeţul Prahova

CALIFICĂRI:

cod COR 263107

Manager general - 
cod COR 112028

Director economic - 
cod COR 112020

Consultant în management - 

Programul de master

MANAGEMENTUL SISTEMELOR MICROECONOMICE
oferă:

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

8 locuri fără taxă, 42 de locuri cu taxă



MSP - MANAGEMENT → SOCIETY → PERSONS

Dezvoltarea de competenţe specifice menite să
conducă la formarea unui corp de funcţionari
publici profesionişti
Dezvoltarea de competenţe pentru identificarea şi
aplicarea dispoziţiilor legale naţionale și europene
Stagii de practică şi de cercetare ştiinţifică, pe baza
acordurilor de cooperare cu instituţii publice din
judeţul Prahova

CALIFICĂRI:

cod COR 242101

Administrator public - 
cod COR 242208

Consilier administraţie public - 
cod COR 242201 

Manager proiect - 

Programul de master

MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC
oferă:

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

8 locuri fără taxă, 42 de locuri cu taxă



SAI - CONNECT → ENVISION → LEAD → COMPETE → SUCCEED

Conținut unic care cuprinde atât cunoștințe de
administrarea afacerilor și management, cât și
formare interculturală.
Dezvoltarea de competențe orientate către nevoile
companiilor multinaționale și a IMM-urilor.
Asimilarea unor practici de afaceri internaționale.
Instrumente pentru analiza factorilor care
modelează afacerile internaționale.

CALIFICĂRI:

Consilier diplomatic – cod COR 111201
Consilier afaceri europene – cod COR 242214

Consilier în relații  economice internaționale – cod
COR 263105

Referent relații externe – cod COR 242215

Specialist în relații internaționale

Programul de master

STRATEGII ÎN AFACERI INTERNAŢIONALE
oferă:

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

8 locuri fără taxă, 25 de locuri cu taxă



un plan de studii modern care permite o dezvoltare
profesională în domeniul tehnologiilor informațiilor,
în plină eră a digitalizării; 
dobândirea de competențe digitale care răspund
cerințelor actuale ale pieței muncii;
stagii de practică și de cercetare științifică, pe baza
acordurilor de cooperare cu mediul de afaceri din
judeţul Prahova

CALIFICĂRI:
Expert informații pentru afaceri - cod COR 242217

Analist informații de firmă - cod COR 242222
Specialist e-Afaceri - cod COR 251301

Administrator baze de date- cod COR 252101
Manager securitatea informației – cod COR 121118
Proiectant sisteme informatice – cod COR 251101

Inginer de sistem software – cod COR 251205

Programul de master

TEHNOLOGII INFORMATICE PENTRU AFACERI
oferă:

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

TIA - THINK → INNOVATE → ACHIEVE

15 locuri fără taxă, 35 de locuri cu taxă


