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PARTEA I PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI 

1. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE 

UNIVERSITĂȚII 

 

1.1 Cadrul juridic de înființare, organizare și funcționare 

Universitatea Petrol – Gaze (UPG) din Ploieşti este o instituţie de învăţământ superior de stat cu o 

tradiţie de 70 de ani şi rezultate remarcabile în învăţământul superior românesc, acreditată şi care 

funcţionează în baza Decretului nr. 175/1948 pentru reforma învăţământului, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 249/26.10.1948 (ANEXA I.01_ Monitorul Oficial nr. 249/26.10.1948), a Decretului nr. 

702/1973, publicat în Buletinul Oficial nr. 211/30.12.1973 (ANEXA I.02_ Buletinul Oficial nr. 

211/30.12.1973) şi a Hotărârii Guvernului României nr. 23/11.01.2001, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 18/11.01.2001 (ANEXA I.03_ Monitorul Oficial nr. 18/11.01.2001). Universitatea a obţinut 

calificativul Grad de încredere ridicat în urma evaluării instituţionale realizate în anul 2013 de către 

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ANEXA I.04_ Raport Consiliu 

Aracis 27.03.2014).  

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti s-a constituit iniţial sub forma Institutului de Petrol şi 

Gaze (I.P.G.) Bucureşti. Institutul de Petrol şi Gaze, instituţie de învăţământ tehnic superior cu profil unic 

în România, a luat fiinţă în Bucureşti în anul 1948 şi avea în structura sa două facultăţi - Facultatea de 

Foraj-Producţie, în prezent Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor şi Facultatea de Prelucrarea 

Ţiţeiului, actualmente Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie. În perioada 1950-1957, celor 

două facultăţi li s-au adăugat Facultatea de Maşini şi Utilaj Petrolier, în prezent Facultatea de Inginerie 

Mecanică şi Electrică, Facultatea de Economia şi Organizarea Industriei Petroliere, înfiinţată în 1950 şi 

care a funcţionat până în 1958 şi Facultatea de Geologie Tehnică, înfiinţată în 1950 sub denumirea de 

Facultatea de Geologia Zăcămintelor de Petrol şi Gaze şi extinsă ca profil după transferarea în 1957 a 

Facultăţii de Geologie de la Institutul de Geologie şi Tehnică Minieră din Bucureşti. Ca urmare a acestor 

modificări structurale, în 1957 I.P.G. îşi schimbă denumirea în Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie 

(I.P.G.G.). În structura menţionată, până în anul 1967, I.P.G.G. şi-a desfăşurat întreaga activitate în 

Bucureşti, adresa instituţiei fiind Str. Av. Traian Vuia nr. 6, sector 1. 

Între 1967 și 1975, Institutul suferă mai multe reorganizări ce pot fi sintetizate astfel: 

➢ în 1967, se înfiinţează Institutul de Petrol din Ploieşti prin transferarea la Ploieşti a Facultăţii de 

Maşini şi Utilaj Petrolier, celelalte facultăţi continuând să-şi desfăşoare activitatea în cadrul 

I.P.G.G. Bucureşti; 

➢ în 1968, se înființează primele secţii de subingineri, cursuri de zi, specializarea Electromecanică 

Petrolieră (Tehnologică) în cadrul Institutului de Petrol Ploieşti şi specializarea Forajul Sondelor 

şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze în cadrul I.P.G.G. Bucureşti, cărora li se adaugă în 

1972 specializarea Utilaj Chimic şi Petrochimic în cadrul Institutului de Petrol Ploieşti şi 

specializarea Tehnologia Prelucrării Petrolului şi Petrochimie în cadrul I.P.G.G. Bucureşti; 

➢ în perioada 1972-1975, Facultatea de Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor şi Facultatea 

de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie sunt transferate la Ploiești, iar Facultatea de Geologie 

Tehnică intră în 1973 în structura Universităţii din Bucureşti. Ca urmare a acestor schimbări, prin 

Decretul nr. 702/28.12.1973 al Consiliului de Stat, se hotărăște unificarea Institutului de Petrol 

Ploieşti cu I.P.G.G. Bucureşti sub denumirea de Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti (I.P.G. 

Ploieşti), adresa instituţiei fiind ca şi în prezent Bdul Bucureşti nr. 39, Ploieşti; 

➢ la toate facultăţile din structura Institutului de Petrol și Gaze din Ploieşti se înfiinţează, începând 

cu anul 1972, secţii de învăţământ seral cu durata studiilor de 6 ani pentru ingineri şi 4 ani pentru 

subingineri. 

Schimbările din viaţa politică, economică şi socială intervenite în România după Decembrie 1989 

au permis Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti să-şi regândească statutul şi să considere că cei 45 ani 

de experiență și performanță în domeniul învăţământului superior, baza materială creată în acest timp şi, 

mai ales, potenţialul uman de care dispune îi permit, menţinând şi continuând să dezvolte tradiţiile 

didactice şi ştiinţifice ale şcolii superioare de petrol, să-şi lărgească profilul şi să devină Universitate, 

centru unic al învăţământului superior de stat prahovean, capabil să răspundă necesităţilor de pregătire în 

mai multe domenii a tinerilor din această zonă a ţării, puternic dezvoltată economic. Ca urmare, în 1992 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.01.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.02.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.02.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.03.pdf
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s-a înfiinţat Facultatea de Litere şi Ştiinţe, cu patru profiluri de pregătire: economie, filologie, 

matematică-informatică şi chimie-fizică. În acelaşi timp, s-a înfiinţat Colegiul Universitar Tehnic şi de 

Administraţie, în a cărui structură funcționează specializări cu durata de trei ani în următoarele domenii: 

Petrol, Electromecanică, Chimie industrială şi Birotică. Cele trei facultăţi existente, împreună cu 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe și Colegiul Universitar Tehnic şi de Administraţie formează Universitatea 

din Ploieşti, denumire devenită oficială prin Ordinul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 

5590/6.07.1992 (ANEXA I.05_ Denumire UPG), şi apoi Universitatea „Petrol – Gaze” Ploieşti, denumire 

devenită oficială prin Hotărârea Guvernului României nr. 458/1994 (ANEXA I.06_ Hotărârea 

Guvernului României nr. 458/1994) şi în sfârşit Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, denumire 

devenită oficială prin Hotărârea Guvernului României nr. 23 din 11.01.2001 (ANEXA I.03_ Monitorul 

Oficial nr. 18/11.01.2001). 

Din anul 1999, în structura Universităţii s-a adăugat Colegiul Universitar Câmpina, iar din anul 

2003, Colegiul Universitar de Institutori. 

Ca urmare a numărului mare de studenţi, în anul 2002 Facultatea de Litere şi Ştiinţe  

s-a reorganizat în Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Litere şi Ştiinţe. 

Pe lângă pregătirea studenţilor, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a avut preocupări şi 

rezultate deosebite în domeniul activităţilor de pregătire postuniversitară, organizând cursuri 

postuniversitare, specializări şi doctorat. În perioada 1965-1982, s-au desfăşurat în institut cursuri 

postuniversitare sub egida UNESCO, care au asigurat pregătire avansată în domeniile Geologia petrolului 

(1965-1967) şi Rafinarea petrolului şi petrochimie (1967-1982) pentru 189 cursanţi din 51 de ţări. 

Universitatea a avut încă din anul 1951 dreptul de a acorda titlul ştiinţific de DOCTOR INGINER, 

precum și pe cel de DOCTOR DOCENT ÎN ŞTIINŢE. Acest drept i-a fost reconfirmat prin Decretul nr. 

702/28.12.1973 al Consiliului de Stat, împreună cu acordarea dreptului de a conferi titlul de DOCTOR 

HONORIS CAUSA. Din anul universitar 1993 - 1994, în cadrul Universităţii din Ploieşti a fost înfiinţată 

şcoala de Studii Postuniversitare, cu specializarea „Injecţie de apă”, cursuri de zi cu durata 2 ani, la care 

predarea se realiza în limba engleză de către cadre didactice din Universitate şi din străinătate. De 

asemenea, începând cu anul universitar 1994 - 1995, s-au organizat programe de studii aprofundate, 

cursuri de zi cu durata de un an, în profilul Chimie, specializările Tehnologii Moderne în Prelucrarea 

Petrolului şi Petrochimie şi Cataliză şi Catalizatori în Prelucrarea Petrolului şi Protecţia Mediului, în 

profilul Mecanic, specializările Utilaj Petrolier pentru Exploatări Marine, Fiabilitatea Utilajului Petrolier 

şi Petrochimic şi Utilaj Petrochimic şi de Rafinării, în profilul Petrol, specializările Forajul Sondelor 

Dirijate, Inginerie de Zăcământ, Extracţia Ţiţeiului şi Gazelor şi Sisteme de Transport şi Distribuţie a 

Hidrocarburilor, respectiv, în domeniul Management, Managementul Sistemelor Economice, Turistice şi 

Administrative, care a funcţionat până în 2010, Managementul Sectorului Public, Managementul 

Sistemelor Microeconomice, în domeniul Administrarea Afacerilor, Administrarea şi Finanţarea 

Proiectelor de dezvoltare, Strategii în Afaceri Internaţionale, în domeniul Contabilitate, Contabilitate, 

Audit şi Expertiză Contabilă, Sisteme cu Baze de Date pentru Afaceri. 

În anul 2013, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a fost evaluată instituţional de ARACIS, 

proces în urma căruia a primit în anul 2014 calificativul „Grad de încredere ridicat” (ANEXA I.07_ 

Certificat Aracis „Grad de încredere ridicat”_27.03.2014). Sistemul de management al calităţii din 

Universitate este conform cu standardul ISO 9001:2015, conform certificatului nr. 1610 emis de AEROQ 

S.A. (ANEXA I.08_ Certificat nr. 1610 emis de AEROQ S.A.). 

1.2 Carta Universitară 

Autonomia universitară și răspunderea publică. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești este 

condusă după principiul autonomiei universitare, cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor 

proprii. În baza principiului autonomiei universitare comunitatea universitară a UPG din Ploiești are 

dreptul de a-și stabili misiunea proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi 

funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea strictă a legislaţiei în 

vigoare. Autonomia, organizatorică și funcțională, didactică și de cercetare științifică sau financiară și 

administrativă, se exercită în condițiile asumării răspunderii publice, prin respectarea politicilor publice 

naționale și europene, a legislației în vigoare în domeniul educației și cercetării științifice, aplicarea 

reglementărilor în vigoare cu privire la asigurarea și evaluarea calității în învățământul superior, 

respectarea principiilor de etică universitară cuprinse în Codul de etică și deontologie profesională, 

asigurarea eficienței manageriale și a eficienței utilizării resurselor, precum și a cheltuirii fondurilor din 

surse publice, asigurarea transparenței deciziilor adoptate și a activităților desfășurate, respectarea 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.05.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.06.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.06.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.03.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.03.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.07.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.07.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.07.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.08.pdf
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libertății academice a tuturor membrilor comunității academice. Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești 

aplică principiul responsabilității atât în activitatea profesională, cât și în etica universitară. 

Integritatea academică. Integritatea academică presupune exercitarea profesiei și a funcției cu 

onestitate, corectitude, bună-credință, respect și responsabilitate, în vederea menținerii standardelor de 

excelență în educație, cercetare și servicii aduse comunității. Membrii comunității universitare a UPG au 

obligația să cunoască și să respecte legile, codurile, regulamentele și metodologiile care reglementează 

activitatea lor în spațiul universitar. În baza principiului libertății academice, membrii comunității UPG 

Ploiești au dreptul de a-și exprima opiniile științifice și profesionale, de a formula public opinii critice, 

bazate pe argumente științifice, etice sau legale. Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti încurajează 

abordările critice, dialogul, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice, 

credinţele religioase sau orientările sexuale. 

Codul de etică și deontologie universitară reglementează normele de conduită profesională şi 

cuprinde un ansamblu de standarde morale generale, responsabilităţi şi reguli ale practicii universitare 

care privesc activitatea desfăşurată de membrii comunităţii academice a Universităţii Petrol - Gaze din 

Ploieşti (ANEXA I.09_ Codul de etică și deontologie universitară). 

În cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești funcționează Comisia de etică universitară, 

organismul instituţionalizat la nivelul universităţii care are drept competenţă urmărirea şi asigurarea 

respectării şi aplicării sistematice şi riguroase a principiilor Codului de etică şi deontologie universitară. 

Comisia de etică activează pe baza regulamentului propriu (ANEXA I.10_ Regulament de funcţionare şi 

procedură de analiză a Comisiei de Etică Universitară din cadrul UPG Ploieşti). Comisia de Etică 

elaborează anual rapoarte asupra activității desfășurate (ANEXA I.11_ Raport anual privind activitatea 

Comisiei de Etică_20.05.2019). 

1.3 Regulamentele care reglementează activitatea Universității Petrol – Gaze din Ploiești 

Regulamentele Universității Petrol – Gaze din Ploiești (ANEXA I.12_ Regulamentele 

Universității Petrol – Gaze din Ploiești) sunt documente  cu un caracter public și sunt afișate pe site-ul 

oficial al instituției la adresa https://www.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/regulamente.  

Regulamentele sunt elaborate cu respectarea legislației în vigoare. Ele sunt revizuite periodic 

pentru actualizarea cadrului legal. Regulamentele intră în vigoare după aprobarea Senatului universitar, în 

urma dezbaterii în comisiile de specialitate ale senatului. Din momentul intrării în vigoare, prevederile 

regulamentelor devin obligatorii pentru toți membrii comunității universitare. 

1.4 Misiune 

În acord cu prevederile Cartei universitare, Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești are ca 

principală misiune educația și cercetarea științifică. Pentru realizarea misiunii asumate universitatea 

asigură formarea profesională iniţială şi continuă la nivel universitar și este implicată în generarea de 

cunoaştere prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic. 

Misiunea didactică are drept obiectiv formarea profesională în scopul dezvoltării personale, al 

inserţiei profesionale a absolvenților şi al satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic. 

Misiunea de cercetare ştiinţifică vizează dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic, prin 

creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor fundamentale, ştiinţelor inginereşti, artelor, 

literelor, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor. 

Universitatea își asumă și misiunea civică şi culturală, care constă în organizarea vieţii culturale, 

artistice şi sportive din spaţiul universitar pentru ca universitatea să dobândească, pe lângă statutul de 

centru de pregătire didactică, profesională şi de cercetare ştiinţifică, şi atributele de principal centru de 

educaţie, de civilizaţie şi de cultură al comunităţii socio-economice din zona în care îşi desfăşoară 

activitatea.  

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, prin misiunea asumată, urmărește consolidarea statutului 

dobândit în cei peste 70 de ani de existenţă ca pol de excelenţă cu recunoaştere internaţională în 

pregătirea specialiştilor şi cercetare în domeniul industriei de petrol şi gaze. 

1.5 Obiective 

În scopul realizării misiunii sale, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti utilizează şi dezvoltă 

resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică pe de o parte, 

precum şi perfecţionării componentei civic-sociale şi culturale pe de altă parte, la standardele de calitate 

specifice Spaţiului European al Învăţământului Superior şi al Cercetării. Universitatea este implicată în 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.09.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.09.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.09.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.11.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.11.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.12.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.12.pdf
https://www.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/regulamente
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generarea de cunoaștere prin formarea profesională la nivel universitar, prin cercetare științifică, 

dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.  

În concordanță cu obiectivele formulate în Carta universitară (ANEXA I.13_ Carta universitară), 

principalele obiective strategice cuprinse în Planul Strategic al Universităţii pentru perioada 2016 – 2020 

(ANEXA I.14_ Planul Strategic al Universităţii_2016 – 2020) sunt formulate astfel încât să contribuie la 

îndeplinirea misiunii asumate de universitate. Planul strategic este elaborat pornind de la evoluția 

contextului economic și social la nivel național, de particularitățile ofertei educaționale a universității, de 

resursele umane și de baza materială existente.  

• promovarea excelenței în domeniul educației și al cercetării științifice prin formare academică 

inițială și postuniversitară, pentru a permite absolvenților integrarea într-o societate bazată pe 

cunoaștere; 

• creșterea performanțelor calitative, în condiții de eficiență, ale procesului educativ pe ciclurile 

de studiu licență, masterat, doctorat; 

• îmbunătățirea procesului de învățământ pentru o mai bună adaptare a ofertei educaționale la 

exigențele pieței forței de muncă; 

• dezvoltarea unui parteneriat cu studenții în scolpul creșterii performanțelor activității 

educaționale; 

• promovarea educației permanente; 

• dezvoltarea cercetării științifice, astfel încât Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești să se 

situeze, până în anul 2020, în categoria universităților de educație și cercetare științifică; 

• încurajarea, recompensarea și promovarea producției științifice care respectă cerințele 

standadelor organismelor MEN; 

• consolidarea poziției Universității Petrol - Gaze din Ploiești de partener local și regional al 

societăților comerciale și instituțiilor publice în domeniile de ceretare pentru care universitatea are 

competențe științifice, precum și menținerea statutului de principal partener la nivel național al 

societăților comerciale din industria petrolului și gazelor; 

• consolidarea poziției în ceea ce privește cercetarea în domeniile în care Universitatea Petrol – 

Gaze din Ploiești s-a impus prin excelență; 

• dezvoltarea relațiilor internaționale; 

• creșterea calității și diversificarea mijloacelor de prezentare a UPG; 

• îmbunătățirea imaginii universității; 

• creșterea vizibilității UPG pe plan național și internațional; 

• atragerea candidaților pentru programele de studii universitare, masterat și doctorat; 

• stimularea dezvoltării parteneriatului dintre universitate și mediul socio-economic și cultural; 

• sprijinirea inserției viitorilor absolvenți pe piața muncii; 

• dezvoltarea și eficientizarea activității corpului didactic și de cercetare; 

• optimizarea numărului și structurii resurselor umane din UPG Ploiești; 

• eficientizarea activității resurselor umane din sectorul administrativ; 

• reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea bazei materiale; 

• managementul performant al bazei materiale; 

• îmbunătățirea echilibrului financiar al universității; 

• îmbunătățirea activității de cazare a studenților în cămine; 

• managementul performant al sistemului de burse și premii acordate studenților; 

• dezvoltarea activităților sociale, culturale, artistice ale studenților; 

• managementul eficient al activităților sportive; 

• înființarea și dezvoltarea centrului pentru antreprenriat, gestionarea afacerilor și formarea 

continuă „University Business Hub”; 

• modernizarea și dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat; 

• dezvoltarea Departamentului Tehnologia Informații și Comunicații; 

• dezvoltarea Bibliotecii UPG. 

Obiectivele strategice stau la baza elaborării Planurilor Operaţionale ale UPG (ANEXA I.15_ 

Plan Operaţional UPG 2019). Planul Strategic pentru perioada 2016 - 2020 şi Planurile Operaţionale 

anuale pentru perioada 2014 - 2019 sunt făcute publice prin publicarea lor pe site-ul Universităţii 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.13.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.14.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.15.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.15.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.15.pdf
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(www.upg-ploiesti.ro), astfel încât acestea să poată fi cunoscute de întreaga comunitate academică și de 

cea externă.  

Obiectivele strategice sunt susținute prin planurile operaționale anuale ale fiecărei facultăți în parte.  

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică  

http://ime.upg-ploiesti.ro/prezentare/features/administrativ 

Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor  

http://ipg.upg-ploiesti.ro/attachments/article/94/Plan%20operational%202019.pdf 

Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie  

http://tpp.upg-ploiesti.ro/informatii-de-interes-public 

Facultatea de Litere și Științe https://timf.upg-ploiesti.ro/ls/calitate/ 

Facultatea de Științe Economice http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/ 

Prevederile Legii Educației Naționale și cele ale Cartei Universitare sunt aplicate prin Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a UPG din Ploiești (ANEXA I.16_ Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a UPG din Ploiești), care adaptează prevederile legislative la cerinţele concrete privind 

organizarea şi funcţionarea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 

2. STRUCTURA UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI 

2.1 Structura organizatorică 

Structura organizatorică a universității este cuprinsă în organigrama Universității Petrol – Gaze din 

Ploiești (ANEXA I.17_ Organigrama UPG). Programele de studii funcționează în cadrul celor cinci 

facultăți ale Universității Petrol - Gaze din Ploiești. Ele sunt organizate pe ciclurile de studii universitare 

stabilite prin Declarația de la Bologna. Oferta educațională a Universității Petrol - Gaze din Ploiești este 

realizată pe cele trei cicluri de studii, licență, masterat, doctorat și este prezentată în ANEXA I.18_ Oferta 

educațională a Universității Petrol - Gaze din Ploiești.  

Desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţii Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti este 

asigurată de compartimente şi servicii a căror organizare şi funcţionare sunt stabilite prin propriile 

regulamente de organizare și funcționare. Integrarea acestor compartimente şi servicii în cadrul 

organizatoric general al Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti rezultă din organigramă.  

2.2 Structurile și funcțiile de conducere 

Structurile de conducere sunt: 

a) Senatul şi Consiliul de Administraţie, la nivelul universităţii;  

b) Consiliul facultăţii, la nivelul facultăţii; 

c) Consiliul departamentului, la nivelul departamentului. 

Senatul Universitar, Consiliul facultăţii şi Consiliul departamentului sunt constituite prin alegeri 

pe bază de vot universal, direct şi secret, la care participă toate cadrele didactice şi de cercetare titulare 

din cadrul Universităţii şi toţi studenţii, în conformitate cu prevederile regulamentului de alegeri propriu 

și a reglementărilor legale în vigoare. 

Senatul Universității Petrol - Gaze din Ploiești este principalul for de decizie şi deliberare din 

universitate, constituit pe baza principiilor libertății academice, autonomiei universitare, transparenței, 

reprezentativității și proporționalității. Senatul universitar este compus din personal didactic şi de 

cercetare titular în proporție de maximum 75%, respectiv studenți în proporție de minimum 25%. 

Structura, organizarea, atribuțiile și funcționarea Senatului Universitar sunt stabilite prin regulamentul 

propriu (ANEXA I.19_ Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului UPG). Președintele 

Senatului deține funcția de conducere a Senatului universitar. Președintele conduce ședințele Senatului, 

asigurând respectarea legislației și a normelor interne ale Universității Petrol – Gaze din Ploiești. El este 

ales prin vot secret, de către Senat, dintre membrii acestuia, pentru o perioadă de 4 ani. 

Senatul Universităţii Petrol – Gaze din Ploiești este alcătuit din 41 de membri (30 cadre şi 11 

studenţi).  Comisiile senatului sunt constituite la începutul fiecărei legislaturi prin afilierea membrilor 

senatului la una din comisii conform specializării proprii și specificului comisiei. (ANEXA I.20_ 

Componenţa Senatului UPG). 

Consiliul de Administrație asigură conducerea și administrarea operativă a Universității. 

Consiliul de Administrație al UPG este constituit din rector, prorectori, director CSUD (a cărui funcție 

http://www.upg-ploiesti.ro/universitate/plan_strategic/index.html
http://ime.upg-ploiesti.ro/prezentare/features/administrativ
http://ipg.upg-ploiesti.ro/attachments/article/94/Plan%20operational%202019.pdf
http://tpp.upg-ploiesti.ro/informatii-de-interes-public
https://timf.upg-ploiesti.ro/ls/calitate/
http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.16.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.16.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.17.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.18.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.18.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.19.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.20.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.20.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.20.pdf
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este asimilată celei de prorector), decani, directorul general administrativ și reprezentantul studenților 

(ANEXA I.21_ Componenţa Consiliului de Administraţie UPG). 

Rectorul reprezintă legal Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești în relaţiile cu terţii, cu alte 

universităţi din ţară şi străinătate, cu administraţia centrală şi locală, cu instituţii sau organisme interne şi 

internaţionale. Rectorul este ordonatorul de credite al Universității Petrol – Gaze din Ploiești.  

Modalitatea de desemnare a rectorului este reglementată prin metodologie proprie (ANEXA I.22_ 

Metodologie privind stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului UPG Ploieşti în mandatul 2020-

2024) cu respectarea legislației în vigoare. Rectorul UPG din Ploiești a fost ales prin votul universal, 

direct și secret al corpului electoral al Universității (ANEXA I.23_ Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din UPG Ploieşti) și a fost numit 

prin Ordinul nr. 3362/08.03.2016 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice (ANEXA 

I.24_ Ordinul nr. 3362/08.03.2016 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice). 

Prorectorii sunt desemnaţi de Rector, în termen de 30 de zile de la confirmarea sa prin Ordin al 

ministrului de resort.  

Directorul general administrativ conduce structura administrativă a universităţii, organizată pe 

servicii şi birouri, conform organigramei universităţii, şi răspunde de buna gestionare patrimonială a 

universității. Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de Consiliul de 

Administraţie al UPG Ploiești. 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești este alcătuită din cinci facultăți.  

Consiliul facultății este forul decizional și deliberativ al facultății. Consiliul facultății este compus 

din personal didactic și de cercetare în proporție de maximum 75%, respectiv studenți în proporție de 

minimum 25%. Decanul reprezintă facultatea și asigură conducerea facultății și organizarea activității 

acesteia. Decanul este selectat prin concurs public, organizat de rector la nivelul facultății şi validat de 

Senatul universitar, conform metodologiei proprii a UPG, cu respectarea prevederilor legale. Structurile și 

funcțiile de conducere ale facultăților sunt prezentate pe paginile web ale facultăților.  

Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor http://ipg.upg-ploiesti.ro/ 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică http://ime.upg-ploiesti.ro/ 

Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie http://tpp.upg-ploiesti.ro/ 

Facultatea de Litere și Științe http://ls.upg-ploiesti.ro/ 

Facultatea de Științe Economice http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/ 

Consiliul departamentului realizează conducerea operativă a departamentului. Consiliul 

departamentului este format dintr-un număr impar de membri, inclusiv directorul de departament, aleşi 

prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare din departament. Directorul 

de departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. În exercitarea 

acestei funcţii, el este ajutat de Consiliul departamentului. Directorul de departament este ales prin vot 

universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare ale departamentului.  

2.3 Evoluția și perspectiva Universității Petrol – Gaze din Ploiești 

 Pentru realizarea misiunii asumate, Universitatea Petrol – Gaze și-a definit acțiuni concrete în 

domeniul educației, al cercetării și al serviciilor oferite studenților. Misiunea și obiectivele programelor 

de studii aflate în coordonarea facultăților sunt circumscrise misiunii Universității și răspund cerințelor 

identificate pe piața forței de muncă. Pe baza informațiilor obținute în urma activităților organizate anual 

în parteneriat cu mediul social și economic, sunt revizuite planurile de învățământ astfel încât rezultatele 

învățării să răspundă competențelor cerute de angajatori. Rezultatele învățării sunt în concordanță cu 

Cadrul European al Calificărilor (ANEXA I.25_ Acorduri de colaborare/parteneriate companii la nivel 

UPG, ANEXA I.26_ Raport privind organizarea şi desfăşurarea Târgului de joburi UPG 2019, 

ANEXA I.27_ Workshop “Corelare competenţe dobândite de absolvenţii UPG cu nevoile şi cerinţele 

angajatorilor”). 

 UPG Ploiești asigură studenților posibilitatea de a urma cele trei cicluri de studii universtare în 

domeniile inginerești în care are o tradiție consolidată și ciclurile de licență și masterat în domeniile 

acreditate după 1990 (științe economice, filologie, științe ale educației, informatică, științe adminitrative).  

 Toate programele de studii de licență și master au fost înregistrate în RNCIS  

(ANEXA I.28_ Listă programe validate şi înscrise în RNCIS), universitatea fiind preocupată ca 

denumirea fiecărui program să fie în strânsă corelare cu una sau mai multe calificări și ocupații din 

Clasificarea Ocupațiilor din România.  

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.21.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.22.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.22.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.22.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.22.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.23.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.23.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.24.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.24.pdf
http://ipg.upg-ploiesti.ro/
http://ime.upg-ploiesti.ro/
http://tpp.upg-ploiesti.ro/
http://ls.upg-ploiesti.ro/
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Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.25.pdf
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Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.26.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.27.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.27.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.28.pdf
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 Anual, comisiile de evaluare a programelor de studii realizează un audit în baza unei proceduri 

interne (ANEXA I.29_ Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de 

studii – procedură operaţională) și a regulamentului corespunzător (ANEXA II.29 - Regulament privind 

inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii universitare de 

licență și masterat), astfel încât planurile de învățământ și fișele disciplinelor să fie revizuite prin 

raportare la standardele de calitate impuse de ARACIS și solicitărilor din partea mediului economic și 

social (ANEXA I.30_ Model Raport de evaluare internă program de studii). 

 Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești oferă, prin Departamentul de Învățământ la Distanță și 

Frecvență Redusă, o alternativă flexibilă, susținută de tehnologiile moderne de informație și comunicare, 

celor care optează pentru educație continuă.  

 O prioritate a universității în vederea atragerii unui număr mai mare de candidați o reprezintă 

internaționalizarea ofertei educaționale. La nivelul UPG a fost adoptată Strategia de internaționalizare al 

cărei principal obiectiv îl constituie creșterea vizibilității internaționale și a calității proceselor de educație 

și de cercetare științifică prin extinderea cooperării cu universităţi şi alte instituții sau organizaţii din țările 

Uniunii Europene și din afara spațiului european (ANEXA I.31_ Strategia de internaționalizare UPG). O 

componentă importantă a strategiei de internaționalizare o reprezintă susținerea anului pregătitor de limba 

română pentru studenți străini în vederea atragerii studenților din afara spațiului european la programele 

de studii din cadrul universității.  

3. DINAMICA PERFORMANŢELOR UNIVERSITĂŢII PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI 

3.1. Studenții 

3.1.1. Admiterea 

 Admiterea la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești este organizată pentru toate cele 3 cicluri de 

studii, promovarea ofertei educaţionale fiind realizată cu 6 luni înaintea începerii perioadei de înscriere a 

candidaților. La nivelul facultăților, se organizează activități de promovare a ofertei educaționale prin 

vizite la liceele din județul Prahova și din județele învecinate, precum și prin organizarea de acțiuni 

comune studenți – elevi în cadrul Universității. Campania de promovare se face și prin mediile online.  

 UPG Ploiești oferă şanse egale tuturor candidaţilor, indiferent de mediul din care provin, de rasă, 

sex, sau opţiunile religioase. Universitatea asigură studenţilor cu probleme sociale sau cu disabilități 

şanse egale la studii şi, în limita fondurilor disponibile, sprijin pentru finalizarea studiilor. Oferta 

educațională se adresează atât candidaților cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii 

Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cât și 

cetățenilor moldoveni și români din diaspora. Un număr de locuri finanțate de la buget este alocat 

candidaților de etnie romă și elevilor absolvenți ai liceelor din mediul rural. Pentru programele de studii 

ale UPG Ploiești optează și cetățeni străini din state terțe UE.  

 Oferta educațională a UPG Ploiești este reprezentată de 32 de programe de studii universitare de 

licență, din care 5 programe sunt organizate la forma de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă și 

33 de programe de studii universitare de master.  

Ca urmare a cererii de educaţie din partea absolvenţilor de liceu, dar şi a solicitărilor venite din 

partea mediului economic şi social, oferta educaţională a UPG s-a actualizat şi s-a diversificat în ultimii 

ani, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu accent pe programele de masterat, cele 

postuniversitare şi de învăţământ la distanţă.  

Procesul de înfiinţare şi de adaptare a programelor de studii la cerințele pieței muncii este unul 

dinamic, analizându-se de fiecare dată oportunitatea social-economică şi posibilităţile academice în raport 

cu fiecare program în parte. În acest sens, se au în vedere mai multe criterii: nevoile angajatorilor, 

solicitările absolvenţilor de liceu şi ale altor categorii de posibili cursanţi, formarea unor linii educaţionale 

complete (licenţă - masterat - doctorat), compatibilitatea cu direcţiile de interes academic ale 

departamentelor. 

Dinamica numărului de programe de studiu 

An universitar 

Programe de studii universitare de licenţă Programe de studii universitare de masterat Domenii 

Doctorat 

 
IF IFR ID 

IF 
AP A AP A AP A 

2014 / 2015  28  3  3 32 6 
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Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.29.pdf
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2015 / 2016  27  3  3 32 6 

2016 / 2017  27  3  3 32 6 

2017 / 2018  27  3  3 32 6 

2018 / 2019 2 25  3  3 32 6 

2019 / 2020 2 25  2  3 32 4 

Din analiza informaţiilor cu privire la programe, se poate constata că în perioada care s-a scurs de 

la ultima evaluare instituţională, Universitatea a fost preocupată în mod special de menţinerea 

programelor de studii înfiinţate şi de acreditarea sau reacreditarea acestora pentru ciclul de studii de 

licenţă şi de susţinerea acelor programe de studii universitare de masterat a căror atractivitate a fost 

demonstrată prin numărul de candidaţi înscrişi la examenul de admitere. Pentru a răspunde cerințele pieței 

forței muncă, pe de o parte, și pentru a atrage candidați și din afara spațiului vorbitor de limba română, în 

anul universitar 2018 – 2019, UPG Ploiești a diversificat oferta educațională prin autorizarea provizorie a 

două programe de studii, din care unul cu predare în limba engleză. 

Admiterea se desfășoară conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de 

admitere la studii universitare de licență (ANEXA I.32_ Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

concursului de admitere la studii universitare de licenţă), respectiv Metodologiei de organizare și 

desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de master (ANEXA I.33_ Metodologia de 

organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de master), Metodologiei de 

organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat (ANEXA I.34_ 

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat), 

Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești pe 

locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de 

școlarizare, dar fără bursă (ANEXA I.35_Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, 

respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă) și Metodologiei de primire la studii și 

școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017 -2018 (ANEXA I.36_ Metodologia de 

primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017 -2018).  

În ultimii ani, a existat un interes constant din partea absolvenţilor de liceu pentru programele de 

studiu organizate de Universitate la nivel de studii universitare de licenţă. Din analiza dinamicii 

numărului de studenţi se constată și creşterea interesului absolvenţilor studiilor universitare de licenţă 

pentru continuarea pregătirii prin studii universitare de masterat în contextul suplimentării numărului de 

locuri fără taxă, dar şi a oportunităţilor de dezvoltare în carieră pe care le oferă urmarea ciclului doi de 

pregătire universitară.  

În UPG Ploiești, funcționează o școală doctorală multidisciplinară, la care se organizează 

admitere în luna septembrie. Școala doctorală organizează studii în 4 domenii științifice de doctorat: 

mine, petrol și gaze, inginerie chimică, ingineria sistemelor și inginerie mecanică.  

Dinamica numărului de studenţi pe cicluri de studii  

Anul universitar 

Licenţă 

Total 

Masterat 

Total 

Doctorat 

TOTAL 
Buget Taxă Buget Taxă 

Buget şi 

taxă 

01.10.2014 3121 3026 6147 600 713 1329 88 7564 

01.10.2015 3111 3005 6116 609 744 1353 63 7532 

01.10.2016 3158 2358 5516 609 647 1256 80 6852 

01.10.2017 3044 1894 4938 608 592 1200 87 6225 

01.10.2018 2965 1429 4394 646 686 1332 88 5814 

01.10.2019 2863 1369 4232 648 729 1377 97 5706 

 Din analiza datelor statistice, se constată o diminuare a numărului de studenți, UPG Ploiești 

înscriindu-se în tendința la nivel național cauzată de scăderea demografică și fenomenul migrației. 

Această situație reprezintă o provocare pentru universitate, care trebuie să își reformuleze strategia astfel 

încât să poată transforma acest risc major într-o oportunitate. 

Dinamica numărului de studenţi străini pe cicluri de studii 

Anul 

universitar 

An 

pregătitor 

Licenţă 

Total 

Masterat 

Total 

Doctorat 

TOTAL 
Buget Taxă Buget Taxă 

Buget şi 

taxă 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.32.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.32.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.33.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.33.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.34.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.34.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.34.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.35.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.35.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.35.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.36.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.36.pdf


 

 

Domeniul de studii universitare de licență: Contabilitate    

Programul de studii universitare de licență: Contabilitate şi Informatică de Gestiune        Pag. 12 / 64 

2014 - 2015 88 147 81 228 5 15 30 5 351 

2015 - 2016 26 158 91 249 13 18 31 11 317 

2016 - 2017 37 159 87 246 14 9 23 14 320 

2017 - 2018 29 117 61 178 14 9 23 7 237 

2018 - 2019 37 100 49 149 17 14 31 7 224 

2019 - 2020 14 95 36 131 27 18 45 10 200 

La momentul actual, sunt înmatriculaţi la programele de studiu care funcţionează în Universitate 

studenţi străini al căror număr a scăzut pentru ciclul de studii universitare de licență, a crescut la ciclul de 

studii universitare de masterat şi s-a menţinut relativ constant, înregistrându-se chiar o uşoară creştere, 

pentru ciclul de studii universitare de doctorat. Această dinamică demonstrează creşterea vizibilităţii 

universităţii pe domeniile de studii de masterat și doctorat şi aprecierea pozitivă a serviciilor educaţionale 

oferite de universitate. Remarcăm, de asemenea, menținerea relativ constant a numărului de studenţi la 

anul pregătitor, ceea ce  confirmă cele afirmate mai sus.  

3.1.2. Activitatea profesională a studenților 

 Activitatea studenților este reglementată instituțional prin Codul drepturilor și obligațiilor 

studentului (ANEXA I.37_ Codul drepturilor și obligațiilor studentului). Activitatea profesională a 

studenților se desfășoară conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (ANEXA 

I.38_ Regulamentul privind activitatea profesională a studenților). Finalizarea studiilor se desfășoară pe 

baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare și postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (ANEXA 

I.39_ Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare și postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești). 

 Înmatricularea studenților, completarea Registrului matricol (ANEXA I.40_ Completarea şi 

gestionarea registrelor matricole în cadrul UPG Ploieşti – procedură operaţională), eliberarea actelor 

de studii se realizează în conformitate cu legislația în vigoare și regulamentele și procedurile 

Universității. 

 Planurile de învățământ sunt întocmite și actualizate periodic pe baza Procedurii Operaționale 

Elaborarea, aprobarea, evaluarea periodică și actualizarea planurilor de învățământ (ANEXA I.41_ 

Elaborarea, aprobarea, evaluarea periodică și actualizarea planurilor de învățământ – procedură 

operaţională) și respectiv pe baza regulamentului corespunzător (ANEXA II.29 - Regulament privind 

inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii universitare de 

licență și masterat).  

 Examinarea studenților este reglementată la nivelul UPG Ploiești atât prin Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenților, cât și prin Procedura Operațională Evaluarea și notarea studenților 

(ANEXA I.42_ Evaluarea și notarea studenților – procedură operaţională).  

 Rezultatele evaluărilor sunt consemnate în catalogul de note, gestionat prin Sistemul Informatic 

Didactic a cărui utilizare este reglementată prin Procedura privind utilizarea aplicației Catalog electronic 

din cadrul Sistemului Informatic Didactic SID (ANEXA I.43_ Procedura privind utilizarea aplicației 

Catalog electronic din cadrul Sistemului Informatic Didactic SID). Studenții au acces la situația lor 

școlară pe bază de user și parolă pe site-ul Universității, secțiunea Studenți, Portal note https://portal.upg-

ploiesti.ro/portal/home. 

 Promovarea studenților se realizează pe baza sistemului de credite transferabile, procedura fiind 

reglementată prin Regulamentul de organizare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite 

transferabile (ANEXA I.44_ Regulamentul de organizare a procesului de învățământ pe baza 

sistemului de credite transferabile).  

3.1.3. Consilierea și orientarea în carieră a studenților 

 În cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești funcționează Centrul de Consiliere și Orientare 

în Carieră (CCOC) care își desfășoară activitatea conform Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (ANEXA I.45_ Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră).  

  Pentru activitatea de consiliere în vederea orientării profesionale a studenților a fost numită 

Comisia de orientare profesională a studenților din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Comisia este 

formată din 31 de cadre didactice din fiecare din cele cinci facultăți din cadrul universității, care 

colaborează cu personalul CCOC (ANEXA I.46_ Comisia de orientare profesională a studenților din 
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Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești). Orientarea profesională a studenților este planificată conform 

unui plan de activități elaborat pentru fiecare an universitar (ANEXA I.47_ Plan de activităţi 

C.C.O.C._2019-2020). Activitățile sunt menite să ducă la realizarea obiectivelor și atingerea țintelor 

asumate de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești prin CCOC. Anual, directorul CCOC prezintă un raport 

cu privire la activitatea desfășurată în cadrul centrului atât de consiliere și orientare în carieră a 

studenților, cât și de evaluarea a satisfacției studenților (ANEXA II.45_ Raport activitate C.C.O.C._2017-

2018). În anul universitar 2015-2016, au fost consiliați în cadrul CCOC 53 de studenți, în anul universitar 

2016-2017, au beneficiat de consiliere în carieră 47 de studenți, iar în 2017-2018, cei doi consilieri în 

carieră și un psiholog, care susțin activitățile centrului în regim de voluntariat, au consiliat 74 de studenți. 

Prin CCOC se derulează sub-proiectul „Sprijin prin Educaţie pentru o Viaţă Activă (SEVA)” în cadrul 

proiectului ROSE-SGU, activitățile căruia vizează consilierea și orientarea în carieră în vederea prevenirii 

abandonului școlar. Membrii CCOC acordă consiliere și în cadrul sub-proiectului „Start Up – Ghidul tău 

de învățare”, derulat la nivelul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în cadrul aceluiași proiect ROSE-

SGU. 

3.1.4 Servicii sociale pentru studenți 

 Pentru susținerea studenților, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești acordă din fondurile de la 

bugetul de stat burse pentru stimularea performanţei academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, 

burse speciale şi alte forme de sprijin material studenţilor de la ciclurile de studii universitare de licenţă şi 

de master. Modalitatea de acordare este reglementată prin Regulamentul de acordare a burselor şi a altor 

forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master 

(ANEXA I.48_ Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru 

studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master). 

 Pentru cazarea studenților, Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești dispune de 7 cămine cu o 

capacitate de 1697 de locuri. Masa se poate servi în regim à la carte la cantina Universității cu o 

capacitate de 500 locuri.  

 Activitatea căminelor studențești și cea cantinei se desfășoară conform Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea căminelor studențești (ANEXA I.49_ Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea căminelor studențești) și Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Social 

din cadrul UPG Ploiești (ANEXA I.50_ Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Social 

din cadrul UPG Ploiești). 

 În cadrul UPG Ploiești, s-a constituit Societatea Antreprenorială Studențească, care funcționează 

conform Regulamentului de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențești în cadrul 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești (ANEXA I.51_ Regulamentul de organizare și funcționare a 

Societății Antreprenoriale Studențești în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești). SAS reprezintă 

un mecanism de sprijinire, dezvoltare şi încurajare a spiritului antreprenorial în mediul universitar, în 

special în rândul studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior, în vederea creşterii competitivităţii 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Activitățile SAS se realizează cu implicarea studenților celor cinci 

facultăți ale universității (ANEXA II.51_ Activităţi S.A.S.). 

 În campusul universitar funcționează începând cu anul 2015 un cabinet de medicină generală. 

Finanțarea pentru dotare și plata salariilor medicului și asistenților este asigurată de Consiliul Județean 

Prahova, materialele sanitare și medicamentele fiind achiziționate, în principal, din veniturile 

universității.   

3.1.5. Activitatea științifică a studenților 

 În Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, studenții sunt implicați constant în activitatea de 

cercetare științifică. La nivelul celor cinci facultăți ale Universității Petrol – Gaze din Ploiești, studenții 

sunt co-organizatori ai unor manifestări științifice naționale și internaționale unde participă pentru a 

disemina rezultatele activității de cercetare științifică pe care o desfășoară în parteneriat cu profesorii 

(ANEXA I.52_ Manifestări ştiinţifice ale studenţilor organizate în UPG Ploieşti_2014-2018). 

3.1.6. Viața culturală și sportivă a studenților 

 Studenții pot beneficia în campusul universitar de baza sportivă a universității – sală de sport, 

terenuri în aer liber, echipament fitness de exterior, pentru a face mișcare și a petrece timpul liber.  

 Casa de Cultură a Studenților oferă un cadru stimulativ de exprimare și afirmare socială a 

studenților prin activități cultural-artistice, științifice, de voluntariat, antreprenoriat și sportive.  
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 Clubul Sportiv Universitar oferă cadrul de exprimare a studenţilor prin activităţi sportive, 

facilitând schimburile, din punct de vedere sportiv, între studenţii din Centrul Universitar Ploiești și alte 

centre universitare. 

 Studenții universității sunt membri ai unor ansambluri artistice (dans, teatru) și participă la 

activități sportive în echipă sau individual.  

3.1.7. Monitorizarea absolvenților 

 Activitatea CCOC cu privire la monitorizarea inserției absolvenților este planificată conform unui 

plan de activități elaborat pentru fiecare an universitar (ANEXA I.47_ Plan de activităţi C.C.O.C._2019-

2020). La nivelul UPG Ploiești, a fost numită o comisie de monitorizare a absolvenților, formată din 

reprezentanți ai fiecărei facultăți (ANEXA I.53_ Comisie de monitorizare a absolvenților). Pentru 

promoțiile 2015-2016 și 2016-2017, s-a administrat chestionarul cu privire la inserția pe piața forței de 

muncă în format letric (ANEXA I.54_ Chestionar cu privire la inserția pe piața forței de muncă). S-au 

analizat datele și pe baza acestor date s-au întocmit rapoarte de monitorizare a inserției absolvenților 

(ANEXA I.55_ Rapoarte de monitorizare a inserției absolvenților). Începând cu promoția 2017-2018, s-

a elaborat un chestionar electronic https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/sondaj02, care se 

administrează absolvenților conform procedurii Monitorizarea integrării absolvenţilor pe piaţa muncii şi 

a continuării studiilor la ciclul de master (ANEXA I.56_ Monitorizarea integrării absolvenţilor pe piaţa 

muncii şi a continuării studiilor la ciclul de master – procedură operaţională). 

3.2. Personalul didactic 

3.2.1. Condițiile pentru ocupare prin concurs a posturilor didactice și de cercetare 

 Personalul didactic din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești este format din profesori, 

conferențiari, șefi de lucrări/lectori și asistenți. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti elaborează anual 

estimări privind necesarul de personal didactic şi scoate la concurs posturi, cu respectarea procedurilor 

legale. Concursurile se organizează cu respectarea Metodologiei privind desfășurarea concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice și de cercetare (ANEXA I.57_ Metodologia privind desfășurarea 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare) aprobată de Senatul Universității. 

Posturile didactice vacante care se scot la concurs sunt publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, pe 

site-ul Universității și pe site-ul specializat al MEN.  

 Toate cadrele didactice îndeplinesc cerințele legale de ocupare a posturilor, în conformitate cu 

legislația în vigoare și reglementările interne ale universității. Verificarea informațiilor din fișa de 

verificare este realizată de către o comisie formată din 3 cadre didactice, specialiști în domeniul postului 

sau într-un domeniu apropiat, care au titlul didactic sau de cercetare superior sau cel puţin egal cu cel al 

postului scos la concurs, numită prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului de administrație. 

3.2.2. Numărul și structura posturilor didactice 

Personalul didactic titular are funcția de bază în universitate. La începutul anului universitar 

2019-2020, numărul total al personalului didactic titular, cu carte de muncă și cu norma de bază în UPG 

Ploiești este 245, la care se adaugă 1 cadru didactic angajat pe durată determinată. Structura personalului 

didactic este 44 profesori, 85 conferențiari, 111 șefi de lucrări/lectori, 6 asistenți. La programele de 

licență și master care se derulează în UPG Ploiești, în anul universitar 2019 – 2020 au fost normate în 

statele de funcții ale departamentelor 416 posturi didactice. Normarea cadrelor didactice este reglementată 

prin Metodologia de întocmire a statelor de funcții ale personalului didactic și a documentelor conexe 

(ANEXA I.58_ Metodologia de întocmire a statelor de funcții ale personalului didactic și a 

documentelor conexe). Având în vedere situația financiară a instituției, norma cadrelor didactice este 

majorată prin hotărârea Senatului universitar. 

Pentru posturile didactice vacante, selecția personalului didactic asociat care nu este titularizat în 

învățământul superior sau care este titularizat în alte instituții de învățământ superior se realizează pe baza 

Regulamentului pentru selectarea cadrelor didactice asociate în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

(ANEXA I.59_ Regulamentul pentru selectarea cadrelor didactice asociate în Universitatea Petrol-

Gaze din Ploiești). Pentru desfășurarea activității, este necesar ca personalul didactic asociat să aibă 

acordul instituției unde au norma de bază. Dosarele cadrelor didactice asociate sunt aprobate de Senatul 

Universității în luna septembrie, înainte de începerea anului universitar.  

Structura şi dinamica personalului didactic 
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An universitar 

Total posturi 

Din care Profesor Conferențiar 
Șef de 

lucrări/Lector 
Asistent Preparator 

O V T O V T O V T O V T O V T O V 

2014-2015 298 278 58 47 11 96 81 15 348 122 226 64 38 26 10 10 - 

2015-2016 281 324 59 49 10 102 89 13 402 116 286 40 25 15 2 2 - 

2016-2017 274 219 60 54 6 98 91 7 313 115 198 21 13 8 1 1 - 

2017-2018 264 173 56 55 1 89 89 - 273 108 165 19 12 7 - - - 

2018-2019 257 180 56 51 5 89 86 3 273 110 163 19 10 9 - - - 

2019-2020 247 169 46 44 1 88 85 3 271 111 160 10 6 5 - - - 

Din analiza datelor prezentate rezultă o scădere a numărului total de posturi, precum şi a celor 

ocupate cu titulari. Această scădere este justificată, pe de o parte, prin scăderea numărului de studenți, pe 

de alta, prin mărirea normei didactice ca urmare a deteriorării situației financiare a Universității. Cu toate 

acestea, se poate considera că, în raport cu numărul total de studenţi (5706 la 01.10.2019), gradul de 

acoperire la nivelul Universităţii a evoluat în sens pozitiv: 59,37% în 2019-2020 faţă de 51,73% în 2014-

2015. Dacă în anul universitar 2014-2015, pentru 7548 studenţi erau încadrate 298 de cadre didactice 

(25,32 studenţi/ cadru didactic), în anul universitar 2019-2020, la 5706 studenţi predau 247 cadre 

didactice (23,10 studenţi/cadru didactic), ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că în universitate s-au creat 

premisele pentru o creştere a calităţii actului didactic. 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic cuprinde un număr de 262 persoane, din care: 129 

personalul didactic auxiliar şi 133 personal nedidactic.  

Cadrele didactice asociate provin din rândul unor specialişti cu merite recunoscute, care lucrează 

în domeniul disciplinelor pe care le predau și îndeplinesc toate cerințele legale pentru ocuparea posturilor. 

Cadrele didactice asociate sunt selectate la nivelul departamentelor coordonatoare ale programelor de 

studii conform Regulamentului pentru selectarea cadrelor didactice asociate în Universitatea Petrol-

Gaze din Ploiești (ANEXA I.59_ Regulamentul pentru selectarea cadrelor didactice asociate în 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești). 

3.3 Cercetarea științifică 

3.3.1. Programarea cercetării 

In conformitate cu prevederile Cartei Universitare, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o 

instituţie de învățământ superior a cărei principală misiune o constituie educația și cercetarea științifică. 

Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală a activităţii din UPG Ploiești şi reprezintă unul 

dintre principalele criterii de evaluare a calificării şi de apreciere a performanţei academice. Cercetarea 

ştiinţifică stă la baza procesului de învăţământ superior, care asigură formarea de resurse umane înalt 

calificate şi constituie, prin norma didactică, o obligaţie profesională. Libertatea academică şi autonomia 

universitară, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională creează climatul unei ceretări 

științifice libere de orice îngrădiri sau condiţionări.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul UPG Ploiești acoperă trei componente 

fundamentale: (1) cercetarea fundamentală şi aplicativă; (2) inovarea în domeniul cercetării, dezvoltării 

tehnologice şi transferului de cunoştinţe şi (3) formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în 

cercetare. Această activitate s-a desfăşurat conform standardelor folosite pe plan naţional, iar  principalele 

efecte ale rezultatelor cercetării sunt: creşterea fondurilor repartizate universităţii de MEN prin finanţarea 

anuală de bază, creşterea veniturilor universităţii şi implicit ale cadrelor didactice, îmbunătăţirea bazei 

materiale a universităţii, promovarea cadrelor didactice, intensificarea schimburilor internaţionale, 

atragerea de doctoranzi străini.  

În ultimii cinci ani, UPG Ploieşti şi-a programat şi a reuşit o creştere notabilă a indicatorilor de 

calitate ai cercetării ştiinţifice din universitate, progres datorat şi implicării cadrelor didactice în 

majoritatea programelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în numeroase programe 

operaţionale cu finanţare europeană adresate mediului universitar. 

Strategia Universității Petrol Gaze din Ploiești în cercetarea științifică are drept obiectiv major 

creșterea prestigiului Universității în plan național și internațional, pe baza unor contribuții semnificative 

la dezvoltarea cunoașterii și creației în domeniile pe care le cultivă, prin valorificarea potențialului uman 

și a infrastructurii de care dispune, promovând cu consecvență cercetarea inter - și multidiscplinară 

(ANEXA I.14_ Planul Strategic al Universităţii_2016 – 2020). Strategia UPG Ploiești în domeniul 

cercetării științifice este corelată cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) pentru 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.59.pdf
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perioada 2014-2020 şi cu structura Programului Cadru Orizont 2020 (Strategia CDI 2014-2020). 

  Activitatea de cercetare ştiinţifică se caracterizează printr-un nivel ridicat al standardelor şi se 

desfăşoară pe 13 domenii de cercetare (ANEXA I.60_ Domenii de cercetare ştiinţifică) şi mai multe 

direcţii tematice conforme cu tradiţiile şi competenţele cadrelor didactice şi cercetătorilor din UPG 

Ploieşti.  

3.3.2. Realizarea cercetării 

Din punct de vedere managerial, logistic şi instituţional, activitatea de cercetare este derulată sub 

conducerea prorectorului responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică și al Consiliului Științific. 

Consiliul Științific funcționează după un regulament propriu aprobat de Senatul universitar (ANEXA 

I.61_ Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Stiinţific UPG Ploieşti).  

Încă de la înființare în anul 1948, Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești organizează studii de 

doctorat și are dreptul de a conferi titlul științific de doctor. În perioada celor 70 de ani de când se află în 

derulare programe de studii universitare de doctorat au fost acordate 825 de titluri științifice de doctor. 

Coordonarea programelor de studii universitare de doctorat a fost și continuă să fie asigurată de un corp 

profesoral de elită alcătuit din cadre didactice și cercetători a căror competență probitate și profesională 

demonstrate au dus la formarea de profesioniști recunoscuți astăzi pe plan național și international, fapt 

dovedit şi de ţările din care provin doctoranzii (Mexic, Coreea, Siria, Grecia, Tunisia, Iran, Irak, 

Vietnam). 

 In prezent, Școala Doctorală a UPG Ploieşti este organizată pe şase domenii (Mine, Petrol şi 

Gaze, Inginerie Chimică, Inginerie Mecanică, Ingineria Sistemelor, Inginerie Industrială, Chimie). Dintre 

acestea, începand cu anul 2018, domeniile de doctorat Chimie și Inginerie Industrială sunt în lichidare.  

În UPG Ploiești, în anul universitar 2019 - 2020, sunt confirmați 26 conducători de doctorat, 

dintre care trei funcționează cu norma de bază la alte universități. Pentru anul universitar 2019 - 2020, în 

cadrul Școlii Doctorale a Universității Petrol-Gaze din Ploiești sunt înmatriculați 97 de studenți 

doctoranzi, aflați în diverse stadii ale programului de pregătire, repartizați pe domenii și categorii potrivit 

tabelului următor. 

Domeniul de 

doctorat 

Doctoranzi 
Total doctoranzi pe 

domeniu 
Români 

Străini 
Cu frecvență Cu frevență redusă 

Mine, petrol și gaze 8 26 13 47 

Inginerie chimică 5 10 2 17 

Inginerie mecanică 2 13 5 20 

Ingineria sistemelor 2 7 2 11 

Chimie 2 0 0 2 

TOTAL 19 56 22 97 

La nivelul IOSUD in Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești activitatea de doctorat este 

reglementată de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat la 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (ANEXA I.62_ Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești).  

În perioada 2014 – 2018, au beneficiat de burse doctorale 11 doctoranzi, respectiv 3 cercetători au 

primit burse postdoctorale, din proiecte finanţate din fonduri structurale. Faptul că numeroşi cercetători în 

domeniile cu profil petrol sunt interesaţi să participe la programele doctorale oferite de universitatea 

noastră arată recunoaşterea internaţională a cadrelor didactice care lucrează în UPG Ploieşti. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică, proiectare, consultanţă şi expertiză 

din UPG Ploieşti se desfăşoară în cadrul departamentelor şi în cadrul celor 13 centre de cercetare, dotate 

cu aparatură modernă care corespunde cerinţelor temelor abordate (ANEXA I.63_ Centre de cercetare), 

precum şi/sau cu biblioteci moderne, cu acces la noutăţile ştiinţifice de ultimă oră, care permit raportarea 

reală la ceea ce colegii noştri cercetători din ţară şi străinătate au realizat. 

Principalele laboratoare de cercetare ale universităţii sunt prezentate în ANEXA I.64_ 

Laboratoare de cercetare. Laboratorul de încercări mecanice a fost dotat cu echipamente în valoare de 

cca 6 milioane de Euro, obţinuți prin Programul de creştere a competitivităţii economice (POSCCE).  

Cercetarea ştiinţifică este finanţată, în principal, din proiecte/contracte de cercetare, în perioada 

2014 - 2018 realizându-se 195 proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale (5 granturi internaționle, 

11 granturi naționale și 179 contracte de cercetare cu companii din țară și din străinătate) (ANEXA I.65_ 
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Contracte obţinute/derulate prin competiţii internaţionale; ANEXA II.65_ Contracte obţinute/derulate 

prin competiţii naţionale; ANEXA I.66_ Contracte încheiate cu companii din ţară şi din străinătate).  

Finanţarea se realizează şi din surse proprii ale universităţii prin normarea riguroasă a activităţii 

de cercetare, premierea rezultatelor cercetării, plata taxelor de publicare a articolelor în reviste cotate ISI 

şi plata taxelor pentru brevetele de invenţie care sunt proprietate intelectuală a UPG Ploieşti. 

Întreaga activitate de cercetare ştiinţifică se caracterizează printr-un nivel deosebit al standardelor 

la care se desfăşoară, nu numai din punct de vedere organizatoric, al derulării propriu zise a contractelor 

de cercetare, ci şi al seriozităţii avizării interne a rezultatelor, în baza procedurii operaţionale Controlul 

procesului de cercetare (ANEXA I.67_ Controlul procesului de cercetare – procedură operaţională).  

Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice este normată anual, conform unei 

metodologii care a fost adaptată continuu la cerinţele organismelor MEN, astfel că în prezent se pune 

accent pe publicarea de articole în reviste cotate Thomson Reuters (ISI) cu scor relativ de influenţă mare, 

publicarea de cărţi şi capitole de cărţi la edituri din străinătate şi realizarea de brevete de invenţie sub 

tutela universităţii. (ANEXA I.68_ Metodologia privind normarea activităţii de cercetare ştiinţifică).  

3.3.3. Valorificarea cercetării 

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică sunt valorificate prin articole publicate în reviste de 

specialitate cotate ISI – Thomson Reuters cu toate cele trei componente: SCI-E (Science Citation Index-

Expanded), SSCI (Social Sciences Citation Index) şi AHCI (Arts and Humanities Citation Index) sau 

indexate în alte baze de date internaţionale (EBSCO, CEEOL, Proquest, Scopus, ERIH, Ulrich Web of 

Knowledge, etc.), în reviste din ţară recunoscute de CNCS, comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe, 

simpozioane ştiinţifice din ţară sau din străinătate, brevete de invenţie, cărți publicate la edituri din ţară 

sau din străinătate, contracte, expertiză, consultanţă cu societăţi comerciale din ţară sau din străinătate. 

In perioada 2014 - 2018, în cadrul Editurii Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti s-au tipărit cele 

cinci serii de Buletine/Jurnale ale UPG în limbile engleză şi franceză.  

Situaţia acreditării seriilor Buletinului sau ale Jurnalelor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 

Buletin/ Jurnal Numere/an Indexare în baze de date 

Buletinul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti Seria 

Tehnică (categoria B+ 2007-2011), ISSN (Online) 2247-

8574, ISSN – L 1224-8495 

4 
EBSCO Academic Search 

Complete 

Word and Text - A Journal of Literary Studies and 

Linguistics (Titlul anterior Buletinul Universităţii Petrol-

Gaze din Ploieşti Seria Filologie), (ISSN 2069-9271; 

online ISSN 2247-9163).  

2 

Începând cu 

anul 2015, 

volumul V, 

devenit o 

publicaţie 

anuală - 

volumele 

anuale vor 

avea număr 

dublu (1-2) şi 

vor apărea în 

luna 

decembrie. 

CEEOL, EBSCO (Academic 

Search Complete), Index 

Copernicus, Scipio.Scientific 

Publishing and Information 

online, Ulrich Periodicals 

Directory, MLA (Modern 

Language Association) 

International Bibliography - link 

Scopus, ERIH Plus, Clarivate 

Analytics, Emerging Sources 

Citation Index – Journal List 

Economic Insights - Trends and Challenges (Titlul 

anterior Buletinul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti 

Seria Ştiinţe Economice (ISSN 2284‐8576, Online ISSN 

2284‐8584 , ISSN–L 2284‐8576 

4 

EconLit, EBSCO, DOAJ, 

CABELL’S, Ulrich’s, Index 

Copernicus, ICAAP 

Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies 

(Titlul anterior Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din 

Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio - Umane şi Juridice, ISSN 

2360 – 4026, ISSN L 2360 – 4026  

2 EBSCO, HeinOnline 

Journal of Educational Sciences and Psychology (Titlul 

anterior Buletinul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti 

Seria Ştiinţele Educaţiei, ISSN 2247-6377, ISSN (online) 

2247 – 8558 

2 

Thomson Reuters - ESCI, Web of 

Science, Directory of Open 

Access Journals (DOAJ), 

European Reference Index for the 

Humanities and the Social 

Sciences (ERIH PLUS), Index 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.65.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20II.65.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20II.65.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.66.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.67.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.68.pdf


 

 

Domeniul de studii universitare de licență: Contabilitate    

Programul de studii universitare de licență: Contabilitate şi Informatică de Gestiune        Pag. 18 / 64 

Copernicus, EBSCO, ProQuest, 

Scipio. 

Buletinul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti Seria 

Matematică - Informatică-Fizică  
2 

EBSCO, Index Copernicus, 

DOAJ, CSA, Zentralblatt MATH, 

Ulrich’s, AMS, Google scholar 

UPG Ploieşti organizează periodic atât la nivelul universităţii, cât şi la nivelul facultăţilor şi al 

departamentelor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (conferinţe, simpozioane ştiinţifice, 

workshop-uri), lucrările prezentate fiind publicate în revistele UPG Ploieşti sau în volumele editate cu 

ocazia acestor manifestări ştiinţifice. In perioada 2014 -2018, au fost organizate 32 manifestări ştiinţifice 

ale cadrelor didactice şi cercetătorilor (ANEXA I.69_ Manifestări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi 

cercetătorilor), precum şi 37 sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti (ANEXA I.52_ Manifestări 

ştiinţifice ale studenţilor organizate în UPG Ploieşti_2014-2018). 

În cadrul universității există un climat și o cultură academică puternic centrate pe cercetare, 

atestate de rezultatele activității științifice (granturi, publicații, brevete, premii). Există procuparea pentru 

vizibilitate științifică internațională, reflectată prin creșterea ponderii lucrărilor publicate în reviste 

indexate în baze de date internaționale, volume publicate la edituri internaționale. Rezultatele cercetării 

științifice pentru perioada 2014 - 2018 sunt prezentate succint în tabelul următor. 

Rezultatele cercetării științifice 

                    An 

Producție 

științifică 

2014 2015 2016 2017 2018 

Articole      

ISI 68/Fic=40,73 72/Fic=39,93 86/Fic=54,03 75/Fic=58,23 62/Fic=52,25 

ISI - zona rosie 6/Fic=10,56 7/Fic=6,35 1/Fic=0,61 9/Fic=10,07 12/Fic=16,95 

ISI-zona galbenă 6/Fic=4,24 5/Fic=2,53 8/Fic=8,03 7/Fic=9,35 3/Fic=2,59 

BDI 302 174 155 145 62 

Cărți       

edituri 

intenaționale 

4 5 3 7 5 

edituri naționale 41 77 41 23 13 

Capitole în cărți 

la edituri 

internaționale 

13 13 27 30 13 

Citări în baze de 

date Web of 

Sicence 

351 297 414 525 508 

Teze de doctorat 24 15 18 12 4 

Brevete  1 2 1 1 

(FIC- Factor de impact cumulat atribuit autorilor din UPG) 

În perioada 2014 – 2018, au fost publicate 1201 articole ştiinţifice. Dintre acestea, 363 de articole 

au fost publicate în reviste cotate ISI, 838 de articole în reviste din fluxul principal de publicaţii indexate 

BDI şi 485 de articole au fost publicate în volumele unor conferinţe ştiinţifice internaţionale. Media 

anuală a fost de aproximativ 1,64 articole publicate/cadru didactic/an, comparativ cu media de 1,3 

articole/cadru didactic/an publicate în perioada 2008 -2013. (ANEXA I.70_ Articole publicate în reviste 

recunoscute la nivel internaţional, cotate ISI Web of Science; ANEXA I.71_ Articole publicate în 

volumele conferinţelor internaţionale, indexate ISI; ANEXA I.72_ Articole publicate în reviste 

recunoscute la nivel internaţional, indexate BDI; ANEXA I.73_ Brevete de invenţie). 

Din graficul prezentat, se observă o scădere treptată, de la anul 2014 la anii 2015, 2016, 2017 și 

apoi 2018. Scăderea producției de articole ştiinţifice de la anul 2014 la anul 2018 este cauzată, în mare 

parte, de schimbările majore survenite la CNCS şi de noua evaluare naţională, în urma cărora revistele 

indexate B+ au devenit B, revistele indexate B au devenit C. Prin sporirea continuă a calităţii şi probităţii 

ştiinţifice a revistelor şi cărţilor publicate la UPG Ploieşti, printr-un proces de recenzie extrem de riguros 

şi prin alinierea la normele internaţionale, toate domeniile științtifice din UPG sunt pregătite pentru o 

evaluare dură, similară celei la care au fost supuse domeniile umaniste. 

 Dacă numărul total de articole publicate a scăzut, este de remarcat creșterea  numărului de 

articole publicte în reviste cotate ISI, care atinge un maxim de 86 în anul 2016.  Faţă de perioada 2008 - 
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Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.71.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.72.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.72.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.73.pdf
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2013, numărul de articole publicate în reviste cotate ISI a crescut de 1,47 ori, de la 247 la 363. S-a pus de 

asemenea accentul pe publicarea de articole în reviste ISI din zona roșie și galbenă cu factor de impact şi 

scor relativ de influenţă mari. Astfel, în perioada 2014 - 2018, au fost publicate 35 articole în reviste ISI 

din zona roșie și 27 în cele din zona galbenă. 

 În perioada 2014 - 2018, au fost publicate 165 de cărţi și 38 de capitole în cărți la edituri 

româneşti (ANEXA I.74_ Cărţi publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCSIS) şi 30 de cărți și 

110 capitole în cărți publicate la edituri din străinătate (ANEXA I.75_ Cărţi publicate în edituri 

internaţionale de prestigiu). 

În perioada 2014 – 2018, au fost înregistrate 5 brevete de invenţie sub tutela UPG Ploieşti. 

Granturile naționale și internaționale, precum și proiectele/contractele de 

cercetare/consultanța/servicii tehnice și tehnologice încheiate/derulate direct cu companii din țară și 

străinătate reprezintă o componentă esențială a finanțării cercetării. În perioada 2014 – 2018, au fost 

derulate 195 proiecte de cercetare, iar distribuția și valoarea încasată a acestor contracte de cercetare este 

prezentată în tabelul următor: 

Anul Granturi internaționale Granturi naționale 
Contracte încheiate cu 

companii 
Total 

 Nr. 
Valoare 

(lei) 
Nr. 

Valoare 

(lei) 
Nr. 

Valoare 

(lei) 
Nr. 

Valoare 

(lei) 

2014 2 167103 2 40500 48 1128860 52 1336463 

2015 1 244687 1 37268 44 1895157 46 2177112 

2016 1 182361 2 120713 34 761539 37 1064613 

2017 1 136805 5 314241 28 1009962 34 1461008 

2018   6 578627 25 1121347 31 1699974 

Valoarea totală a granturilor și contractelor cu companiile în perioada 2014 - 2018 a fost de 

7.739.170 lei.  

Trebuie remarcat că în această perioadă, din cauza subfinanțării programelor de cercetare la nivel 

național, menţinerea încasărilor la valori relativ ridicate a fost realizată  prin  contractele încheiate cu 

agenţi economici, fapt care evidenţiază efortul şi capacitatea de adaptare a cadrelor didactice pentru a găsi 

surse de finanțare a cercetării. 

În universitatea noastră, în perioada 2014 – 2018, au fost finalizate 74 teze de doctorat (ANEXA 

I.76_ Teze de doctorat). 

3.4. Baza materială 

3.4.1. Spații pentru activitatea didactică 

 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești are un campus care acoperă 11 hectare. În campusul 

universitar sunt 10 corpuri de clădire cu spații destinate procesului didactic (amfiteatre, săli de curs, săli 

de seminar și laboratoare) și 1 corp destinat Casei de Cultură a Studenților și 1 corp - baza de foraj – 

destinat activităților practice și experimentale. Spațiile pentru activitatea didactică acoperă o suprafață de 

15.083 mp, la care se adaugă 996,33 mp spații de bibliotecă. Toate spațiile de învățământ (46 amfiteatre 

și săli de curs, 45 de săli de seminar și 107 laboratoare) sunt în proprietatea UPG Ploiești (ANEXA I.77_ 

Ordin nr. 3276 din data de 23.02.2004_intabulare drept de proprietate, ANEXA I.78_ Încheiere nr. 

16132 din data de 29.10.2004_Judecătoria Ploieşti). Toate amfiteatrele sunt dotate cu videoproiector și 

ecran de proiecție. În tot campusul universitar este acoperire Internet prin wi-fi.  

 Capacitatea spațiilor de învățământ este conformă cu standardele impuse pentru activitatea de 

curs, seminar, laborator (ANEXA I.79_ Centralizator spaţii de învăţământ UPG). Spaţiile didactice şi de 

cercetare se constituie într-o bază materială corespunzătoare unei activităţi universitare bune, fiind dotate 

cu sisteme multimedia şi alte mijloace care facilitează procesul didactic. Laboratoarele sunt dotate 

corespunzător pentru activităţile aplicative (echipamente de laborator, programe informatice cu licenţă) şi 

săli pentru desfăşurarea seminariilor şi a altor tipuri de activităţi didactice. Dotările şi amenajările 

existente sunt în concordanţă cu normele tehnice de funcţionare. Acestea sunt suficiente pentru 

desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare specifice tuturor domeniilor şi programelor de studii 

(licenţă, master, doctorat) la care sunt înmatriculaţi studenţi, masteranzi şi doctoranzi. UPG din Ploiești 

continuă investiţiile pentru reabilitarea şi modernizarea spaţiilor didactice. 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.74.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.75.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.75.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.76.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.76.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.77.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.77.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.77.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.78.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.78.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.79.pdf
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3.4.2. Dotări 

Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești dispune de spaţii adecvate suficiente pentru derularea 

tuturor activităţilor aferente procesului educaţional şi de cercetare, precum şi a activităţilor care vizează 

prezenţa studenţilor în campus. 

Utilizând ca surse de finanţare bugetul, veniturile din cercetare sau veniturile din sponsorizare, în 

intervalul 2014 – 2018, s-au derulat o serie de activităţi de dotare, reabilitare, igienizare, reparaţii asupra 

spaţiilor proprii ale Universităţii, aşa cum se prezintă în tabelul de mai jos: 

Dinamica lucrărilor de amenajare şi reabilitare 

Anul Tipul lucrării 
Valoarea în lei 

cu TVA 

Sursa de 

finanţare 

2014 

Reabilitare hidroizolație cămin 3 27672.70 Buget 

Reabilitare hidroizolație cămin 4 45012.16 Buget 

Reabilitare hidroizolație amfiteatre corp I 55215.74 Buget 

Reabilitare hidroizolație Corp C 59934.09 Buget 

Reabilitare hidroizolație Sala de Sport 30367.31 Buget 

Reabilitare hidroizolație Corp E 2825.14 Buget 

Reabilitare hidroizolatie Corp K 77272.66 Buget 

Reabilitare fațade căi de acces 97681.48 Buget 

Reabilitare sala de sport 98244.99 Buget 

Reabilitare sală de curs EV 4 7410.07 Buget 

Reabilitare săli de curs DI4, DI5 corp D 24273.48 Buget 

Reabilitare săli de curs I II 1, III2, I III2, I IV1, I IV2 corp I 63997.3 Buget 

Repunere în funcțiune posturi telefonice 558.00 Venituri proprii 

Reparații, igienizare spălătorie 4285,44 Venituri proprii 

Instalație alimentare energie electrică bibliotecă 8925,52 Venituri proprii 

Reparații, igienizare cantină 19582,08 Venituri proprii 

Reparații parțiale igienizare cămin 1 23179.91 Venituri proprii 

Reparații parțiale igienizare cămin 2 28591.29 Venituri proprii 

Reparații parțiale igienizare cămin 3 29179.19 Venituri proprii 

Reparații parțiale igienizare cămin 4 19008.82 Venituri proprii 

Reparații parțiale igienizare cămin 5 27661.28 Venituri proprii 

Reparații parțiale igienizare cămin 6 32821.04 Venituri proprii 

Reparații parțiale igienizare cămin 7 35202.95 Venituri proprii 

Inlocuire geamuri și uși termopan 12526,90 Venituri proprii 

Reparații și igienizări sala Ap10 3.618,93 Venituri proprii 

Reparații fațadă Aulă 2845,35 Venituri proprii 

Sistem verificare vizuală non audio respectare prev. ROI 22838,00 Venituri proprii 

2015 

Refacere hidroizolație acoperiș corp J 57816,602 Buget 

Reabilitare lift corp E 63,749.64 Buget 

Reabilitare lift corp B  63,749.64 Buget 

Reabilitare sistem alimentare agent termic subsol corp G 157275,09 Venituri proprii 

Amenajare hol extindere corp B 14138,03 Venituri proprii 

Reparații 3 băi și zugrăveli parțiale 7 camere 5083,52 Venituri proprii 

Reparații căi de acces-zona carosabilă sala sport și parc incintă 64600,09 Venituri proprii 

Reparații perete acoperiș, corp H sala de lectură 3042,35 Venituri proprii 

Amenjare anexă centrală  17877,08 Venituri proprii 

Reparații cămin 2 - zugrăveli, vopsitorii 14940,29 Venituri proprii 

Reparații cămin 3 - zugrăveli, vopsitorii 17375,39 Venituri proprii 

Reparații cămin 4 - zugrăveli, vopsitorii 16680,43 Venituri proprii 

Reparații cămin 5 - zugrăveli, vopsitorii 16045,54 Venituri proprii 

Reparații cămin 6 - zugrăveli, vopsitorii 15594,18 Venituri proprii 

Reparații cămin 7 - zugrăveli, vopsitorii 16932,32 Venituri proprii 

2016 

Reabilitare cămin 1 1443817.06 Budget + VP 

Reabilitare centrală termică 1 – cazan 1 și 2 344.613,86 Buget 

Reabilitare conducte subsol corp E 95005,80 Buget 

Reabilitare sistem de alimentare apă rece, apă caldă și agent 

termic subsol cămin 4 
145199.15 Venituri proprii 
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Reabilitare infrastructură rețea date 71516.40 Venituri proprii 

Mutare conexiuni fibră optică Cămin 1 - corp J 2376.00 Venituri proprii 

Reabilitare sistem de alimentare agent termic cantină - corp E 49260.24 Venituri proprii 

Reabilitare sistem de alimentare agent termic cantină - cămin 3 6096.31 Venituri proprii 

Reparații igienizări cămin 2 22090,12 Venituri proprii 

Reparații igienizări cămin 3 56140,30 Venituri proprii 

Reparații igienizări cămin 4 18913.93 Venituri proprii 

Reparații igienizări cămin 5 24200,40 Venituri proprii 

Reparații igienizări cămin 6 19605,41 Venituri proprii 

Reparații igienizări cămin 7 22712,53 Venituri proprii 

Reparații igienizări cantină 16337,23 Venituri proprii 

Reparații rețea electrică și Internet sala A II 1 11042,80 Venituri proprii 

Reparații rețea electrică și Internet sala A II 3 9813,24 Venituri proprii 

Reparații rețea electrică și Internet sala I II 9 9955,56 Venituri proprii 

Reparatii rețea electrică și Internet sala Ep 4 7515,60 Venituri proprii 

Reparații rețea electrică laborator transmisia căldurii 6552,36 Venituri proprii 

Reparație conducta principală 6" apă rece 4650 Venituri proprii 

Separație alimentare conductă apă rece cămin 1 la CCS 2482,25 Venituri proprii 

Desfacere și refacerecu beton armat platforma 70mp 57422,83 Venituri proprii 

Reparație conductă ape uzate 43068,11 Venituri proprii 

Refacere hidroizolație cămin 2 11773,80 Venituri proprii 

Igienizare vestiar și birouri sala de sport 4999,18 Venituri proprii 

Reabilitare sală documentare științifică - I IV32B 4401,59 Venituri proprii 

Reparație platformă trepte și elevatie gard intrare UPG, montat 

borduri platformă trepte intrare UPG 

25.468,62 

 

Sponsorizare 

 

Lucrări de amenajare sala Ip6 27.406,56 Sponsorizare 

Lucrare de zugrăveli (vopsitorii) reparații mărunte - Ip9, Ip10 

LOT 1 

3949,50 CNFIS –FDI-

2016-0067 

Lucrare de montaj mochetă - Ip9, Ip10 - LOT 2 11308,43 CNFIS –FDI-

2016-0067 

2017 

Reabilitare conducte apă caldă cămin 2 28794.11 Buget 

Reabilitare cămin 5 - lift 59447.64 Buget 

Reabilitare parțială hidroizolații cămin 2 7497.00 Buget 

Reabilitare parțială hidroizolații cămin 5 2998.80 Buget 

Reabilitare parțială hidroizolații cămin 6 11995.20 Buget 

Reabilitare parțială hidroizolații cămin 7 3373.65 Buget 

Reabilitare parțială tâmplărie PVC - ferestre cămin 1 12294.72 Buget 

Reabilitare cantină studenți străini 7551.56 Buget 

Reabilitare conducte cu apă rece corp D 7151.50 Buget 

Reabilitare hidroizolații corp G 29935.64 Buget 

Reabilitare conducte alimentare apă și canalizare corp B 184703.01 Buget 

Reabilitare aula - instalație de climatizare  286992.30 Buget 

Reabilitare Ap9 - instalație climatizare  55626.55 Buget 

Reabilitare conducte agent termic subtraversare drum acces corp 

E 

28021.69 Buget 

Reabilitare centrală termică nr.1 - cazan 2300 kW 213633.39 Buget 

Reabilitare conducte agent termic centrală corp C 239155.14 Buget 

Reabilitare corp FA partial - holuri, amfiteatre 17511.46 Buget 

Reabilitare corp E partial - holuri casa scării, săli Ed5, Ed8, 

magazie 

29696.46 Buget 

Reabilitare iluminat exeterior campus UPG 92158.04 Buget 

Reabilitare sala Ap10 și holuri de acces 19098.52 Buget 

Reabilitare grupuri sanitare corp A 27858.57 Buget 

Reabilitare cabină portar intrare Ghighiu 7257.90 Buget 

Reabilitare birou TPP 9815.94 Buget 

Reabilitare ateliere de întretinere 43473.91 Buget 

Reabilitare sală de curs demisol corp I 24498.11 Buget 

Reabilitare parțiala hidroizolații corp E 3748.50 Buget 

Reparașii igienizări cantină 6290,74 Venituri proprii 
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Reparații igienizări cămin 2 26015,37 Venituri proprii 

Reparații igienizări cămin 3 38576,77 Venituri proprii 

Reparații igienizări cămin 4 23503,67 Venituri proprii 

Reparații igienizări cămin 5 21021,66 Venituri proprii 

Reparații igienizări cămin 6 15045,09 Venituri proprii 

Reparații igienizări cămin 7 21966,91 Venituri proprii 

Reparat înlocuit fibră optică între căminele 3 și 4 2750,02 Venituri proprii 

Reparație cond. alimentare cu apă rece cantină CT1- Cămin 3 12651,49 Venituri proprii 

Reparație cond. alimentare cu apă vas tampon 12495,30 Venituri proprii 

Lucrare de reparații/igienizare sala Ap10 7504,22 CNFIS-FDI-

2017-0037 

 Reparații igienizări cantină 5.953,17 Venituri proprii 

2018 Reparații igienizări cămin 2 24768,91 Venituri proprii 

 Reparații igienizări cămin 3 17987,23 Venituri proprii 

 Reparații igienizări cămin 4 20551,78 Venituri proprii 

 Reparații igienizări cămin 5 19784,90 Venituri proprii 

 Reparații igienizări cămin 6 12446,88 Venituri proprii 

 Reparații igienizări cămin 7 20178.20 Venituri proprii 

 Reparații infiltrații băi cămin 2 și cămin 3 (10 bu) 18445.00 Venituri proprii 

 Reparații hidroizolații terasă acoperiș corp H sală lectură 11801,82 Venituri proprii 

 Reparație instalație apă rece conductă alimentare zona C2-CCS 2212.13 Venituri proprii 

 Înlocuire tronson canalizare cămin 7 - cămin 5 19281.30 Venituri proprii 

 

Lucrări de amenajare - reparații IP8 

 

14896,90 Proiect SAS-

UPG CNFIS-

FDI-2018-0573-

FIN.BAZA 

 

Lucrări de reparaţii - LOT 1 – Bibliotecă (Centru de învățare) 97796,03 Proiect ROSE-

Acord de grant 

nr.80/SGU/CI/I 

 

Lucrări de modernizare - LOT 2 - Bibliotecă (Centru de 

învățare) 

100093.28 Proiect ROSE-

Acord de grant 

nr.80/SGU/CI/I 

Dinamica cheltuielilor pentru dotări şi reabilitări 

Sursa 
Dotări - reabilitări 

Lucrări executate 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alocaţii dotări  

reparaţii capital - 

MEN 

 

0 

 

589.907 501.421 
1.106.8

75 

1.461.7

34 
0 

lucrări de reparaţii 

capitale şi 

reabilitări spatii 

invăţământ 

Dotări venituri 

proprii 
154.083 347.670 40.955 130.530 137.377 453.222 dotări independente 

Dotări cercetare 155.332 7.104 28.621 16.626 45.666 60.375 dotări independente 

Dotări din venituri 

proprii cămine 
24.800 0 0 974.746 315.081 0 

dotări independente şi 

reabilitări cămine 

TOTAL 334.215 944.681 570.977 2.228.777 1.959.858 513.597  

Reparatii/ 

modernizari  din 

venituri proprii 

cămine-cantina 

272.367 235.378 139.525 320.333 89.061 162.906 
Reparatii/ modernizari  

cămine-cantina 

Din analiza bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada 2014 - 2019 rezultă că veniturile totale ale 

Universităţii au scăzut cu 41,16 % în 2018 faţă de 2014. Această scădere a fost cauzată în primul rând de 

scăderea veniturilor provenite din finanţarea de bază (cu 27 %), din finanţarea cu destinaţie specială (cu 

79,5 %) şi din cercetare (cu 74,4 %) ca urmare a blocării rundelor competiţionale pentru proiecte de 

cercetare. Cu toate acestea, în anii 2014 - 2018, s-au continuat lucrările de dotare, modernizare şi 

amenajare a campusului universitar (spaţii de învăţământ, cămine, cantină, baza sportivă, spaţiile verzi), 
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chiar şi în condiţiile scăderii drastice a fondurilor pentru investiţii cu 93 % (în anul 2018 faţă de anul 

2014). 

3.4.3. Biblioteca Centrală a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a considerat ca esenţială asigurarea unor resurse de 

învăţare moderne şi eficiente. În ciuda dificultăţilor financiare, a existat din partea conducerii 

Universităţii disponibilitatea alocării de resurse pentru dotarea bibliotecii cu materiale (cărţi, periodice) în 

domeniile specializărilor existente. La ora actuală, Universitatea dispune de o bibliotecă modernă, a cărei 

informatizare a început în 1995, proces care este în desfăşurare pentru a oferi utilizatorilor servicii de 

informare-documentare de înaltă ţinută, posibilitatea consultării bazei de date on-line, împrumut 

interbibliotecar, utilizarea resurselor de informare naţionale şi internaţionale prin internet (ANEXA I.80_ 

Parteneri de schimb cărţi şi periodice_biblioteca UPG). S-a asigurat accesul electronic al cadrelor 

didactice și studenților la literatura de specialitate, în cadrul proiectului Anelis, cu suport din partea 

Ministerului Educaţiei Naţionale. Deoarece finanţarea prin proiectul Anelis a expirat, UPG Ploieşti a 

devenit membru fondator al proiectului Anelis Plus, făcând parte din consorţiul de universităţi şi instituţii 

care accesează fonduri de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, şi care plătesc o cotă parte 

din fonduri proprii. În cadrul programului Anelis Plus, UPG are un abonament pentru acces la 5 baze de 

date: Science Direct Freedom Collection Journals, Springer Link Journals, Thomson Web of Knowledge, 

Wiley Journals, Scopus. 

Biblioteca centrală a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti funcţionează în baza regulamentului de 

organizare și funcționare propriu (ANEXA I.81_ Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii 

UPG).  

Biblioteca oferă acces studenților și cadrelor didactic la un fond de carte de peste 290.000 de 

volume și la periodice de specialitate în domeniile în care se organizează programe de studii. Pe lângă 

Biblioteca Centrală, există și biblioteci ale departamentelor cu fond de carte de specialitate pentru 

programele de studii coordonate.  

Există preocupări permanente pentru a îmbogăţi fondul de carte existent în Bibliotecă, precum şi 

pentru a realiza abonamente la publicaţiile periodice relevante pentru toate domeniile acoperite de oferta 

educaţională a Universităţii. Dinamica achiziţiilor de publicaţii în ultimii 5 ani se prezintă în tabelul de 

mai jos: 

Dinamica achiziţiei de publicaţii 

An calendaristic 
Total 

publicaţii 
Tip publicaţii Titluri Exemplare 

Valoare totală 

lei 

2014 1445 
Cărţi 388 653 

80.179,99 
Periodice 156 792 

2015 1815 
Cărţi 329 904 

92.719,08 
Periodice 166 911 

2016 1448 
Cărţi 331 864 

86.768,65 
Periodice 133 584 

2017 1570 
Cărţi 344 879 

85.531,79 
Periodice 685 691 

2018 919 
Cărţi 318 412 

82.860,43 
Periodice 464 507 

2019 681 
Cărţi 89 260 

31.993,80 
Periodice 98 421 

Prin sub-proiectul Start Up – Ghidul tău de învățare, în cadrul proiectului ROSE – SGU, a fost amenajat 

în cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești Centrul de Învățare prin care se dezvoltă programe 

remediale și activități de tutorat cu studenții (ANEXA I.82_ Centrul de Învățare). 

3.4.4. Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti 

Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti a avut în perioada 2014 - 2019 o activitate editorială 

susţinută cu scopul eficientizării actului educaţional, precum şi a activităţii de valorificare a cercetării 

ştiinţifice a cadrelor didactice din Universitate. În urma evaluării CNCS realizată doar pe domeniul 

Ştiinţe umaniste, editura a fost cotată B pentru domeniul Filologie (în condiţiile în care B este cea mai 

bună cotaţie la nivel naţional pe acest domeniu) în anul 2012 şi C pentru domeniul Istorie în anul 2011. 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.80.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.80.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.80.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.81.pdf
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Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.82.pdf
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Numărul de titluri apărute la Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti în ultimii 5 ani se prezintă în 

tabelul de mai jos: 

Dinamica activităţii editoriale 

An Cărţi, cursuri universitare/ titluri Îndrumare de laborator/ titluri 

2014 32 3 

2015 44 6 

2016 41 4 

2017 28 5 

2018 27 3 

2019 5  

3.5. Activitatea financiară 

Activitatea financiar-contabilă a Universității Petrol – Gaze din Ploiești se derulează în cadrul 

Serviciului Financiar - Contabilitate care cuprinde Biroul Contabilitate şi este coordonată de către 

Contabilul Șef. Serviciul Financiar - Contabilitate funcţionează în concordanţă cu prevederile legale şi 

procedurile specifice necesare unei bune gestionări şi valorificări a resurselor financiare ale UPG Ploiești 

pe baza Regulamentului de organizare și funcţionare a Serviciului Financiar – Contabilitate (ANEXA 

I.83_ Regulamentul de organizare și funcţionare a Serviciului Financiar – Contabilitate). Personalul 

angajat în cadrul Serviciului Financiar - Contabilitate are pregătire de specialitate şi atribuţii specifice 

activităţii financiar-contabile. 

UPG Ploiești are cod fiscal eliberat de Ministerul Finanţelor Publice (2844790) pentru activitatea 

de învățământ și cercetare, activitate de bază, iar pentru activitățile de cercetare cu terții și prestări servicii 

are atribuit cod fiscal (RO23828488) şi conturi la Trezoreria Statului, pe fiecare tip de venit si pe fiecare 

articol bugetar de cheltuială (Trezoreria Ploiești). 

UPG Ploiești are buget propriu de venituri şi cheltuieli, avizat de Consiliul de administrație, 

aprobat de Senat și trimis Ministerului Educației Naționale spre ratificare, prin care îşi asigură finanţarea 

din surse de la bugetul de stat şi din venituri proprii. Serviciul Financiar - Contabilitate al UPG Ploiești 

realizează bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară, raportul de gestiune şi contul de rezultat 

patrimonial, conform reglementărilor în vigoare. (ANEXA I.84_ Bugetul de venituri şi cheltuieli 

UPG_2020, ANEXA I.85_ Bilanţul_Execuţia bugetară UPG_2019). Informaţiile sunt disponibile pe 

site-ul universităţii la adresa  https://www.upg-ploiesti.ro/ro/bilanturi-contabile.  

Activitatea de contabilitate este informatizată şi are legături cu toate departamentele, serviciile şi 

compartimentele care efectuează operaţii financiar-contabile, utilizându-se sistemul SID. Aplicaţia 

permite prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate, în conformitate cu normele şi principiile contabile 

şi asigură controlul acestora. 

Finanţarea activităţilor educaţionale desfăşurate în UPG Ploiești se bazează pe două surse: 

finanţarea de bază şi veniturile proprii. De la bugetul de stat UPG Ploiești primeşte finanţare din fonduri 

cu destinaţie specială (subvenţie cămin - cantină, burse studenţi, transport studenţi, fonduri pentru 

investiţii şi reparaţii capitale). O bună parte din veniturile realizate provin din contractele de cercetare 

derulate în cadrul universităţii. Un raport financiar complet este prezentat anual Senatului, odată cu 

Raportul rectorului. 

UPG are în structură un compartiment de audit public intern organizat conform legislației în 

vigoare, aflat în subordinea ordonatorului principal de credite. Dintre activitățile procedurabile și pentru 

care există obligația auditării sunt sistemul contabil și fiabilitatea acestuia, riscurile asociate acestui 

sistem, constituirea veniturilor publice și patrimoniul public. (ANEXA I.86_ Planuri şi rapoarte audit). 

Activitatea financiară derulată în cadrul proiectelor de cerecetare este supusă unui audit periodic, intern 

sau extern, conform cerinţelor specificate în contractele de finanţare. 

Taxele studenţilor sunt stabilite în concordanţă cu costurile medii de şcolarizare pe an universitar 

din învăţământul public finanţat de la buget și se regăsesc pe site-ul universităţii https://www.upg-

ploiesti.ro/ro/taxe-scolare-si-administrative. Acestea sunt stabilite anual, la propunerea Consiliului de 

Administraţie şi cu aprobarea Senatului universităţii. 

Dinamica veniturilor 

Sursa 
Venituri realizate - ani 

2014 2015 2016 2017 2018 
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Finanţare de bază (MEN) 16.443.647 16.631.738 20.973.948 24.749.679 28.885.268 

Finanţare cu destinaţie specială 

(MEN) 
3.610.425 4.369.554 4.656.987 10.016.858 9.040.599 

Venituri proprii taxe şi alte activităţi 16.055.936 14.139.858 12.663.739 12.472.558 10.634.016 

Cercetare 1.445.596 2.211.892 654.019 1.665.947 1.453.244 

TOTAL 37.555.604 37.353.042 38.948.693 48.905.042 50.013.127 

3.6. Relații internaționale 

Activitatea de relaţii internaţionale a înregistrat o dinamică deosebită în perioada 2014 – 2018. 

Universitatea este preocupată constant de creşterea vizibilităţii instituţiei atât în spaţiul european, cât şi în 

afara comunităţii europene (ANEXA I.31_ Strategia de internaționalizare UPG). 

Activitatea Departamentului de Relaţii Internaţionale este reglementată prin Regulamentul de 

organizare și funcționare a Departamentului de Relații Internaționale din cadrul UPG Ploiești (ANEXA 

I.87_ Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Relații Internaționale din 

cadrul UPG Ploiești). Departamentul de Relații Internaționale are ca obiective fundamentale iniţierea şi 

extinderea permanentă a relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de învăţământ superior din Europa, 

precum şi din ţări din afara spațiului european. 

Departamentul de Relaţii Internaţionale sprijină interesul permanent al Universităţii Petrol-Gaze 

din Ploieşti în direcţia dezvoltării colaborării în domeniul cercetării ştiinţifice şi al procesului educaţional 

cu universităţi din străinătate şi a îmbunătăţirii vizibilităţii internaţionale prin intermediul acordurilor de 

cooperare (ANEXA I.88_ Acorduri internaţionale de cooperare între UPG şi universităţi din alte ţări). 

O altă coordonată importantă a activităţii desfăşurate de către Departamentul de Relaţii 

Internaţionale este legată de introducerea şi derularea unor programe europene dedicate mobilităţilor 

pentru studenţi şi cadre didactice Erasmus și Erasmus+ (ANEXA I.89_ Acorduri bilaterale de cooperare 

Erasmus+). Aceste programe contribuie la promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior, 

facilitând, în acelaşi timp, schimburile de experienţă (comparaţia între diferite sisteme de învăţământ, 

planuri şi programe de studiu, metode de predare). Începând cu anul universitar 2013 - 2014, prin 

Departamentul de Relaţii Internaţionale se derulează programul Leonardo da Vinci Transfer of Innovation 

cu nr. 2013-1-DK1-LEO05-06935. 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești garantează recunoaşterea academică a perioadelor de 

studii efectuate în universităţile partenere (ANEXA I.90_ Regulamentul privind recunoaşterea 

perioadelor de studiu sau plasament efectuate de către studenţi în cadrul mobilităţilor Erasmus).   

Mobilităţile se desfăşoară pe baza Regulamentului privind deplasările în străinătate (ANEXA 

I.91_ Regulamentul privind deplasările în străinătate). 

Dinamica mobilităților Erasmus+ în perioada 2012-2018 

Tip de mobilitate 
2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Mobilităţi cadre didactice 

(STA) 
13 13 7 11 11 6 - 

Mobilităţi de studii pentru 

studenţi (SMS) 
4 7 5 11 18 28 15 

Mobilităţi de plasament 

pentru studenţi (SMP) 
1 1 0 1 4 5 10 

Mobilităţi ale personalului 

pentru formare (STT) 
- 1 1 1 6 6 3 

Mobilităţi studenţi străini 

(incoming) 
15 37 30 4 10 12 24 

Mobilități incoming - 

predare cadre didactice 
8 25 3 6 16 8 23 

In anul 2018, s-a organizat pentru prima oară in universitatea noastră săptămâna Erasmus - 

Erasmus Staff Week - International Dimension. La acest eveniment au participat un număr de 22 de cadre 

didactice și membri ai staff-ului din următoarele universităţi: Saint Petersburg Mining University 
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(Federatia Rusă), Northeast Petroleum University Daqing (China), Singidunum University (Serbia), 

Lebanese University (Liban), Notre Dame University (Liban),  University of Balamand (Liban). 

Considerăm că acest eveniment a adus un spor important de vizibilitate externă. Dovada o 

reprezintă faptul ca pentru ediția 2019 și-au anunțat prezența un număr de 31 de profesori din Federația 

Rusă, Republica Socialistă Vietnam, Tunisia, Serbia, Turkmenistan, Adzerbaidjan și Republica Moldova. 

Au continuat și acţiunile de organizare a școlilor de vară. La a doua ediţie a școlii de vară 

organizată cu studenţii de la Beirut Arab University au participat un număr de 20 de studenţi, obţinându-

se un beneficiu de cca 7500 USD. 

De asemenea, au participat la un modul de curs la programul de master Ingineria Exploatării 

Optimale a Utilajului Petrolier de Schelă (Facultatea IME) un număr de 10 studenţi de la Oklahoma 

University.  

In anul 2018, s-a finalizat proiectul GOPELC - Erasmus K2 - Capacity Building, în valoare de 

560.000 Euro, la care au participat 6 universităţi, UPG Ploiești fiind coordonatorul proiectului.  

Ca urmare a acordului de parteneriat, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a acceptat cererea 

West Attica University, Grecia de a fi sprijinită să înfiinţeze un program de master in domeniul Ingineriei 

Sistemelor de Transport și Depozitare a Hidrocarburilor. Sprijinul constă în întocmirea unui plan de 

învăţământ pentru acest program și susţinerea de către profesori de la UPG a unui număr de cursuri la 

Atena. Practica și unele lucrări de laborator se vor desfășura la Ploiești și în societăţile comerciale de 

profil din România. Costurile vor fi suportate de Universitatea din Atena. Se dorește începerea 

programului în toamna anului 2019. 

Departamentul de Relaţii Internaţionale a depus mai multe proiecte finanțate din fonduri externe: 

▪ proiect de mobilitate în cadrul apelului EEA Grants - fonduri norvegiene. Acest proiect a fost 

aprobat  și are alocată suma de 90.000 Euro, urmând să înceapă derularea activităților. 

▪ un proiect în cadrul programului HORIZON 2020 în parteneriat cu autorităţile locale din Ploiești, 

ICECHIM București, ICPAO Mediaș, Belgrad, Ministerul Mediului și Pădurilor din Bulgaria, 

PetroVietnam University, Vietnam, West Attica University, Grecia, Aspropyrgos Municipality, 

Grecia, University I Stavanger, Norvegia, buget estimat 2 mil. Euro, care este în curs de evaluare. 

Centrul Regional de Testare a Materialului Tubular Petrolier, din cadrul Facultăţii IME, 

realizează teste de  Presiune exterioară (colaps) pentru burlane de tubaj pentru un partener din Cehia, 

Fabrica de ţevi Arcelor Mital din Ostrava. 

De asemenea, un colectiv de la Departamentul de Inginerie Mecanică din Facultatea IME 

coordonat de prof. dr. ing. Mihail Minescu a derulat un proiect pentru OMV Petrom în colaborare cu 

Oklahoma University. 

Evoluţia finanţării obţinute de Universitate de la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale pentru realizarea Acţiunilor ERASMUS SMS (mobilităţi 

de studii pentru studenţi), SMP (mobilităţi de plasament pentru studenţi), STT (mobilităţi personal 

didactic şi/sau personal nedidactic – formare) şi STA (mobilităţi cadre didactice), finanţate pe baza 

criteriului „past performance”, este prezentată centralizat după cum urmează: 

Evoluţia finanţării ERASMUS la nivel de Universitate conform Contractelor Financiare încheiate cu 

ANPCDEFP  

Acţiune 

Cu țările programului euro 

 

Cu țările 

programului 

euro și cu țările 

partenere ale 

programului 

euro 

2012/2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

SMS (mobilităţi studenţi 

- studii) 
29.838 38.022 27424 44017 14256 140910 

SMP (mobilităţi studenţi 

- plasamente) 
3.359 6.019 2100 7956 29382 28875 

STA (mobilităţi personal 

didactic şi/sau personal 

invitat din întreprinderi – 

predare) 

13.802 11.183 12810 11085 11045 32280 

STT (mobilităţi ale 1.150 1.134 1115 5060 3720 17080 
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personalului pentru 

formare) 

Total 52.527 60.338 52899 77055 58403 219145 

4. ASIGURAREA CALITĂȚII 

Asigurarea calităţii reprezintă o componentă esențială a activității Universității Petrol – Gaze din 

Ploiești. În Planul Strategic al UPG Ploiești, calitatea ocupă un loc central şi urmează un proces continuu 

de îmbunătăţire. 

Asigurarea calității atât în educație, cât și în cercetare reprezintă o prioritate a Universității, care 

își propune să obţină un nivel de excelenţă în concordanţă cu exigenţele pe plan naţional şi internaţional. 

 În UPG Ploiești, funcționează Serviciul de Managementul Calității, în directa subordonare a 

rectorului (ANEXA I.17_ Organigrama UPG). Serviciul de Management al Calității este entitatea 

executivă a Sistemului de Management al Calității din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Acest 

sistem este implementat și certificat în conformitate cu standardele internaţionale ISO 9001:2015. 

Activitatea Serviciului de Management al Calității (SMC) vizează menținerea certificării sistemului de 

management al calității şi îmbunătăţirea lui continuă şi sprijină Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii din Universitate (CEACU) în monitorizarea îndeplinirii standardelor și indicatorilor prevăzuți în 

metodologia de evaluare externă (ARACIS).  

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de universitate (CEACU) este constituită 

conform legislaţiei în vigoare (ANEXA I.92_ Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de 

universitate (CEACU)). La nivelul fiecărei facultăți, există o comisie de asigurare a calității.  

 CEACU împreună cu SMC ocupă o poziţie centrală în cadrul sistemului de asigurare a calităţii, 

fiind responsabile de elaborarea procedurilor/instrumentelor de asigurare şi evaluare a calităţii, de 

organizarea proceselor interne de audit şi evaluare a calităţii şi de gestiunea datelor referitoare la calitate. 

CEACU are propriul regulament de organizare și de funcționare (ANEXA I.93_ Regulament privind 

activitatea CEACU). Anual, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității elaborează un raport cu 

privire la gradul de îndeplinire a obiectivelor universității (ANEXA I.94_ Raport privind evaluarea şi 

asigurarea calităţii în UPG). 

  În 2017, a fost revizuit cu aprobarea Senatului universităţii Manualul sistemului de management 

al calităţii (ANEXA I.95_ Manualul sistemului de management al calităţii). În momentul actual sunt 

implementate 5 proceduri de sistem şi 45 de proceduri operaţionale. Între timp, acestea au fost revizuite şi 

îmbunătăţite conform cerinţele legale.  

 Anual, la nivelul UPG Ploiești se stabilesc obiective în domeniul calității (ANEXA I.96_ 

Obiectivele din domeniul calităţii), aprobate de Consiliul de Administrație al UPG Ploiești. CEACU 

verifică și monitorizează stadiul îndeplinirii obiectivelor.  

 
 

PARTEA a II-a PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII DE LICENȚĂ.  STANDARDE ȘI 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 

1. Cadrul legislativ de organizare și funcționare 

Prezentul raport de autoevaluare prezintă activitatea de organizare și funcționare a programului de studii 

universitare de licenţă Contabilitate și Informatică de Gestiune (în continuare PS), din cadrul domeniului 

de studii universitare de licenţă Contabilitate (în continuare DS). 

PS Contabilitate și Informatică de Gestiune se organizează în domeniul fundamental „Ştiinţe 

economice”, domeniul de studii universitare de licență „Contabilitate”. Domeniul de studii universitare 

de licenţă este acreditat (Anexa P-01_Documente infiintare FSE) prin H.G. nr. 410/2002 (Anexa P-

01.a_HG_nr._410_2002), publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 13 mai 2002 (Anexa P-

01.b_Monitorul Oficial_nr. 313 din 13.05.2002) şi modificată prin H.G. nr. 944/2002, publicată în 

Monitorul oficial nr. 675 din 11 septembrie 2002 (Anexa P-01.c_Monitorul Oficial_nr. 675 din 

11.09.2002) şi H.G. nr. 1082/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 687 din 30 septembrie 2003, 

Ordinul MEC 3235/2005 şi Legea nr.288/2004. 

În domeniul Contabilitate, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice funcţionează un program de licență, 

şi anume: Contabilitate și Informatică de Gestiune cu formele de învățământ cu frecvență (Anexa P-

02.a_Raport Aracis nr. 273 din data de 03.02.2014) și învățământ la distanță ( Evaluarea instituţională 
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UPG noiembrie 2019) şi un program de masterat Contabilitate, Fiscalitate şi Audit (Anexa P-

02.b_Hotarari Consiliu Aracis 25.07.2019) –  Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Structura DS Contabilitate, pe programe de studii 
Nr crt. DS Facultatea Denumire program de studii Limba de predare 

1. CONTABILITATE Ştiinţe Economice 
Contabilitate și Informatică de 

Gestiune – IF/ licenţă 
RO 

2. CONTABILITATE Ştiinţe Economice 
Contabilitate și Informatică de 

Gestiune – ID/ licenţă 
RO 

3. CONTABILITATE Ştiinţe Economice 
Contabilitate, Fiscalitate şi 

Audit / master 
RO 

 

Programul de studii universitare de licenţă Contabilitate și Informatică de Gestiune este organizat în 

domeniul fundamental Ştiinţe Economice, domeniul de studii universitare de licenţă Contabilitate, în 

conformitate cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, actualizată, care prevede 

aplicarea obligatorie a Sistemului european de credite de studiu transferabile (ECTS). 

Atât facultatea organizatoare a programului de studii (Facultatea de Ştiinţe Economice), cât şi instituţia de 

învăţământ superior din care aceasta face parte (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti - UPG) sunt unităţi 

din structura învăţământului superior de stat, aflate sub coordonarea directă a Ministerului Educaţie şi 

Cercetării. 

Programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune a fost înfiinţat în baza aprobării Biroului 

Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti din 23.06.1992 (Anexa P-

01.d_Ordinul_Rectorului_UPG_Ploiesti_nr._183_23.06.1992). 

Iniţial, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune a făcut parte dintre specializările 

economice ale Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, iar ulterior din cele ale Facultăţii de Ştiinţe Economice 

(desprinsă, în 2002 din Facultatea de Litere şi Ştiinţe datorită numărului mare de studenţi - Anexa P-

01.e_Ordinul_Rectorului_UPG_Ploiesti_nr._277_23.05.2002). 

În etapa următoare, ca urmare a vizitei CNEAA din 06.02.2001, Hotărârea 410/2002 publicată în 

Monitorul Oficial 313 din 13 mai 2002 (M. Of. 313/2002) privind structurile și specializările universitare 

acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior prevede în 

Anexa 1 structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din 

instituţiile de învăţământ superior, iar printre acestea se regăseşte şi specializarea Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, aceasta fiind forma în care se regăsea actualul program de studiu în oferta 

educaţională, anterior aplicării procesului Bologna. 
 

Tabelul 2.2. Extras din Hotărârea 410 din 25 aprilie 2002 

 
 

Ulterior, Hotărârea nr. 916/2005 din 11/08/2005, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 

23/08/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze 

provizoriu și a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă include, de asemenea, în 

Anexa 1 - Structura instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze 

provizoriu, la categoria A. Instituţii de învăţământ superior de stat, Facultatea de Ştiinţe Economice din 

cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

În Anexa 3 a Hotărârii 916/2005, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune figurează în 

structura specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, în domeniul de studiu 

Contabilitate. 

 

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-02_Rapoarte%20si%20hotarari%20ARACIS/Anexa%20P-02.b_Hotarari%20Consiliu%20Aracis%2025.07.2019.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-02_Rapoarte%20si%20hotarari%20ARACIS/Anexa%20P-02.b_Hotarari%20Consiliu%20Aracis%2025.07.2019.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-01_Documente%20infiintare%20FSE/Anexa%20P-01.d_Ordinul_Rectorului_UPG_Ploiesti_nr._183_23.06.1992.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-01_Documente%20infiintare%20FSE/Anexa%20P-01.d_Ordinul_Rectorului_UPG_Ploiesti_nr._183_23.06.1992.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-01_Documente%20infiintare%20FSE/Anexa%20P-01.e_Ordinul_Rectorului_UPG_Ploiesti_nr._277_23.05.2002.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-01_Documente%20infiintare%20FSE/Anexa%20P-01.e_Ordinul_Rectorului_UPG_Ploiesti_nr._277_23.05.2002.pdf
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-313-din-13.05.2002-%28M.-Of.-313-2002-3099%29.htm
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Tabelul 2.3. Extras din Hotărârea 916 din 11 august 2005 
STRUCTURA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE SAU AUTORIZATE SĂ 

FUNCȚIONEZE PROVIZORIU 

A. INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT     

 Nr. 

crt. 

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR 
FACULTĂȚI/DEPARTAMENTE 

 
Structura specializărilor din domeniile studiilor universitare de licență conținute în Hotărârea 

Guvernului nr. 88/2005 

 Domenii pentru studii 

universitare de licență 
Specializări 

 1 2 
 

CONTABILITATE ▪ Contabilitate și informatică de gestiune 
 

Începând cu anul universitar 2005-2006, odată cu reorganizarea învăţământului superior conform 

sistemului Bologna, specializările economice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice s-au transformat din 

forma lungă (4 ani învăţământ zi), în programe de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani. 

În 2011, în urma evaluării realizate cu scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de 

studii, conform art. 193 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi prevederilor hotărârii Guvernului nr. 

789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării 

programelor de studii, domeniul Contabilitate din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a fost încadrat în 

categoria B (Tabelul 2.4.). 

 

Tabelul 2.4. Extras din ierarhizarea programelor de studii organizate de universităţile acreditate din 

sistemul naţional de învăţământ, 2011 

https://lege5.ro/Gratuit/gy4tonzr/structura-institutiilor-de-invatamant-superior-acreditate-sau-autorizate-sa-functioneze-provizoriu-hotarare-916-2005?dp=geztonbvguztk
https://lege5.ro/Gratuit/gy4tonzr/structura-institutiilor-de-invatamant-superior-acreditate-sau-autorizate-sa-functioneze-provizoriu-hotarare-916-2005?dp=geztonbvguztk
https://lege5.ro/Gratuit/gy4tonzr/institutii-de-invatamant-superior-de-stat-hotarare-916-2005?dp=geztonbvguzto
https://lege5.ro/Gratuit/gy4tonzr/structura-specializarilor-din-domeniile-studiilor-universitare-de-licenta-continute-in-hotararea-guvernului-nr-88-2005-hotarare-916-2005?dp=geztonbvgu2ds
https://lege5.ro/Gratuit/gy4tonzr/structura-specializarilor-din-domeniile-studiilor-universitare-de-licenta-continute-in-hotararea-guvernului-nr-88-2005-hotarare-916-2005?dp=geztonbvgu2ds
https://lege5.ro/Gratuit/g4ydknjq/hotararea-nr-88-2005-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-licenta?d=2020-03-06
http://chestionar.uefiscdi.ro/docs/programe_de_studii.pdf
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În anul 2014, conform Raportului Departamentului de evaluare a Calității al ARACIS privind Evaluarea 

externă a calității academice din instituția de învățământ superior acreditată - Universitatea Petrol-Gaze 

din Ploiești, programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune a fost reacreditat, fapt 

confirmat prin Hotărârea Consiliului ARACIS din data de 27.03.2014 (Anexa P-

01.f_Decizie_Aracis_Evaluare_Institutionala 2014_LCIGZ), din care se prezintă un extras mai jos: 
 

Tabelul 2.5. Extras din documentul “Hotărâri ale Consiliului ARACIS în şedinţa din data de 27.03.2014 

cu privire la avizele acordate în urma evaluării programelor de studii universitare” 

Evaluări Externe ale Calitătii la nivel institutional 1. Universitatea „Petrol-Gaze" din Ploieşti 

Calificativ: grad de încredere ridicat 
Electromecanică (IF) Încredere 

Capacitatea de şcolarizare în primul an de studiu: 60 

Automatică şi informatică aplicată (IF) Încredere 

Capacitatea de şcolarizare în primul an de studiu: 60 

Inginerie economică în domeniul mecanic (ID) Încredere 

Capacitatea de şcolarizare în primul an de studiu: 60 

Inginerie de petrol şi gaze (IF) Încredere 

Capacitatea de şcolarizare în primul an de studiu: 100 

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (IFR) Încredere 

Capacitatea de şcolarizare în primul an de studiu: 50 

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-01_Documente%20infiintare%20FSE/Anexa%20P-01.f_Decizie_Aracis_Evaluare_Institutionala%202014_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-01_Documente%20infiintare%20FSE/Anexa%20P-01.f_Decizie_Aracis_Evaluare_Institutionala%202014_LCIGZ.pdf
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Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF) Încredere 

Capacitatea de şcolarizare în primul an de studiu: 120 

Contabilitate şi informatică de gestiune (IF) Încredere 

Capacitatea de şcolarizare în primul an de studiu: 130 

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză (IF) Încredere 

Capacitatea de şcolarizare în primul an de studiu: 75 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) Încredere 

Capacitatea de şcolarizare în primul an de studiu: 80 
 

În prezent, domeniul de funcţionare a programului evaluat îşi regăseşte temeiul legal în Hotărârea 

326/2019 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii 

universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020 (pag. 

105), din care prezentăm un extras mai jos: 

Tabelul 2.6. Extras din H.G. nr. 326/2019 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al 

specializărilor/programelor de studii universitare pentru anul universitar 2019-2020 (extras pag. 105) 

 

 
Drept urmare, în textul H.G. nr. 326/2019 care conţine Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor / 

programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi 

programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor 

geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii 

universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot 

fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020, figurează şi programul de studii Contabilitate și Informatică 

de Gestiune. 

La înfiinţare, această facultate a preluat următoarele specializări de licenţă: Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, Management, Merceologie şi Finanţe şi Bănci precum şi specializările de colegiu: Birotică şi 

Gestiune financiar - bancară. În anul 2003, a fost înfiinţată specializarea Informatică economică. Începând 

cu anul 2019 au fost aprobat și acreditat programul de masterat Contabilitate, Fiscalitate și Audit  

învăţământ de zi, pentru care se va organiza și desfășura activitatea începând cu anul școlar 2020-2021.  

Facultatea de Științe Economice face parte din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti continuatoare a 

Institutului de Petrol şi Gaze, oraşul Ploieşti având o tradiţie peste 70 de ani de învăţământ superior. În 

cadrul universităţii a existat iniţial catedra de Economie. Rolul acestei catedre era semnificativ în procesul 

de învăţământ, datorită faptului că studenţii de la specializările tehnice au abordat teme de cercetare cu un 

puternic caracter interdisciplinar şi mai mult, activitatea cadrelor didactice de la această catedră s-a 
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concretizat în îndrumarea de proiecte de diplomă cu caracter tehnico-economic, precum şi în rezolvarea 

temei economice la toate celelalte proiecte de absolvire.  

La data prezentului raport de autoevaluare, oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice este cea 

din Tabelul 2.7. 

 

Tabel 2.7. Oferta educațională a Facultății de Științe Economice 

Domeniul de studii universitare  

de licență 

Programul de studii universitare  

de licență 

CONTABILITATE 
Contabilitate și informatică de gestiune - IF 

Contabilitate și informatică de gestiune – ID 

CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI 

INFORMATICĂ ECONOMICĂ 
Informatică economică – IF 

FINANŢE Finanţe şi bănci – IF 

MANAGEMENT 
Management –IF 

Management –ID 

ADMINISTRAREA AFACERILOR 
Merceologie şi managementul calităţii – IF 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor - IF 

Domeniul de studii universitare  

de masterat 

Programul de studii universitare  

de masterat 

CONTABILITATE Contabilitate, fiscalitate şi audit 

ADMINISTRAREA AFACERILOR 

Administrarea afacerilor în industria de petrol şi gaze 

Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare 

Strategii în afaceri internaţionale 

INFORMATICĂ ECONOMICĂ Tehnologii informatice pentru afaceri 

MANAGEMENT 

Managementul sistemelor bancare 

Managementul sistemelor microeconomice 

Managementul sectorului public 

 

Organizarea PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este asigurată de Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Departamentul de Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe şi Contabilitate. 

Echipa de conducere a facultăţii este formată din: 
Decan  Prof. univ. dr. RĂDULESCU Irina Gabriela 

Prodecani Conf. univ. dr. STRĂOANU Boni Mihaela 

  Conf. univ. dr. PANAIT Mirela Clementina 

  Lect. univ. dr. BREZOI Alina Gabriela 

Personalul de conducere al facultăţii şi al departamentului organizator, precum şi al celor colaboratoare la 

programul de studii universitare de licență este alcătuit din cadre didactice care îndeplinesc cerinţele 

normative impuse de ARACIS şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

Facultatea de Ştiinţe Economice reprezintă, prin planul său de învățământ și curricula universitară, o 

facultate cu deschidere spre valorile și standardele învățământului universitar european, asigurând 

absolvenților săi posibilități multiple și șanse sporite de afirmare profesională. Principalele obiective ale 

Facultății sunt aplicarea metodelor și tehnicilor moderne bazate pe învățarea centrată pe student. 

În prezent, Facultatea de Ştiinţe Economice pregăteşte 1691 studenţi, din care, la învăţământul universitar 

de licenţă, 1306 studenţi (945 la cursuri de zi şi 361 la distanţă) şi la învăţământul universitar de master, 

385 studenţi. 

Toate informațiile referitoare la Facultatea de Ştiinţe Economice privind: sediul acesteia, oferta 

educaţională, structurile facultății, planurile de învățământ, fișele disciplinei, corpul profesoral, baza 

materială și alte aspecte care vizează suportul logistic se regăsesc pe site-ul facultății: http://se.upg-

ploiesti.ro/index.php/ro/. 

Departamentul organizator (Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe şi 

Contabilitate) este condus de directorul de departament şi de Consiliul Departamentului, ales prin votul 

membrilor departamentului, la data prezentului raport, consiliul fiind compus din: lector univ. dr. 

Tudorică Bogdan George – director departament, profesor univ. dr. Duşmănescu Dorel Mihail, 

conferenţiar univ. dr. Tănăsescu Ana, conferenţiar univ.dr. Haralambie George Alin şi lector univ.dr. 

Bucur Cristan. 

http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/
http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/
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Echipa care a întocmit prezentul raport de autoevaluare a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de 

Ştiinţe Economice din data de 09.12.2019 şi este formată din: Conf.univ.dr. Străoanu Boni Mihaela – 

responsabil specializare CIG, Conf.univ.dr. Tegledi Adriana Monica, Conf.univ.dr. Pătraşcu Aurelia, 

Conf.univ.dr. Tănăsescu Ana, Lect.univ.dr. Enescu George, secretar Becheanu Beatrice. 

Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe şi Contabilitate are în componenţă 27 de 

cadre didactice titulare: 3 profesori, 12 conferenţiari şi 12 lectori. Membrii departamentului sunt antrenaţi 

şi în realizarea unor proiecte de cercetare ca urmare a colaborărilor cu diferite institute de cercetări 

economice sau diferiţi agenţi economici locali sau regionali. De asemenea, membrii departamentului sunt 

autori de cursuri şi manuale universitare, articole ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate din ţară şi 

străinătate şi în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale.  

Colectivul departamentului asigură iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică, coordonându-i în vederea 

întocmirii şi susţinerii de referate şi comunicări ştiinţifice, prezentate la diferite sesiuni ştiinţifice şi 

olimpiade studenţeşti. În plus, Facultatea de Ştiinţe Economice a organizat diferite manifestări ştiinţifice 

în perioada 2015 - 2019 (Anexa P-03_Manifestări ştiinţifice FSE). 

Facultatea de Ştiinţe Economice colaborează în activităţile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în 

organizarea PS Contabilitate și Informatică de Gestiune cu următoarele departamente din cadrul 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti: 

Departamente aflate în subordinea Facultăţii de Ştiinţe Economice: 

Departamentul de Cibernetică  ̧Informatică Economică, Finanţe şi Contabilitate (CIF) 

Departamentul Administrarea Afacerilor (ADA) 

Departamente aflate în subordinea Facultăţii de Litere şi Ştiinţe: 

Departamentul Filologie (FILO) 

Departamentul de Ştiinţele Educaţiei (SED) 

Departamente aflate în subordinea Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor: 

Departamentul de Activități Motrice și Sport Universitar (AMS) 

2. Relevanta programului de studii evaluat: misiune, obiective, proiectare, rezultate 

Programul de licenţă propus s-a configurat în funcţie de racordarea la o serie largă de domenii socio-

profesionale. Organizarea şi funcţionarea acestui program de studii universitare de licenţă au fost 

proiectate în contextul schimbărilor de esenţă prin care trece societatea românească în perioada actuală, 

schimbări provocate de aderarea României la Uniunea Europeană.  

Viabilitatea specializării Contabilitate și Informatică de Gestiune se justifică prin reconsiderarea 

statutului specialistului în economie în viaţa publică. În contextul globalizării şi al multiculturalismului, 

formarea unor specialişti cu o pregătire solidă în domeniul economic, cunoscători a cel puţin două limbi 

străine şi experţi în folosirea instrumentelor informatice devine o obligaţie educaţională majoră. 

Este o realitate faptul că această specializare răspunde cererii existente pe piaţa muncii într-un judeţ cu o 

dinamică considerabilă a dezvoltării economice şi cu o densitate mare a populaţiei. Prin planul de 

învăţământ al specializării se asigură, în primul rând, atingerea unor obiective generale, ţinând de 

formarea unor competenţe de transmitere a unui conţinut ştiinţific adecvat, de comunicare cu diferite 

categorii de vârstă, de evaluare şi de interpretare a diversităţii culturale, competenţe care asigură o 

integrare satisfăcătoare în viaţa socio-profesională a absolvenţilor şi o absorbţie crescută a acestora pe 

piaţa forţei de muncă. În egală măsură, prin acest program de studii universitare de licenţă se urmăreşte 

realizarea unei pregătiri ale cărei standarde de calitate să fie compatibile cu cele din universităţi europene.  

Atingerea unei cote înalte de performanţă a absolvenţilor în asemenea domenii de competenţă constituie 

principalul obiectiv al specializării Contabilitate și Informatică de Gestiune. În acest context, se poate 

afirma că specializarea are misiuni realiste, cu elemente de specificitate care o deosebesc de alte 

specializări înrudite din cadrul domeniului Contabilitate. 

Facultatea şi departamentul coordonator al programului de studii universitare de licenţă colaborează în 

cadrul unor programe de schimburi şi mobilităţi cu următoarele instituţii din ţară şi străinătate: Academia 

de Studii Economice din București, Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea Transilvania 

din Brașov, Universitatea Valahia din Târgoviște, Academia Română – Institutul de Economie Națională, 

Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice, Academia Română – Centrul de 

Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română – Centrul de Economia Industriei 

și Serviciilor, ASE Chișinău – Republica Moldova, Institute of Agricultural Economics, Belgrad, Serbia, 

Universite Paris Est- Créteil Val de Marne, Franța, Universidad Alcala de Henares, Spania, Universidad 

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-03_Manifestari%20stiintifice%20FSE
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de Granada-Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, Spania, Pamukkale University, Denizli, 

Turcia și Universita’ di BARI, Italia. 

Rezultatele colaborării cu aceste instituții constau în: 

➢ articole elaborate în colaborare cu prestigioși cercetători și profesori din instituțiile enumerate 

anterior, articole care au fost publicate în reviste de specialitate – ISI sau indexate în BDI sau în volumele 

unor conferințe naționale și internaționale, inclusiv ISI Proceedings; 

➢ realizarea studiilor de doctorat de către cadre didactice la Academia de Studii Economice și 

Academia Română; 

➢ realizarea studiilor postdoctorale de către cadre didactice în cadrul Academiei Române; 

➢ schimburi Erasmus de cadre didactice și studenți în cadrul unor universități din străinătate 

(cum ar fi Universidad Alcala de Henares, Spania; Pamukkale University, Denizli, Turcia); 

➢ realizarea unor contracte de cercetare în colaborare cu Academia Română – Institutul de 

Economie Națională și Institutul Național de Cercetări Economice; 

➢ organizarea de conferințe sau alte manifestări științifice, Facultatea de Științe Economice sau 

centrele de cercetare din cadrul său având calitatea de coorganizator sau partener științific. 

La proiectarea conținutului PS Contabilitate și Informatică de Gestiune, din domeniul Contabilitate, au 

fost consultați reprezentanți ai angajatorilor, studenților și ai asociațiilor profesionale relevante (Anexa P-

04.a_ PV întâlnire angajatori_scrisori mediu de afaceri_LCIGZ  şi Anexa P-04.b_Chestionare 

studenti LCIGZ). 

PS Contabilitate și Informatică de Gestiune suscită un interes continuu din partea absolvenților de liceu. 

Astfel, cadrele didactice s-au ocupat și se ocupă în permanență de promovarea ofertei educaționale la 

licee, scop în care au fost distribuite flyere, s-au încheiat protocoale de colaborare (Anexa P-

04.c_Protocoale colaborare licee) și s-au desfășurat activități de prezentare în mijlocul elevilor de la 

care s-a primit o reacție pozitivă. Totodată, au fost organizate manifestări cu ocazia evenimentului „Ziua 

porților deschise” la care au participat numeroși elevi din liceele și colegiile din Prahova și județele 

limitrofe.  

Misiunea și obiectivele asumate de Facultatea de Științe Economice, o individualizează în sistemul 

național de învățământ superior prin claritate și distincție, având următoarele elemente de specificitate: 

nivelul ridicat al procesului educațional; flexibilitatea și capacitatea de adaptare la schimbare; succesiunea 

logică a disciplinelor din planul de învățământ; încurajarea învățării active; predarea interactivă și 

autoinstruirea; monitorizarea progresului studenților prin proceduri riguroase de evaluare continuă/ 

feedback imediat; organizarea de conferințe științifice, dezbateri și simpozioane științifice studențești.   

Misiunea Facultății de Științe Economice rezultă din misiunea UPG Ploiești (Anexa I.13_Carta 

universitară), structură instituțională din componența căreia face parte. Prin misiunea de educație și 

cercetare asumată, programul de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune se încadrează și 

completează profilul și specializarea Facultății de Științe Economice. 

Misiunea PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este didactică (furnizoare de educație) și de 

cercetare științifică, caracterizându-se prin elemente de specificitate și oportunitate în corelație cu 

Nomenclatorul Național de Calificări și cu cerințele pieței muncii pe plan intern și european. 

Obiectivele PS Contabilitate și Informatică de Gestiune derivă din obiectivele strategice ale Facultății de 

Științe Economice, respectiv ale UPG Ploiești și din misiunea asumată a acesteia (Anexa P-05_Misiunea 

și obiectivele programului LCIGZ). 

PS Contabilitate și Informatică de Gestiune își propune să formeze specialiști în domeniul de licență 

Contabilitate, capabili să aplice conceptele, principiile, metodele și regulile dobândite și să dezvolte 

abilități de aplicare a acestora în vederea angajării pe piața muncii, dezvoltării unei afaceri proprii, 

continuării studiilor universitare în ciclul următor și învățării permanente. 

Obiectivele și profilul de competențe dezvoltat în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și 

cu cadrul național al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos și detaliat în fișele disciplinelor din 

planul de învățământ, fiind sintetizate în Fişa programului de studii (Anexa P-06_Fişa programului de 

studii LCIGZ). 

În urma parcurgerii programului de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune, studenții, respectiv 

absolvenții vor dobândi un set de cunoștințe, competente, valori și atitudini specifice domeniului de 

licență, care le vor oferi posibilitatea să se angajeze pe funcții de execuție în cadrul entităților sau să își 

valorifice competențele în cadrul unor afaceri dezvoltate pe cont propriu, să continue și să aprofundeze 

studiile universitare în cadrul programului de master Contabilitate, fiscalitate şi audit sau alte domenii.  

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-04_Consultari%20angajatori%20si%20absolventi/Anexa%20P-04.a_PV%20intalnire%20angajatori_scrisori%20mediu%20de%20afaceri_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-04_Consultari%20angajatori%20si%20absolventi/Anexa%20P-04.a_PV%20intalnire%20angajatori_scrisori%20mediu%20de%20afaceri_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-04_Consultari%20angajatori%20si%20absolventi/Anexa%20P-04.b_Chestionare%20studenti%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-04_Consultari%20angajatori%20si%20absolventi/Anexa%20P-04.b_Chestionare%20studenti%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-04_Consultari%20angajatori%20si%20absolventi/Anexa%20P-04.c_Protocoale%20colaborare%20licee.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-04_Consultari%20angajatori%20si%20absolventi/Anexa%20P-04.c_Protocoale%20colaborare%20licee.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.13.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.13.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-05_Misiunea%20și%20obiectivele%20programului%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-05_Misiunea%20și%20obiectivele%20programului%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-06_Fisa%20programului%20de%20studii%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-06_Fisa%20programului%20de%20studii%20LCIGZ.pdf
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PS Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Facultății de Științe Economice are misiunea 

didactică și de cercetare, precum și obiectivele bine definite și corelate cu cele ale UPG Ploiești, cu 

precizarea oportunității acestora, în concordanță cu cadrul național al calificărilor din învățământul 

superior și cu cerințele pieței forței de muncă (Anexa P-07_Descrierea generală a programului 

LCIGZ). 

Programul de studii de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune funcționează în baza domeniilor 

pentru studiile universitare de licență, anexă a Hotărârii Guvernului României 326/2019 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a 

structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020 (Anexa P-08_HG  nr. 

326-2019 din 23.05.2019). 

Prin obiectivele asumate și prin planurile sale de învățământ, programul se încadrează în coordonatele 

misiunii generale a UPG Ploiești, de formare și dezvoltare a competențelor în domeniul fundamental al 

științelor sociale, în ramura de științe economice la nivelul exigențelor unei economii competitive, însă 

conține elemente de specificitate, în raport cu ofertele sale educaționale. 

Fiecare program de studii al Facultății de Științe Economice este proiectat și documentat în concordanță 

cu prevederile Cadrului Național al Calificărilor (CNC), cu Registrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior (RNCIS) și cu Standardele specifice domeniului de licență elaborate de ARACIS. 

Absolvenții programelor de studii de licență au clar definită perspectiva ocupației pe piața muncii (Anexa 

P-09_Supliment diploma LCIGZ). Principalele competențe profesionale conferite de PS Contabilitate 

și Informatică de Gestiune sunt stabilite conform Ordinului 5703/2011, privind implementarea Cadrului 

National al Calificărilor din Învățământul Superior și (Anexa P-10_Ordinul 5703/2011 privind 

implementarea Cadrului National al Calificărilor din Învățământul Superior). Diplomele oferite 

absolvenţilor sunt în concordanţă cu calificările universitare reglementate la nivel naţional prin Cadrul 

Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior, absolvenţii având clar definită perspectiva pe piața 

muncii (Anexa P-11_Grila 1_LCIGZ și Anexa P-12_Grila 2_LCIGZ).   

Denumirea fiecărui program de studii universitare de licență este în strânsă corelare cu una sau mai multe 

calificări și ocupații existente în Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR/ISCO/ESCO) și standardele 

ocupaționale aferente sau cu calificări previzionate (Anexa P-13_Ocupatii relevante LCIGZ_COR 

2019). Obiectivele PS Contabilitate și Informatică de Gestiune sunt bine definite, cu precizarea 

oportunității acestora, în concordanță cu Cadrul național al calificărilor din învățământul superior și cu 

cerințele pieței forței de muncă (Anexa P-05_Misiunea și obiectivele programului LCIGZ  și Anexa 

P-14_ Acordul tripartit privind Cadrul Naţional al Calificărilor). 

PS Contabilitate și Informatică de Gestiune creează premisele pentru continuarea studiilor în al II-lea 

ciclu de studii universitare și dezvoltare profesională continuă în carieră prin studii de masterat, respectiv 

postuniversitare. 

PS Contabilitate și Informatică de Gestiune, ca de altfel, toate programele de licență care funcţionează în 

cadrul DS Contabilitate, este înregistrat la ANC în RNCIS (Anexa P-15_Tabel RNCIS_FSE). 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești promovează și aplică politici clare și documentate privind 

integritatea academică. UPG Ploiești dispune de Codul de etică și deontologie universitară adoptat de 

către Senatul UPG Ploiești care se aplică la nivelul tuturor structurilor sale, prin care apără valorile 

libertății academice, autonomiei universitare și integrității etice (Anexa I.09_Codul de etică si 

deontologie universitară). Aplicarea Regulamentului Comisiei de Etică Universitară din cadrul UPG și 

analiza încălcării principiilor și valorilor apărate de acesta sunt monitorizate de Comisia de Etică și 

deontologie profesională a UPG Ploiești (Anexa I.10_ Regulament de funcţionare şi procedură de 

analiză a Comisiei de Etică Universitară din cadrul UPG Ploieşti). 

Principiile regulamentului sunt respectate de către toți membrii comunității în toate activitățile (didactice, 

cercetare, administrative). Procedurile de rezolvare a sesizărilor și practicile asociate sunt specificate în 

Regulamentul menționat mai sus. Rezultatele sesizărilor sunt făcute publice. 

PS Contabilitate și Informatică de Gestiune conține în noul plan de învățământ (aplicabil începând cu 

anul 2018) și disciplina Etică și integritate academică (Anexa P-16_Plan de învățământ LCIGZ), în 

anul 2, semestrul 4 (începând cu anul universitar 2020-2021). 

3. Conținutul programului de studii, plan de învățământ, fișe ale disciplinelor, mobilitate studenți 

Elaborarea planului de învățământ s-a realizat cu consultarea angajatorilor și a absolvenților (Anexa P-

04_Consultari angajatori si absolventi). 

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-07_Descrierea%20generala%20a%20programului%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-07_Descrierea%20generala%20a%20programului%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-08_HG%20%20nr.%20326-2019%20din%2023.05.2019%20.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-08_HG%20%20nr.%20326-2019%20din%2023.05.2019%20.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-09_Supliment%20diploma%20LCIGZ_2019.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-09_Supliment%20diploma%20LCIGZ_2019.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-10_%20Ordinul%205703%20din%202011%20privind%20implementarea%20CNCS.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-10_%20Ordinul%205703%20din%202011%20privind%20implementarea%20CNCS.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-11_Grila%201_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-12_Grila%202_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-13_Ocupatii%20relevante%20LCIGZ_COR_2019.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-13_Ocupatii%20relevante%20LCIGZ_COR_2019.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-05_Misiunea%20și%20obiectivele%20programului%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-14_%20Acordul%20tripartit%20privind%20Cadrul%20National%20al%20Calificarilor.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-14_%20Acordul%20tripartit%20privind%20Cadrul%20National%20al%20Calificarilor.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-15_Tabel%20RNCIS_FSE.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.09.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.09.pdf
https://www.upg-ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2017/R_01.05_Regulamentul_Comisiei_de_Etica_Universitara_din______cadrul____UPG_FINAL_18.07.2016.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.10.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.10.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-16_Plan%20de%20invatamant_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-04_Consultari%20angajatori%20si%20absolventi
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-04_Consultari%20angajatori%20si%20absolventi
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Planul de învățământ pentru PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este aprobat de Consiliul 

Facultății de Ştiinţe Economice pentru un ciclu complet de pregătire, fiind elaborat cu respectarea 

următoarelor cerințe: să se regăsească disciplinele conform standardelor ARACIS, să se respecte 

structurile pe tipuri de discipline, conform nomenclatorului de discipline din standardele ARACIS, să se 

regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și transversale. 

Formațiile de studiu sunt astfel dimensionate încât să asigure desfășurarea eficientă a procesului de 

învățământ, să respecte standardele ARACIS și sunt validate de CA și aprobate de Senat în fiecare an, 

înaintea începerii anului universitar (Anexa P-40.a_Formatii de studiu licență FSE 2019-2020). 

Procesul de învățământ al PS Contabilitate și Informatică de Gestiune se desfășoară pe parcursul unui an 

universitar, conform orarului, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare (Anexa P-21_Orar 

LCIGZ_2019-2020). Formațiile de studiu își desfășoară activitatea în condiții optime, în spații de 

învățământ și cercetare (săli de curs, seminar și laboratoare), corespunzătoare ca suprafață și dotare 

(Anexa P-17_Spații de învățământ și cercetare pentru LCIGZ, Anexa P-18_Gradul de dotare a 

laboratoarelor, Anexa P-19_Modernizare sali FSE 2016-2019, Anexa P-20_Lista pachete software 

FSE). 

Promovabilitatea studenților pe fiecare an de studiu este ridicată, nivelul acesteia depăşind 75%, dovedind 

interesul manifestat de studenți față de procesul de învățământ și cercetare al programului de studii și a 

implicării cadrelor didactice în vederea formării acestora (Tabelul 2.8). 

 

Tabelul 2.8. Evoluția promovabilităţii după primul an de studiu, la PS Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, perioada 2015-2019 (%) 

Anul universitar Înscrişi Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi Promovabilitate Anul de studiu I (%) 

2014-2015 74 65 - 12 87.84% 

2015-2016 90 85 - 5 94.44% 

2016-2017 57 54 - 3 94.74% 

2017-2018 61 53 - 8 86.89% 

2018-2019 67 61  6 91.04% 

 
Rezultatele obținute de studenți pe parcursul școlarizării sunt atestate prin diploma de licență și 

suplimentul la diploma de licență. Pe parcursul anilor de studii sunt întocmite situații școlare ale 

studenților (Anexa P-41_Situatiile scolare ale studentilor din cadrul PS CIG). 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti are reglementată procedura de promovare a studentului dintr-un an 

de studiu în altul, în funcție de creditele de studiu (ECTS) acumulate prin Regulamentul de organizare a 

procesului de învăţământ pe baza sistemului de credite transferabile la Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploieşti – capitolul 4 - Promovarea și trecerea de la un an de studiu la altul, regulament care este 

actualizat și îmbunătățit permanent (Anexa I.44_Regulamentul de organizare a procesului de 

învățământ pe baza sistemului de credite transferabile). 
Analizând situația școlară, privind rata de promovabilitate, la PS Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, situația este foarte bună. Rata de absolvire a studenților în perioada 2015-2019 a fost în medie 

de 89,55% (Tabelul 2.9). Acest fapt demonstrează implicarea și efortul susținut depus de personalului 

didactic în formarea și menținerea în sistem a studenților în vederea finalizării studiilor.  

 

Tabelul 2.9. Statistici privind promovabilitatea şi rata de absolvire a studenților de la PS Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, în perioada 2015-2019  

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-40_Formatii_contracte%20de%20studii%20FSE/Anexa%20P-40.a_Formatii%20de%20studiu%20licență%20FSE%202019-2020.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-21_Orar%20LCIGZ_2019-2020
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-21_Orar%20LCIGZ_2019-2020
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-17_Spatii%20invatamant%20si%20cercetare
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-18_Gradul%20de%20dotare%20a%20%20laboratoarelor.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-18_Gradul%20de%20dotare%20a%20%20laboratoarelor.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-19_Modernizare%20sali%20FSE%202016_2019.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-20_Lista%20pachete%20software%20FSE.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-20_Lista%20pachete%20software%20FSE.pdf
file:///E:/TOSHIBA/TOSHIBA_E/ASSUS_29.02.2012/Storage2/mie/UPG/2018-2019/ACREDITARE%20MMSMZ_corectat/DOCUMENTE/Anexe%20P%20-%20MASTER_MRU/MRU_P_24%20Gradul%20de%20promovabilitate%20a%20studenţilor%20pe%20fiecare%20an%20de%20studiu.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-41_Situatiile%20scolare%20ale%20studentilor%20din%20cadrul%20PS%20CIG.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.44.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.44.pdf
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 Anul 

universitar 

Înscrişi în 

anul III 

Promovaţi 

anul III 

Absolvenți cu 

licență din 

promoția anului 

respectiv 

Promovabilitate examen 

de licență raportat la 

nr.de înscriși în anul III 

(%) 

Promovabilitate 

examen de licență 

raportat la nr.de 

absovenți an III  (%) 

2014-2015 119 92 89 74.79% 96.74% 

2015-2016 96 68 59 61.46% 86.76% 

2016-2017 78 68 58 74.36% 85.29% 

2017-2018 83 75 71 85.54% 94.67% 

2018-2019 54 51 43 79.63% 84.31% 

 
Rata de absolvire cu diplomă de licență a PS Contabilitate și Informatică de Gestiune confirmă 

adecvarea/eficacitatea procesului de predare-învățare. 

În ceea ce priveşte examenul de licență, procentul de promovabilitate al studenților înscrişi este de 100% 

(Tabelul 2.10). 

 

Tabelul 2.10. Statistici privind promovabilitatea examenului de licență a studenților de la PS Contabilitate 

și Informatică de Gestiune, în perioada 2015-2019 

Anul universitar Înscrişi Absolvenţi 
Promovabilitate 

(%) 

Promoția 

curentă 

Alte 

promoții 

2014-2015 93 93 100% 87 6 

2015-2016 61 61 100% 59 2 

2016-2017 64 64 100% 58 6 

2017-2018 77 77 100% 71 6 

2018-2019 50 50 100% 45 50 

 
Procesul de predare, învățare și evaluare este centrat pe dezvoltarea de competențe. Fișa PS Contabilitate 

și Informatică de Gestiune evidențiază competențele formate, care sunt atât profesionale, cât și 

transversale și modul în care contribuie la atingerea obiectivelor declarate și a rezultatelor învățării 

(Anexa P-06_Fisa programului de studii LCIGZ).  

Planul de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, elaborat de Facultatea de Științe Economice, analizat şi aprobat în Şedinţa Consiliului 

Facultăţii de Științe Economice din data de 03.07.2018, a fost revizuit pentru optimizarea procesului de 

învăţământ şi încadrarea în normele de finanţare în anul 2018, modificările fiind aprobate în şedinţa 

Consiliului Facultăţii de Științe Economice din aceeași dată. Planul este prezentat în (Anexa P-16_Plan 

de învățământ LCIGZ).  

Planul este structurat pe 3 ani, 6 semestre, a câte 14 săptămâni, cu un număr total de 180 de credite 

ECTS. Fiecare credit ECTS se echivalează cu 25 ore. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână 

este 22-28. Numărul de ore de activitate organizată prevăzută în planul de învățământ pentru întregul 

ciclu al studiilor de licență este 2.113. Numărul minim total de credite obligatorii este 180. Fiecărui 

semestru din anii I şi II îi corespunde un număr de 30 + 1 (Educaţie fizică) credite obligatorii, iar 

semestrelor 5 şi 6 ale anului III câte un număr de 30 de credite. Numărul total de credite alocate educației 

fizice ca disciplină obligatorie este 4. 

Planul de învăţământ cuprinde discipline fundamentale, discipline de domeniu, discipline de specialitate 

în domeniu şi discipline complementare cu un conţinut corespunzător misiunii asumate, încadrate astfel 

conform criteriilor stabilite de ARACIS. Fişa programului de studii universitare de licenţă cuprinzând 

sinteza planului şi competenţele formate prin acest program este prezentată în (Anexa P-06_Fişa 

programului de studii LCIGZ). 

Structura planului de învăţământ pentru PS Contabilitate și Informatică de Gestiune rezultă din analiza 

disciplinelor din acest plan, grupate după următoarele criterii: discipline obligatorii, opţionale şi 

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-06_Fisa%20programului%20de%20studii%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-16_Plan%20de%20invatamant_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-16_Plan%20de%20invatamant_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-06_Fisa%20programului%20de%20studii%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-06_Fisa%20programului%20de%20studii%20LCIGZ.pdf
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facultative; discipline fundamentale, discipline de domeniu, discipline de specialitate şi discipline 

complementare. 

Raportul dintre numărul orelor de curs și cele aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de 

practică etc.) este de 0.87, încadrându-se astfel în raportul 1/1 cu o abatere admisă de ±20%, prescris de 

standardele specifice.  

Planul de învăţământ cuprinde un stagiu de practică de 3 săptămâni în anul II de studii cu un număr de 90 

ore. Pentru stagiile de practică, Facultatea a încheiat convenţii de colaborare (Anexa P-44_Practica 

studenți_F_038_Conventie_pentru_practica_studentilor_F_322_Portofoliu_de_practica_F_323_Ce

rere_stagiu_de_practica) în care sunt precizate: locul şi perioada de desfăşurare a practicii, modul de 

organizare şi îndrumare, responsabilii din partea facultăţii.  

În ultimul an de studii, respectiv semestrul 6 este prevăzut un stagiu de activitate de cercetare de 2 

săptămâni pentru elaborarea lucrării de licenţă cu un număr de 70 ore. Numărul de credite alocate pentru 

promovarea lucrării de licență (în afara celor 180 de credite obligatorii) este 10. 

Numărul de săptămâni pentru sesiunile de examene pe semestru este 3, iar numărul de săptămâni pentru 

sesiunile de restanță este 1 (https://www.upg-ploiesti.ro/ro/structura-anului-universitar).   

Planul de învăţământ pentru programul de studii supus evaluării este făcut public pe site-ul Facultăţii de 

Științe Economice, la adresa: http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/educatie/programe-de-

licenta/contabilitate-si-informatica-de-gestiune/planul-de-invatamant. 

Raportul dintre disciplinele obligatorii, cele opţionale şi facultative, dintre disciplinele fundamentale, de 

domeniu, de specialitate, respectiv complementare rezultă din Planul de învăţământ actualizat şi din Fişa 

programului de studii. Astfel, din analiza Planului de învăţământ (Anexa P-16_Plan de învățământ 

LCIGZ) şi a Fişei programului de studii (Anexa P-06_Fişa programului de studii LCIGZ), actualizate 

în 2018, rezultă următoarele aspecte:  

- Total număr de ore ale programului de studii (constituite din disciplinele obligatorii şi opţionale): 

2113 ore, din care: 

• 90 ore practica de specialitate; 

• 70 ore practica lucrare de licenţă. 

- Ponderea în planul de învăţământ a:  

• disciplinelor obligatorii: 1877 ore reprezentând 88,83 % (prevederile ARACIS: 80-90%); 

• disciplinelor opţionale: 236 ore reprezentând 11,17 % (prevederile ARACIS: 10-20%); 

• disciplinelor facultative (calculate suplimentar): 158 ore reprezentând 7,48 %. 

- Ponderea în planul de învăţământ (fără a lua în considerare disciplinele facultative) a:  

• disciplinelor fundamentale: 616 ore reprezentând 29,15 % (prevederile ARACIS: 25-30%); 

• disciplinelor de domeniu: 811 ore reprezentând 38,38 % (prevederile ARACIS: 35-40%); 

• disciplinelor de specialitate: 536 ore reprezentând 25,37 % (prevederile ARACIS: 25-30%); 

• disciplinelor complementare: 150 ore reprezentând 7,10% (prevederile ARACIS: 5-10%). 

-  Ponderea în planul de învăţământ a:  

• practicii de specialitate: 90 ore reprezentând 4,25 %; 

• activităţilor de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă 70 ore reprezentând 3,31 % 

(prevederile ARACIS: min. 3%). 

- Raportul dintre numărul orelor de curs şi numărul celor aplicative (seminare, laboratoare, 

proiecte, stagii de practică): 0,87; 

- Numărul total de examene şi probe de verificare, colocvii: 27 examene,  17 probe de verificare, 

2 colocvii, cu următoarele ponderi: 

• examene – 58,69%; 

• verificări – 36,95%; 

• colocvii – 4,34%. 

Examenul de licenţă/diplomă se susţine conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenelor de finalizare a studiilor universitare și postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea 

Petrol-Gaze din Ploieşti, 2019-2020. Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de licență (în 

afara celor 180 de credite obligatorii) este 10. (Anexa I.39_ Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare și postuniversitare și a altor cursuri 

la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești). 

Procesul de învățământ al PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este prezentat sintetic în Tabelul 

2.11. 

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-44_Practica%20studenti
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-44_Practica%20studenti
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-44_Practica%20studenti
https://www.upg-ploiesti.ro/ro/structura-anului-universitar
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-16_Plan%20de%20invatamant_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-16_Plan%20de%20invatamant_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-06_Fisa%20programului%20de%20studii%20LCIGZ.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.39.pdf
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Tabelul 2.11. Centralizator al indicatorilor privind organizarea procesului de învățământ la programul de 

licență Contabilitate și Informatică de Gestiune, conform planului de învățământ promoția 2017-2020 

Indicator 
Standard 

ARACIS 
Valorile PS evaluat 

Durata studiilor la forma de învățământ IF, IFR sau ID 3 ani = 6 semestre 6 sem. 

Durata unui semestru privind activitatea didactică 14 săpt.* 14 săpt.* 

Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână  22 – 28 ore 

An I/Sem. 1 - 24 ore/săpt. 

An I/Sem. 2 - 24 ore/săpt. 

Anul II/Sem. 3 - 24 ore/săpt. 

Anul II/Sem. 4 - 26 ore/săpt. 

Anul III/Sem. 5 - 24 ore/săpt. 

Anul III/Sem. 6 - 27 ore/săpt. 

Numărul de ore de activitate organizată prevăzută în 

planul de învățământ pentru întregul ciclu al studiilor de 

licență 

1848 - 2352 ore 2113 ore 

Numărul total de credite obligatorii 180 ECTS 180 ECTS 

Numărul de credite obligatorii pe semestru 30 ECTS 30 ECTS 

Numărul de discipline (obligatorii+opționale) pe 

semestru 
5-7 6-7 

Durata practicii de specialitate (eșalonat o zi/săptămână 

sau compact 3 săptămâni în semestrul IV ) 
84-90 ore 90 ore 

Durata pentru elaborarea lucrării de licență (în semestrul 

VI)  
minim 2 săpt. 2 săpt. 

Numărul de credite alocate pentru practica de specialitate 3 ECTS 3 ECTS 

Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de 

licență (în afara celor 180 de credite obligatorii) 
10 ECTS 10 ECTS 

Numărul de  credite (peste cele obligatorii ) alocate 

educației fizice ca disciplină obligatorie 
3-4 ECTS 4 ECTS 

Raportul dintre numărul orelor de curs și numărul orelor 

aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de 

practică) 

Raport 1/1, cu o 

abatere admisă de 

± 20% 

0.87  

Echivalența în ore a unui credit ECTS 25 ore 25 ore 

Nr. de săptămâni pentru sesiunile de examene pe 

semestru 
2-3 săpt. 3 săpt. 

Numărul de săptămâni pentru sesiunile de restanțe Min 1 săpt. 1 săpt. 

Numărul maxim de studenți pe serie 150+20% Max 69 

Numărul maxim de studenți pe grupă IF 30 Max. 32 

 Raportul maxim dintre numărul de studenți de la 

programul evaluat și numărul de cadre didactice care 

predau la program 

30 5.25 

* Acestea cuprind și stagiile de activități practice de specialitate și de elaborare a lucrării de licență.  

PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este similar programelor de studii din învățământul superior 

european, iar structura planurilor de învățământ este compatibilă cu cea a planurilor de învățământ din 

universități ale Uniunii Europene, ponderile disciplinelor fiind exprimate în credite de studii transferabile, 

în sistemul european ECTS (Anexa P-57_Compatibilitate alte programe licență). Disciplinele de 

studiu cuprinse în planurile de învățământ ale PS Contabilitate și Informatică de Gestiune sunt prevăzute 

într-o succesiune logică și asigură o pregătire corespunzătoare, compatibilă cu Cadrul național al 

calificărilor în învățământul superior (Anexa P-07_Descrierea generală a programului LCIGZ).  

Disciplinele cuprinse în planul de învățământ și conținutul acestora corespund DS Contabilitate și sunt 

conforme misiunii declarate (Anexa P-05_Misiunea și obiectivele programului LCIGZ, Anexa P-

06_Fişa programului de studii LCIGZ, Anexa P-16_Plan de invatamant LCIGZ, Anexa P-42_Fise 

disciplina). 

Planul de învăţământ al PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este elaborat de Departamentul 

Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe şi Contabilitate şi aprobat în Şedinţa Consiliului Facultății 

de Științe Economice şi este descris în Anexa P-16_Plan de invatamant LCIGZ.  

Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe şi Contabilitate îşi asumă responsabilitatea 

privind îndeplinirea  atât a cerinţelor legale referitoare la structura planului de învăţământ al PS, cât şi a 

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-57_Compatibilitate%20alte%20programe%20licență.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-07_Descrierea%20generala%20a%20programului%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-05_Misiunea%20și%20obiectivele%20programului%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-06_Fisa%20programului%20de%20studii%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-06_Fisa%20programului%20de%20studii%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-16_Plan%20de%20invatamant_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-42_Fise%20disciplina
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-42_Fise%20disciplina
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Procedurii operaţionale privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (Anexa I.29_ Iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii – procedură operaţională).  

Structura planului de învăţământ al PS Contabilitate și Informatică de Gestiune cuprinde discipline de 

specialitate cu conţinut corespunzător misiunii asumate. 

Planul pentru disciplinele obligatorii şi opţionale este structurat pe 3 ani, respectiv 6 semestre, astfel: 

Anul I, semestrul 1 – 12 ore curs, 10 ore seminar și 2 ore de laborator; 

Anul I, semestrul 2 – 12 ore curs şi 11 ore seminar și 1 oră de laborator; 

Anul II, semestrul 3 –12 ore curs, 10 ore seminar și 2 ore de laborator; 

Anul II, semestrul 4 – 13 ore curs şi 11 ore seminar și 3 ore de laborator; 

Anul III, semestrul 5 – 13 ore curs, 9 ore seminar și 2 ore de laborator; 

Anul III, semestrul 6 – 13 ore curs, 10 ore seminar și 3 ore de laborator. 

Fiecărui semestru îi corespunde un număr de 30 de credite.  

Fişa specializării PS Contabilitate și Informatică de Gestiune, cuprinzând sinteza planului şi 

competenţele formate prin acest PS, este prezentată în Anexa P-06_Fişa programului de studii LCIGZ. 

Structura planului de învăţământ pentru PS Contabilitate și Informatică de Gestiune rezultă din analiza 

disciplinelor din acest plan. Planul de învățământ Anexa P-16_Plan de invatamant LCIGZ) conține 

discipline obligatorii  și opționale,  care asigură un traseu de învățare flexibil, conform deciziei 

organizatorului programului de studii în consultare cu studenții, angajatorii sau a altor actori interesați. 

Concepția planului de învățământ reflectă centrarea pe student a procesului de predare și învățare, după 

cum reiese din fișele disciplinelor pentru PS Contabilitate și Informatică de Gestiune (Anexa P-42_Fise 

disciplina). 

Ponderea disciplinelor din planul de învățământ se determină pe baza numărului de ore didactice. Tabelul 

2.12 prezintă structura orelor de activitate didactică, după caracterul disciplinelor impuse de asigurarea 

pregătirii. 

Tabelul 2.12. Ponderea orelor de activitate didactică după opționalitatea disciplinelor 
Tip disciplină Notație Ponderi program % 

Discipline obligatorii DO 88.83 

Discipline opționale (la alegere) DA 11.17 

TOTAL  100 

Fişele disciplinelor pentru toate disciplinele din planul de învățământ, întocmite de către titularii 

disciplinelor, au fost aprobate în Şedinţa de Departament din data de 23.09.2019 (Anexa P-42.a_Extras 

PV sedinta departament aprobare fise disciplina_LCIGZ). Fișele de disciplină conțin următoarele 

informații: categoria formativă a disciplinei; regimul disciplinei (obligatorie, opțională); fondul de timp 

(numărul de ore pe săptămână și pe semestru, numărul de ore de studiu individual); numărul de credite; 

disciplinele anterioare condiționate sau recomandate; competențele specifice pe care le asigură disciplina, 

profesionale și transversale; obiectivele disciplinei (generale și specifice) conținutul disciplinei; 

bibliografia, modul de evaluare a studentului, precum și precizări asupra activităților de predare (cursuri), 

a activităților de seminar și a celor practice, cu menționarea temelor și a numărului de ore afectate 

parcurgerii fiecărei teme, criteriile și metodele de evaluare, inclusiv standardul minim de performanță 

(Anexa P-42_Fise disciplina). 

Din analiza fişelor disciplinelor se constată corelarea obiectivelor formulate cu misiunea asumată. Astfel, 

fişele conţin obiectivele disciplinei de studiu (atât pentru activitatea de curs, cât şi pentru cea de seminar 

sau laborator), conţinutul pe capitole şi teme, modul de evaluare a cunoştinţelor şi bibliografia. Fişele 

disciplinelor sunt structurate unitar şi precizează clar conţinutul cursului sau pe cel al activităţilor 

aplicative, inclusiv numărul de ore alocate pentru fiecare activitate. 

Formele de apreciere a pregătirii studenților la disciplinele cuprinse în planul de învăţământ al PS 

Contabilitate și Informatică de Gestiune, reflectate în Fişele disciplinelor, sunt: examen – 27, verificare 

– 17 şi colocviu - 2. Disciplinele de studii prevăzute în planul de învățământ sunt finalizate în proporție 

de 58.69% cu examene (Anexa P-16_Plan de invatamant LCIGZ), pentru fiecare examen fiind 

asigurată asistenţa de cel puțin două cadre didactice (Anexa P-43_Programarea 

examenelor_LCIGZ_sem 1_2019-2020). 

Examenul de licență se susţine conform Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea examenelor 

de finalizare a studiilor universitare și postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.29.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.29.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-06_Fisa%20programului%20de%20studii%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-16_Plan%20de%20invatamant_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-42_Fise%20disciplina
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-42_Fise%20disciplina
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din Ploieşti 2019-2020 (Anexa I.39_ Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor 

de finalizare a studiilor universitare și postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-

Gaze din Ploiești). 

Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de licență este 10 (Tabelul 2.11). 

Numărul de săptămâni pentru sesiunile de examene pe fiecare semestru este 3, iar numărul de săptămâni 

pentru fiecare sesiune de restanţe este 1 (https://www.upg-ploiesti.ro/ro/structura-anului-universitar).  

Activitatea de practică se derulează în anul II, semestrul 4, cuprinde 90 de ore şi este prevăzută în planul 

de învăţământ cu un număr de 3 ECTS. Evaluarea practicii se face prin colocviu cu notare de la 1 la 10. 

Pentru Practică, fişa disciplinei precizează: misiunea practicii, obiectivele, tematica, tipurile de activităţi 

şi eşalonarea lor pe durata studiilor, sarcinile studentului, resursele disponibile (umane, bibliografice, site-

uri specializate etc.), formele şi criteriile de evaluare a rezultatelor învăţării (Anexa P-42_Fise 

disciplina). 

UPG Ploieşti încheie convenţii sau contracte de practică cu societăţi/instituţii de profil în vederea 

asigurării unui cadru adecvat efectuării stagiilor de practică, în care sunt precizate: locul și perioada 

desfășurării practicii, modul de organizare și îndrumare, responsabilii din partea instituției de învățământ, 

precum și cei din partea bazei de practică, în baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

practicii în cadrul programelor de studii de licenţă sau masterat (https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2017/REGULAMENT_PRACTICA_UPG.pdf, 

Anexa P-44_Practica studenti, Anexa P-60_Coordonatori practica LCIGZ). 

Stagiul pentru elaborarea lucrării de licență se desfăşoară în anul III, semestrul 6 şi are alocate un număr 

de 70 de ore.  

La finalizarea PS Contabilitate și Informatică de Gestiune, absolvenţilor li se eliberează Suplimentul la 

diploma (Anexa P-09_Supliment diploma LCIGZ).  

Planul de învățământ la PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este revizuit în mod periodic, la 

baza acestuia stând cerințele formulate de angajatori și absolvenți (Anexa P-04_Consultari angajatori si 

absolventi, https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/chestionare-se). Din conținutul disciplinelor din 

planul de învățământ reiese abordare interdisciplinară care contribuie la dezvoltarea profesională și 

personală a studenților (Anexa P-16_Plan de invatamant LCIGZ). 

4. Admiterea studenților 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti aplică o politică transparentă a recrutării şi a admiterii studenţilor la 

ciclul de studii universitare de licenţă. Marketingul universitar promovează informaţii reale şi corecte cu 

privire la capacitatea de școlarizare și cifra de școlarizare, toate aceste informații fiind publicate de site-ul 

UPG Ploiești la secțiunea admitere așa încât pot fi verificate şi confirmate. 

Admiterea se bazează exclusiv pe competenţele academice ale candidatului şi nu aplică nici un fel de 

criterii discriminatorii. Admiterea la PS Contabilitate și Informatică de Gestiune se face prin concurs 

(Anexa I.32_ Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii 

universitare de licenţă). Metodologia este disponibilă pe site-ul UPG Ploiești. 

La concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă au dreptul să participe absolvenţii cu 

diplomă de bacalaureat obținută în România sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de anul 

absolvirii liceului. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2019 se pot 

înscrie pe baza adeverinţei eliberată de instituţia de învăţământ, document în care se precizează media 

generală de la examenul de bacalaureat, notele de la probele examenului de bacalaureat şi termenul de 

valabilitate.  

La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor 

membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei 

Elveţiene, cu diplome obţinute în statele menţionate, recunoscute de instituţiile de învăţământ superior în 

baza adeverinţei/ atestatului de recunoaştere şi echivalare eliberat de Consiliul Naţional de Recunoaştere 

şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) www.cnred.edu.ro. 

Categoriile de candidaţi care beneficiază de scutire de taxă de înscriere pentru un singur program de 

studii sunt: candidaţii orfani de ambii părinţi; candidaţii proveniţi din casele de copii sau plasamente 

familiale; copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidaţii care 

sunt copii ai salariaţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii 

Petrol – Gaze din Ploieşti. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor 

doveditoare prezentate de candidaţi şi prevăzute în metodologia de admitere.  
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Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi. Pe dosar se menţionează 

scutit de taxă de înscriere. Candidații care sunt cadre didactice titulare în învățământul de stat beneficiază 

de reducere de taxă de înscriere 50% pentru un singur program de studii. Reducerea de taxă se face numai 

pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi şi prevăzute în metodologia de admitere. 

Aprobarea reducerii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi.  

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile 

I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către MEN beneficiază de dreptul 

de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget. Această categorie 

de candidaţi trebuie să facă dovada distincţiilor obţinute (în original şi copie). De această prevedere se 

poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

Candidaţii romi, la înscrierea pe locurile destinate lor, completează o cerere tip în fața secretarului şef al 

Universităţii, în care îşi exprimă opţiunea de înscriere la concursul de admitere. În aceeaşi zi, secretarul 

şef al Universităţii datează și certifică posibilitatea de înscriere a candidaţilor romi pe locuri distincte, 

oprind o copie a cererii tip, pentru evidenţă. Pe lângă această cerere, dosarul de concurs al candidaţilor 

romi, completat conform cerinţelor formulate de Comisia de admitere a facultăţii, va conţine şi o 

recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de 

activitate, în care se menţionează că respectivul candidat face parte din etnia romilor şi nu faptul că 

acesta este membru al organizaţiei în cauză. Nu se acceptă declaraţii pe proprie răspundere privind 

apartenenţa la etnia romilor, înregistrate la notariat, ori adeverinţe eliberate de alte instituţii/structuri.  

La înscrierea pe locurile destinate lor, absolvenții de licee situate în mediul rural completează o cerere tip 

în fața secretarului șef al Universității, în care își exprimă opțiunea de înscriere la concursul de admitere.  

Un candidat de origine română din Republica Moldova care a absolvit liceul în România poate să 

concureze pe locurile finanţate de la buget rezervate special de MEN numai dacă face dovada că este 

absolvent cu examen de bacalaureat al unui liceu din România (diplomă de bacalaureat/adeverinţă 

eliberată de liceu pentru promoţia 2019, în original). 

Cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova (din alte state învecinate şi diaspora (etnici 

români cu domiciliul în străinătate) pot ocupa un loc fără plata taxelor de școlarizare conform 

prevederilor Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploiești. În cazul în care nu obțin un astfel de loc pot concura pe un loc cu taxă în aceleași condiții ca 

cetățenii români.  

Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere sunt înmatriculaţi în anul I de studii, pentru anul 

universitar respectiv, prin decizia Rectorului Universităţii. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt 

înscrişi în Registrul Matricol Unic cu un număr matricol unic, valabil pentru întreaga perioadă de 

şcolarizare la programul/ programele de licență la care au fost admişi. 

Alături de metodologie, cifra de școlarizare aprobată de Senatul UPG, graficul desfășurării concursului de 

admitere și situațiile statistice ale anilor anteriori sunt publicate atât pe site-ul UPG, cât și în 

broșuri/pliante (Anexa P-38_Brosura FSE, https://www.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/sesiuni-de-

admitere-licenta; https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/admitere/licenta/2019/vara/LOCURI_LICENTA_SE_FINAL_2019.pdf). 

Evoluţia numărului de studenți pe ani de studiu pentru PS Contabilitate și Informatică de Gestiune în 

perioada 2015-2019 este prezentat în Tabelul 2.13. 

Tabelul 2.13. Evoluția studenților înmatriculați la PS Contabilitate și Informatică de Gestiune, perioada 

2015-2019  

Anul universitar 
Anul de studiu 

TOTAL 
I II III 

2015/2016 90 70 96 256 

2016/2017 57 84 78 219 

2017/2018 61 56 83 200 

2018/2019 67 54 54 175 

2019/2020 69 62 57 188 

Cifra de şcolarizare pentru UPG Ploieşti, anul universitar 2019-2020, este prezentată în Anexa P-

39.a_HG  nr. 326-2019_Cifra scolarizare 2019, iar cifra de şcolarizare pentru DS_Contabilitate în 

Anexa P-39.b_Cifra scolarizare 2019_DS_Contabilitate. 

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-38_Brosura%20FSE
https://www.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/sesiuni-de-admitere-licenta
https://www.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/sesiuni-de-admitere-licenta
https://www.upg-ploiesti.ro/sites/default/files/admitere/licenta/2019/vara/LOCURI_LICENTA_SE_FINAL_2019.pdf
https://www.upg-ploiesti.ro/sites/default/files/admitere/licenta/2019/vara/LOCURI_LICENTA_SE_FINAL_2019.pdf
file:///E:/TOSHIBA/TOSHIBA_E/ASSUS_29.02.2012/Storage2/mie/UPG/2018-2019/ACREDITARE%20MMSMZ_corectat/DOCUMENTE/Anexe%20P%20-%20MASTER_MRU/MRU_P_20%20Numărul%20de%20studenți%20pe%20ani%20de%20studiu.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-39_Cifra%20de%20scolarizare%20DS_Contabilitate/Anexa%20P-39.a_HG%20%20nr.%20326-2019_Cifra%20scolarizare%202019%20.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-39_Cifra%20de%20scolarizare%20DS_Contabilitate/Anexa%20P-39.a_HG%20%20nr.%20326-2019_Cifra%20scolarizare%202019%20.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-39_Cifra%20de%20scolarizare%20DS_Contabilitate/Anexa%20P-39.b_Cifra%20scolarizare%202019_DS_Contabilitate.pdf


 

 

Domeniul de studii universitare de licență: Contabilitate    

Programul de studii universitare de licență: Contabilitate şi Informatică de Gestiune        Pag. 43 / 64 

Studenții înmatriculați au încheiat cu UPG Ploieşti un Contract de studii, care respectă legislația în 

vigoare, în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților (Anexa P-40.b_Contract cadru de studii 

IF, Anexa P-40.c_Contract anual de studii buget IF, Anexa P-40.d_ Contract anual de studii cu 

taxa IF). 

5. Predare/învățare-Centrarea pe student 

Pentru toate programele din DS Contabilitate, procesul didactic este astfel organizat încât să permită 

studenților dezvoltarea competențelor formulate în perioada legală prevăzută pentru finalizarea studiilor. 

Astfel, planul de învățământ este structurat pe 6 semestre. Fiecare an universitar are câte 60 credite de 

studiu transferabile în sistemul european (ECTS), câte 30 ECTS pentru fiecare semestru, pe totalul 

ciclului de licență numărul creditelor de studiu transferabile fiind de 180. Competențele profesionale și 

transversale formulate ca rezultate ale învățării sunt cuprinse în fișa  PS (Anexa P-06_Fisa program de 

studii_LCIGZ). Disciplinele cuprinse în planurile de învățământ dezvoltă competențe care contribuie la 

atingerea rezultatelor la finalizarea studiilor (Anexa P-42_Fise disciplina). 

PS Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul UPG se bazează pe corespondența dintre 

rezultatele învățării, competențele profesionale și transversale și calificarea universitară obținută. PS 

Contabilitate și Informatică de Gestiune se prezintă sub forma unui pachet de documente care include: 

obiectivele generale și specifice ale programului; planul de învățământ (Anexa P-16_Plan de 

invatamant LCIGZ) cu ponderea disciplinelor exprimată prin credite de studiu ECTS și cu disciplinele 

ordonate succesiv în timpul de școlarizare. Disciplinele existente în planul de învățământ, într-o 

succesiune logică și eșalonate pe câte un semestru, respectă standardele ARACIS, fiind studiate, atât 

discipline obligatorii, cu un număr total de 159 ECTS și o pondere în totalul orelor didactice de 88.83%, 

cât şi discipline opţionale, cu un număr total de 21 ECTS și o pondere în totalul orelor didactice de 

11.17%. Fiecare disciplină se încheie cu o evaluare finală, sub formă de examen sau probă de verificare, 

cu excepţia Practicii (anul II, sem. 4) și Elaborarea lucrării de licență (anul III, sem. 6) care se încheie cu 

colocviu. 

Timpul alocat și metodele de predare și învățare sunt adecvate conținutului disciplinelor, ceea ce rezultă 

din creditele alocate disciplinelor. Ele sunt fundamentate pe principiile psiho-pedagogiei adulților și sunt 

centrate pe nevoile studenților. Timpul este alocat atât pentru activitățile față în față, cât și pentru studiul 

individual. În acest fel se asigură dezvoltarea competențelor declarate față de obiectivele propuse și 

misiunea asumată (Anexa P-16_Plan de invatamant LCIGZ). 

La fiecare dintre activitățile didactice cuprinse în planul de învățământ, pe lângă activitățile față în față, 

sunt prevăzute și activități de echipă - de tip workshop, dezbatere etc., așa cum reiese din fișele 

disciplinelor. În cuantumul orelor alocate fiecărei discipline din planul de învățământ sunt prevăzute 

activități pentru studiu individual, în funcție de conținut și specific (Anexa P-42_Fise disciplina, Anexa 

P-16_Plan de invatamant LCIGZ).  

La PS Contabilitate și Informatică de Gestiune principala responsabilitate a cadrului didactic este 

proiectarea metodelor și a mediilor de învățare centrate pe student, cu mai puțin accent asupra 

responsabilității tradiționale de a transmite doar informații (Anexa P-42_Fise disciplina). 

În privința competențelor de consiliere, monitorizare și facilitare a proceselor de învățământ, cadrele 

didactice au stabilite ore de consultații pentru studenți în vederea elaborării lucrării de licență, pentru 

coordonarea lucrărilor prezentate de studenți la sesiunile de comunicări științifice studențești, la 

concursuri profesionale, precum și a aplicațiilor de la seminar (Anexa P-22_Consultatii LCIGZ). 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din UPG asigură informarea, orientarea și consilierea 

elevilor din anii terminali de liceu/studenților prin oferirea următoarelor servicii: consiliere educațională 

și vocațională; consiliere și evaluare psihologică; consiliere în carieră; elaborarea de materiale destinate 

informării, orientării și consilierii, realizând și acțiuni legate de creșterea gradului de inserție pe piața 

muncii a studenților și absolvenților. Atribuțiile acestuia sunt descrise în „Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră” (Anexa I.45_ 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră). 

Pentru a veni în sprijinul studenților săi, Facultatea de Științe Economice încheie acorduri de parteneriat 

cu mediul economico-social, cu instituții financiare, instituții publice centrale și locale, asociații 

profesionale pentru asigurarea unor baze de practică pentru studenții de la ciclul de studii universitare de 

licență și masterat (Anexa P-45_Lista acorduri de parteneriat FSE). Stagiile de practică se desfășoară 

pe baza convențiilor de practică încheiate cu instituții relevante pentru PS Contabilitate și Informatică de 

Gestiune (Anexa P-44_Practica studenti). 
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Studenţii şi personalul didactic din cadrul PS Contabilitate și Informatică de Gestiune beneficiază de 

serviciile oferite de Biblioteca Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, cu un fond de carte actualizat și 

periodice relevante în domeniul LCIGZ (Anexa  P-23_Situatia statistica a publicatiilor, Anexa P-

24_Carti in domeniul contabilitate, Anexa  P-25_Publicatii periodice), totalizând 283.463 de titluri 

(manuale, tratate, culegeri, îndrumare, standarde şi norme, cataloage şi albume etc); la acestea se adaugă 

abonamente la baze de date prestigioase (precum Science Direct), la reviste de specialitate din străinătate. 

Spaţiile de care dispune biblioteca UPG Ploieşti, precum şi modul de organizare şi funcționare ale 

acesteia sunt prezentate în partea I a Raportului de autoevaluare, cuprinzând prezentarea generală a 

instituţiei. Fondul de carte existent în bibliotecă şi fondul de publicaţii periodice este supus unui proces 

continuu de îmbunătăţire şi înnoire, atât pe baza propunerilor de achiziţii trimise de departamente (sub 

forma unor solicitări privind necesarul de fond de carte şi abonamente la publicaţii periodice), cât şi cu 

ocazia târgurilor şi expoziţiilor de carte desfăşurate la nivel naţional, la care UPG participă, prezentând şi 

oferta de titluri produse în cadrul Editurii UPG Ploieşti. 

De asemenea, la departamentul organizator şi la cele colaboratoare ale PS Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, funcţionează biblioteci proprii, având în dotare lucrări, publicaţii şi alte materiale necesare 

desfășurării procesului didactic la disciplinele de specialitate. 

La toate disciplinele care se regăsesc în planul de învățământ al PS Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, studenții beneficiază de suport bibliografic existent, fie în format electronic, fie în format 

tipărit, dovada fiind reprezentată de listele de lucrări ale cadrelor didactice implicate în derularea 

programului de studiu, de lista de publicații a Bibliotecii UPG Ploieşti și de rezultatele cercetării 

personalului didactic (Anexa P-28.a_ Liste lucrări LCIGZ, Anexa P-28.b_ Tabel privind îndeplinirea 

indicatorului activitatea ştiinţifică în domeniul disciplinelor). 

UPG Ploiești asigură, prin proiectul Anelis Plus, acces la baze de date electronice atât în campus, pe bază 

de IP instituţional, cât și mobil, pe bază de user şi parolă. 

Există resurse educaționale digitale și activități de suport on-line, implementate pe platforme e-Learning, 

pentru studenţii de la învăţământ la distanţă (Anexa P-54_Prezentare platforma de eLearning). De 

asemenea, studenţii de la învăţământ cu frecvenţă pot accesa surse electronice specifice domeniului din 

cadrul PS Contabilitate și Informatică de Gestiune (Anexa P-46_Resurse educaţionale LCIGZ - 

https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/resurse-se/economie/contabilitate). Din luna martie 2020, a fost 

creată şi o platformă de blended learning pentru studenţii de la PS Contabilitate și Informatică de 

Gestiune - IF (https://upg-elearning.ro/se/). 

Relația dintre student și profesor este una de parteneriat, în care fiecare își asumă responsabilitatea 

atingerii rezultatelor învățării. Rezultatele învățării sunt explicate și discutate cu studenții din perspectiva 

relevanței acestora pentru dezvoltarea lor. Anual se organizează sesiuni de comunicări științifice pentru 

studenți, pe domenii și arii tematice. Se mediatizează aceste manifestări pe site-ul UPG, cu afișarea 

graficului activităților. Studenții care elaborează lucrări pentru aceste sesiuni sunt îndrumați de cadre 

didactice. Începând cu anul 2006 se organizează olimpiade la nivel național, pe domenii, organizate în 

diferite universități din țară (Anexa P-03_Manifestari stiintifice FSE). 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi implicit Facultatea de Ştiinţe Economice dispun de programe de 

stimulare a studenților cu performanțe înalte în învățare și de recuperare a celor cu dificultăți în învățare. 

În UPG, la nivelul fiecărei facultăți și an universitar există programe de tutoriat (Anexa P-55_Lista 

tutori LCIGZ). 

Conform Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii 

înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master (Anexa I.48_ Regulamentul de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă 

– licenţă şi master) și a Regulamentului privind activitatea profesională a studenților în universitatea 

Petrol-Gaze din Ploieşti (Anexa I.38_ Regulamentul privind activitatea profesională a studenților), 

beneficiază de bursă (de excelență, de performanță, de merit, socială și socială ocazională) exclusiv 

studenții de la învățământul de zi cu finanțare de la buget. 

În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti funcționează Biroul Erasmus+ care asigură gestiunea acordurilor 

de cooperare Erasmus+, managementul centralizat al programelor de mobilitate pentru studenți și 

personal universitar (Erasmus+ și programe asimilate) și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în 

străinătate în baza Regulamentului privind recunoasterea perioadelor de studiu sau plasament efectuate 

de către studenţi în cadrul mobilităţilor ERASMUS (Anexa I.90_ Regulamentul privind recunoaşterea 

perioadelor de studiu sau plasament efectuate de către studenţi în cadrul mobilităţilor Erasmus) și 

a mobilităților personalului didactic și de cercetare participante la programele comunitare (Anexa I.91_ 
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Regulamentul privind deplasările în străinătate), pe principiile Cartei universitare a Universităţii 

Petrol-Gaze din Ploieşti (Anexa I.13_ Carta universitară). 

Servicii studențești 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești încurajează şi susţine o serie de activităţi prin care se urmăreşte 

asigurarea şi creşterea calităţii vieţii studenţilor. Dimensiunea culturală a vieţii studenţeşti se reflectă în 

organizarea pentru studenţi sau de către studenţi a grupurilor culturale în care aceştia îşi pot manifesta 

aptitudinile şi preocupările într-un mod organizat şi plăcut. Având în vedere aceste premise, s-au 

constituit formaţii artistice, precum: trupe de teatru, ansambluri folclorice, trupe de dans. În ceea ce 

priveşte viaţa sportivă, se organizează activităţi sportive reunite în campionate studenţeşti de fotbal, volei, 

baschet, tenis.  

Facilităţile acordate studenţilor cuprind: baza sportivă – terenuri de sport, sala atletism, cafeterii, cantina 

studenţească. Acestora le sunt oferite condiții de cazare în campusul UPG în baza unui regulament 

specific (Anexa I.50_ Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Social din cadrul 

UPG Ploiești), căminele studențești funcționând, de asemenea, conform unui regulament (Anexa I.49_ 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor studențești).  

Facilităţile TIC  

Facilitățile TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) destinate studenţilor Universității Petrol_Gaze 

din Ploiești cuprind:  

• infrastructura TIC (Laboratoarele didactice din facultăţi şi infrastructura de comunicaţii 

aferentă, infrastructura existentă şi în curs de dezvoltare); 

• software de bază  Microsoft Windows, MS Office, MS Front Page şi alte software-uri 

instalate în laboratoarele didactice; 

• acces la Internet wireless - clădirea centrală; 

• bibliotecă electronică  utilizatorilor reţelei li se oferă acces on-line la bibliotecile electronice 

abonate. 

În ceea ce priveşte orientarea în carieră a studenţilor, Centrul de Consiliere și Orientare în 

Carieră (http://ccoc.upg-ploiesti.ro/) furnizează servicii care includ: 

• informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de 

liceu/studenţilor/absolvenţilor; 

• dezvoltarea de acţiuni în direcţia creşterii gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi 

absolvenţilor;  

• informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale disponibile în 

cadrul curriculei universitare, al sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior şi Cadrul Naţional al Calificărilor prin 

mijloace specifice;  

• informarea şi consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale din cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior, pentru cicluri de învăţământ superioare;  

• organizarea şi desfăşurarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; elaborarea şi 

implementarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în plan naţional şi internaţional axate pe 

problema formării, reconversiei, recalificării în vederea obţinerii de informaţii necesare realizării 

obiectivelor C.C.O.C.;  

• asigurarea de relaţii inter-universitare cu alte centre şi departamente similare din România şi 

din Uniunea Europeană. 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră elaborează anual rapoarte de activitate în vederea realizării 

obiectivelor propuse. (Anexa II.45_ Raport activitate C.C.O.C._2017-2018). 

Pentru a veni în sprijinul studenților, pe întreaga perioadă de derulare a studiilor, a fost inițiat sistemul de 

tutoriat. Astfel fiecărui an de studiu, de la fiecare program de licență, îi este alocat un cadru didactic care 

ține legătura permanentă cu studenții în vederea identificării nevoilor acestora (Anexa P-55_Lista tutori 

LCIGZ). 

6. Evaluarea rezultatelor învățării 

Metodele și criteriile de evaluare a studenților sunt prevăzute explicit în fișele disciplinelor (Anexa P-

42_Fise disciplina) și sunt adecvate conținutului disciplinelor. Mecanismele de contestare sunt prevăzute 
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în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților în UPG Ploiești (Anexa I.38, 

https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2019/R08.03_REGULAMENT_ACTIVITATE_PROF

ESIONALA_STUDENTI_16.09.2019_rev.1.pdf). 

În procesul de evaluare a activității de practică/cercetare științifică se ține cont de aprecierile tutorelui de 

practică/îndrumătorului științific din entitatea/organizația în care s-a desfășurat respectiva activitate. 

(Anexa P-44_Practica studenti, Anexa P-60_Coordonatori practica LCIGZ). 

Temele pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor se bazează și pe solicitările venite din partea 

angajatorilor și a mediului socio-economic și cultural (http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/licenta-2019-

2020/category/148-liste-initiale-de-teme-si-cerere-initiala-de-inscriere). 

Relevanța cognitivă și profesională a PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este definită în funcție 

de ritmul dezvoltării cunoașterii și tehnologiei din domeniu și de cerințele pieței muncii și ale 

calificărilor. PS Contabilitate și Informatică de Gestiune dispune de mecanisme pentru analiza colegială 

anuală a activității cunoașterii transmise și asimilate de studenți și pentru analiza schimbărilor care se 

produc în profilurile calificărilor și în impactul acestora asupra organizării programului de studiu. 

În baza procedurilor de analiză și revizuire a programelor de studii și documentele justificative, 

departamentul organizator ajustează periodic planurile de învățământ și fișele disciplinelor.  

La nivelul departamentului există mecanisme privind analiza colegială anuală a activității cunoașterii 

transmise și asimilate de studenți (Anexa P-56.a_Fisa evaluare colegiala) și pentru analiza schimbărilor 

care se produc în profilurile calificărilor și în impactul acestora asupra organizării PS Contabilitate și 

Informatică de Gestiune (Anexa P-04_Consultari angajatori si absolventi). În fiecare an, cadrele 

didactice sunt evaluate de către studenţi (Anexa P-56.b_Lista cadrelor didactice evaluate de catre 

studenti in anul 2018-2019). 

La sfârșitul fiecărui an universitar, sunt evaluate rezultatele învățării din perspectiva competențelor 

dezvoltate și sunt revizuite fișele de disciplină (Anexa P-42_Fise disciplina). 

Există programe de stimulare și recuperare a studenților cu dificultăți în procesul de învățare, a studenților 

netradiționali sau a celor aflați în situație de risc. Fiecare cadru didactic are program de consultații 

(Anexa P-22_Consultatii LCIGZ). În universitate se desfășoară două proiecte ROSE pentru reducerea 

abandonului școlar. La nivelul Universității a fost creat, prin intermediul proiectului START-UP, proiect 

de tip ROSE-SGU – AG/80/SGU/C/I, un Centru de Învățare care vine în sprijinul studenților, atât prin 

activități de tip remedial, cât și prin activități de consiliere și orientare profesională.  

În paralel, se derulează proiectul SEVA – „Spriijin prin educație pentru o viață activă”, proiect de tip 

ROSE-SGU, AG/27/SGU/NC/I (Anexa P-53_Brosura_SEVA, http://seva.masterprof.ro/). 

Prin intermediul Centrului de Consiliere șI Orientare în Carieră, li se oferă sprijin/consultanță, în mod 

permanent, studenților cu dificultășI în procesul de învăţare sau cu dificultăți de adaptare din UPG 

Ploiești.(Anexa I.45_ Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și 

Orientare în Carieră). În cazul studenților cu situație economică precară/venituri mici, UPG din Ploiești 

oferă burse sociale (Anexa I.48_ Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin 

material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master). 

Reînmatriculările și reluarea activității după întreruperea de studii sau prelungirea de școlaritate se fac 

după regula creditelor transferabile, la începutul anului universitar. 

Pentru elaborarea lucrării de licență, în planul de învățământ al PS Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, anul III, semestrul 6 sunt alocate două săptămâni. Tematica examenului de licență și 

bibliografia se publică pe pagina web a facultății, cu minim 3 luni înainte de susținerea examenului de 

finalizare a studiilor. (Anexa P-37_Tematica și bibliografia examenului de licență) 

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de licență și master, a programelor postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea 

Petrol-Gaze din Ploieşti 2019-2020, obținerea titlului de „licențiat” se realizează prin promovarea 

examenului de licență. Acesta se susține oral și constă în două probe:  

➢ proba 1 – evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate; 

➢ proba 2 – prezentarea și susținerea lucrării de licență. 

Lucrările de licență susținute sunt încărcate în baza de date a UPG Ploieşti conform  Regulamentului 

privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a 

programelor postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 2018-2019 (Anexa 

I.39_ Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare și postuniversitare și a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești). 
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Facultatea de Ştiinţe Economice a UPG Ploieşti a definit standarde de calitate minimale pentru 

elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor, pe care le operaționalizează periodic și le face publice pe 

site-ul facultății. (http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/licenta-2019-2020/category/150-indicatii-de-

elaborare-a-lucrarii-si-alte-indicatii). 

Lucrările de licență conțin: stadiul cunoașterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), 

metodologia cercetării, contribuții personale și bibliografia utilizată. Tabelele, graficele, listing-urile 

programelor etc. se pot constitui în anexe la lucrare (Anexa P-47_Ghid licenta disertatie). 

Lucrările de licență trebuie să aibă un conținut original. Dacă se constată plagiatul sau falsificarea calității 

de autor al lucrării prin cumpărare/comercializare, absolventul va fi respins la examen și își va pierde 

dreptul de a susține ulterior examenul de licență la UPG. Conducătorii științifici ai lucrărilor de licență 

răspund în mod solidar cu autorii acestora de asigurarea originalității conținutului acestora. 

Înscrierea la examenul de licență este condiționată de alegerea temei lucrării de licență și de stabilirea 

conducătorului științific cu cel puțin șase luni înainte de susținerea examenului, inclusiv pentru 

absolvenții din promoțiile anterioare.  

În cadrul UPG Ploieşti, susținerea examenului de licență este precedată de verificarea antiplagiat a 

lucrărilor de către conducătorii științifici, pentru lucrările de licență depuse. Rezultatele fiecărei probe 

(Admis/ Respins) se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia, 

la avizierul facultății organizatoare și pe pagina web a Universității Petrol-Gaze din Ploiești. 

Facultatea de Ştiinţe Economice a UPG Ploieşti, în cadrul căreia funcţionează Departamentul de 

Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe şi Contabilitate, care coordonează PS Contabilitate și 

Informatică de Gestiune, organizează anual mai multe manifestări ştiinţifice pentru studenți, la care 

participă și studenții din cadrul PS Contabilitate și Informatică de Gestiune: Simpozionul Ştiinţific 

Interdisciplinar „Educaţie şi dezvoltare sustenabilă în UE 28” – începând din 2015, Sesiunea Națională de 

Comunicări Științifice Studențești „Economia şi Societatea Digitală” – începând din 2017, Şcoala de 

Excelenţă în Turism şi Antreprenoriat– începând din 2015, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice 

Studențești „Sursele de Energie în Dezvoltarea și Administrarea Afacerilor Durabile” – începând din 

2017 (Anexa P-03_Manifestari stiintifice FSE). 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti dispune, începând cu anul 2018, de o procedură de monitorizare a 

inserției absolvenților pe piața muncii (Anexa I.56_ Monitorizarea integrării absolvenţilor pe piaţa 

muncii şi a continuării studiilor la ciclul de master – procedură operaţională) și de un chestionar care 

poate fi completat online (https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/sondaj02).  

Absolvenții PS Contabilitate și Informatică de Gestiune supus acreditării au șanse sporite de angajare și 

/sau de promovare pe piața muncii, așa cum reiese din Raportul CCOC privind inserția absolvenților pe 

piața muncii (Anexa II.45_ Raport activitate C.C.O.C._2017-2018). Metodologia de chestionare a 

studenților, perioada și forma chestionarelor sunt precizate în Raportul de activitate anual al Centrului de 

Consiliere și Orientare în Carieră și în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului de 

Consiliere şi Orientare în Carieră. 

Absolvenții PS Contabilitate și Informatică de Gestiune au un grad ridicat de absorbție pe piața forței de 

muncă din judeţul Prahova, dar și din țară, în domeniul de studii universitare corespunzător.  

În urma prelucrării chestionarelor (în număr de 54) completate online de către studenții înscriși la PS 

Contabilitate și Informatică de Gestiune (Anexa P-04.b_Chestionare studenti LCIGZ) pentru anul 

universitar curent se pot extrage următoarele informații:  

1. La întrebarea Cum apreciați utilitatea specializării la care sunteți student în dezvoltarea 

unei cariere profesionale?, 33.33% din totalul respondenților a acordat nota 5, 25.93% nota 4, 18.52% 

nota 3, 9.26% nota 2 și restul de 12.96% nota 1. 

2.  La întrebarea Cum apreciați disponibilitatea cadrelor didactice în afara activităţilor 

didactice propriu-zise?  răspunsurile au fost repartizate astfel: 33.33% din totalul respondenților a 

acordat nota 5, 27.78% nota 4, 18.52% nota 3, 11.11% nota 2 și restul de 9.26% nota 1. 

3. La întrebarea Cum apreciați desfășurarea activităților de examinare și verificare a 

cunoștințelor? 35.19% din totalul respondenților a acordat nota 5, 25.93% nota 4, 29.63% nota 3, 5.56% 

nota 2 și restul de 3.70% nota 1. 

4. Pentru întrebarea Cum apreciați modul de structurare a disciplinelor predate, în 

corelație cu programul de studii la care sunteți student? 20.37% din totalul respondenților a acordat 

nota 5, 29.63% nota 4, 27.78% nota 3, 14.81% nota 2 și restul de 7.41% nota 1. 

http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/licenta-2019-2020/category/150-indicatii-de-elaborare-a-lucrarii-si-alte-indicatii
http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/licenta-2019-2020/category/150-indicatii-de-elaborare-a-lucrarii-si-alte-indicatii
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-47_Ghid%20licenta%20disertatie.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-03_Manifestari%20stiintifice%20FSE
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.56.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.56.pdf
https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/sondaj02
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20II.45.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-04_Consultari%20angajatori%20si%20absolventi/Anexa%20P-04.b_Chestionare%20studenti%20LCIGZ.pdf
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7. Resurse umane: personal didactic, personal auxiliar 

Întregul personal didactic al PS Contabilitate și Informatică de Gestiune respectă cerințele legale de 

ocupare a posturilor didactice (Anexa P-26_Acte studii, Anexa P-27_CV cadre didactice LCIGZ, Anexa 

P-28_Liste lucrari cadre didactice LCIGZ). Încadrarea personalului didactic pe funcții didactice și de 

cercetare se desfășoară în conformitate cu Metodologia privind desfășurarea concursurilor de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare (Anexa I.57_ Metodologia privind desfășurarea concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice și de cercetare) și cu Regulamentul pentru selectarea cadrelor didactice 

asociate în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (Anexa I.59_ Regulamentul pentru selectarea 

cadrelor didactice asociate în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești). 

Cadrul didactic coordonator al DS Contabilitate asigură compatibilizarea programelor de studii din 

domeniu pentru ca acestea să susțină misiunea domeniului și, prin obiectivele specifice, să contribuie la 

realizarea obiectivelor domeniului (Anexa P-57_Compatibilitate alte programe licență). Există decizie 

de numire a responsabililor domeniilor de licență (Anexa P-06_Fișa programului de studii LCIGZ, 

Anexa P-16_Plan de invatamant LCIGZ, Anexa P-29_Responsabili programe de studiu). 

Departamentul coordonator al PS Contabilitate și Informatică de Gestiune realizează analize periodice 

ale planurilor de învățământ, corelat cu analiza cerințelor pieței muncii, urmărind astfel să acopere aria 

competențelor profesionale, dar și a celor transversale (Anexa P-30.a_Raport de evaluare interna). 

Programele de studii de licență sunt evaluate anual și de către o comisie de analiză și evaluare, comisie 

stabilită în şedinţa departamentului coordonator (Anexa P-30.b_Comisii analiza si evaluare programe de 

studii CIF, Anexa P-30.c_Raport evaluare comisie de analiza).  

Personalul didactic care deservește PS Contabilitate și Informatică de Gestiune, în anul universitar 2019-

2020 (Tabelul 2.14), cuprinde: 6 profesori universitari, 13 conferenţiari universitari, 17 lectori 

universitari, titulari în cadrul UPG Ploieşti, cu pregătire de specialitate sau doctoratul în domeniul de 

predare la PS Contabilitate și Informatică de Gestiune, toţi având rezultate științifice recunoscute și 

relevante în domeniul Contabilitate (Anexa P-31_Lista personal didactic LCIGZ, Anexa P-26_Acte 

studii,  Anexa P-27_CV cadre didactice LCIGZ, Anexa P-28_Liste lucrari cadre didactice LCIGZ, 

Anexa P-32_Lista îndrumători de doctorat și abilitare).  

Tabelul 2.14. Situația cadrelor didactice care predau la PS evaluat în anul universitar 2019-2020 
Încadrare Gradul didactic Nr persoane Pondere % 

 

Titulari UPG 
Profesor univ.dr.  6 16.67% 

Conferențiar univ.dr. 13 36.11% 

Lector univ.dr. 17 47.22% 

Total cadre didactice 36 100% 

Personalul didactic titularizat acoperă, într-un an universitar, maxim trei norme didactice, indiferent de 

instituția de învățământ în care își desfășoară activitatea (Anexa P-33_Gradul de ocupare, Anexa P-

58_Situaţia acoperirii activităţilor cu cadre didactice). 

Statul de funcţiuni aferent PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este prezentat în Anexa P-

34_Statul de funcţii al LCIGZ, întocmit conform metodologiei de întocmire a statelor de funcţii 

prezentate în Metodologia de întocmire a statelor de funcții ale personalului didactic și a documentelor 

conexe pentru anul universitar 2019 - 2020 (Anexa I.58_ Metodologia de întocmire a statelor de funcții 

ale personalului didactic și a documentelor conexe).  

Personalul didactic care deserveşte PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este format din profesori 

universitari, conferențiari universitari şi lectori universitari titularizați în învățământul superior (Anexa P-

35_Dovezi titularizare personal) (Tabelul 2.15).  
Tabelul 2.15. Gradul de acoperire a posturilor didactice Stat Funcții program LCIGZ - IF, anul universitar 

2019-2020 

Postul didactic 

din statul de 

funcții 

Total posturi 

Contabilitate și 

Informatică de Gestiune 

Posturi acoperite de 

CD titulare în UPG 

Grad acoperire  cu cadre 

didactice cu norma de bază % 

Profesor  2 2 100% 

Conferențiar  5 5 100% 

Lector  4 4 100% 

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-26_Acte%20studii
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-27_CV%20cadre%20didactice%20LCIGZ
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-28_Liste%20lucrari%20cadre%20didactice%20LCIGZ
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-28_Liste%20lucrari%20cadre%20didactice%20LCIGZ
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.57.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.57.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.59.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.59.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-57_Compatibilitate%20alte%20programe%20licență.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-06_Fisa%20programului%20de%20studii%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-16_Plan%20de%20invatamant_LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-29_Responsabili%20programe%20de%20studiu.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-30_Autoevaluare%20programe%20de%20studii%20CIF/Anexa%20P-30.a_Raport%20de%20evaluare%20interna.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-30_Autoevaluare%20programe%20de%20studii%20CIF/Anexa%20P-30.b_Comisii%20analiza%20si%20evaluare%20programe%20de%20studii%20CIF.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-30_Autoevaluare%20programe%20de%20studii%20CIF/Anexa%20P-30.b_Comisii%20analiza%20si%20evaluare%20programe%20de%20studii%20CIF.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-30_Autoevaluare%20programe%20de%20studii%20CIF/Anexa%20P-30.c_Raport%20evaluare%20comisie%20de%20analiza.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-31_Lista%20personal%20didactic%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-26_Acte%20studii
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-26_Acte%20studii
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-27_CV%20cadre%20didactice%20LCIGZ
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-28_Liste%20lucrari%20cadre%20didactice%20LCIGZ
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-32_Lista%20indrumatori%20de%20doctorat%20si%20abilitare.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-33_Gradul%20de%20ocupare.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-58_Situatia%20acoperirii%20activitatilor%20cu%20cadre%20didactice.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-58_Situatia%20acoperirii%20activitatilor%20cu%20cadre%20didactice.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-34_Statul%20de%20functii%20al%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-34_Statul%20de%20functii%20al%20LCIGZ.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.58.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.58.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-35_Dovezi%20titularizare%20personal
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-35_Dovezi%20titularizare%20personal
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Personalul didactic care deservește programul de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune este 

format integral din profesori, conferențiari şi lectori universitari. Titularii disciplinelor dețin titlul de 

doctor în domeniul disciplinelor predate (Anexa P-26_Acte studii, Anexa P-31_Lista personal didactic 

LCIGZ).  

Statul de funcții al Departamentului Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe şi Contabilitate, al 

celorlalte departamente colaboratoare, precum și cel al specializării Contabilitate și Informatică de 

Gestiune au fost elaborate conform metodologiei UPG de întocmire a statelor. (Anexa P-59_State de 

functii, Anexa P-34_Statul de funcţii al LCIGZ, Anexa I.58_ Metodologia de întocmire a statelor de 

funcții ale personalului didactic și a documentelor conexe). 

Activităţile didactice din posturile vacante sunt acoperite în regim de plata cu ora de către cadre didactice 

titulare cu norma de bază în universitate. Modul de acoperire a posturilor sau a fracţiunilor de posturi 

aferente programului de studii universitare de licenţă este prezentat în (Anexa P-33_Gradul de ocupare, 

Anexa P-58_Situaţia acoperirii activităţilor cu cadre didactice). 

Personalul didactic care acoperă activitățile didactice la programul de studii Contabilitate și Informatică 

de Gestiune îndeplinește cerințele legale pentru ocuparea posturilor și are calificarea și activitatea de 

cercetare dominant în domeniul postului. 

Dovada titularizării personalului didactic care desfăşoară activităţi la programul de studii universitare de 

licenţă Contabilitate și Informatică de Gestiune este reprezentată de deciziile eliberate de către Serviciul 

Personal-Salarizare al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti: personalul didactic titularizat cu norma de 

bază în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. (Anexa P-35_Dovezi titularizare personal) 

Analizând situaţia personalului didactic care deserveşte programul de studii universitare de licenţă 

Contabilitate și Informatică de Gestiune se pot desprinde următoarele concluzii: 

- numărul total de posturi didactice (alcătuit prin însumarea fracţiunilor de posturi), care acoperă 

integral programul de studii este de 10.00, fiind defalcat pe grade didactice – în funcţie de 

structura personalului care acoperă aceste activităţi Anexa P-33_Gradul de ocupare, Anexa P-

58_Situaţia acoperirii activităţilor cu cadre didactice, astfel: 

✓ Profesor universitar: 0,99 posturi; 

✓ Conferenţiar universitar: 5.20 posturi; 

✓ Lector universitar: 3.81 posturi; 

- număr cumulat de posturi de profesor şi conferenţiar ocupate cu personal titularizat în 

învăţământul superior este 6.19, adică 61.9% din total posturi cadre didactice titularizate (cel 

puțin 25% sunt acoperite de profesori universitari și conferențiari universitari; 

- activităţile didactice din posturile vacante sunt ocupate în regim de plata cu ora, numai de către 

cadre didactice titulare cu norma de bază în UPG Ploieşti; 

- numărul de cadre didactice care asigură desfăşurarea programului de studii supus evaluării: 36 

cadre titularizate în învăţământul superior cu norma de bază în UPG; 

- cadrele didactice titulare de disciplină deţin titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din 

postul ocupat; 

- numărul de norme didactice acoperite de un cadru didactic cu norma de bază, din toate statele de 

funcții (IF, ID și IFR) nu depăşeşte maximul stabilit prin standardele ARACIS (3 norme); 

- numărul total de posturi didactice acoperite cu personal titularizat în învăţământul superior –

10.00 posturi, reprezentând 100%. 

- numărul total de posturi didactice acoperite cu personal didactic titularizat cu norma de bază în 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti – 10.00, reprezentând 100% ≥ 70 %. 

- numărul total de posturi didactice ocupate de profesori universitari având vârsta de pensionare – 

0, reprezentând 0 % ≤ 20%. 

- personalul de conducere al departamentelor organizatoare sau colaboratoare ale programului de 

studii universitare de licenţă este alcătuit din cadre didactice care îndeplinesc cerinţele normative 

impuse de ARACIS şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

- directorul departamentului organizator este cadru didactic cu norma de bază în UPG şi are gradul 

de lector.  

Personalul de conducere al Facultăţii de Științe Economice organizatoare a programului de studii 

universitare de licenţă este alcătuit din cadre didactice cu norma de bază în UPG, având gradul de 

Asistent  1 1 100% 

TOTAL 12 12 100% 

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-26_Acte%20studii
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-31_Lista%20personal%20didactic%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-31_Lista%20personal%20didactic%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-59_State%20de%20functii
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-59_State%20de%20functii
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-34_Statul%20de%20functii%20al%20LCIGZ.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.58.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.58.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-33_Gradul%20de%20ocupare.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-58_Situatia%20acoperirii%20activitatilor%20cu%20cadre%20didactice.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-35_Dovezi%20titularizare%20personal
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-33_Gradul%20de%20ocupare.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-58_Situatia%20acoperirii%20activitatilor%20cu%20cadre%20didactice.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-58_Situatia%20acoperirii%20activitatilor%20cu%20cadre%20didactice.pdf
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profesor, conferențiar și lector. Titularii de discipline din cadrul programului de studii universitare de 

licență Contabilitate și Informatică de Gestiune au elaborat cursuri și alte lucrări necesare procesului de 

învățământ, care acoperă integral problematica prevăzută în Fișele de disciplină, cu respectarea 

standardelor academice (Anexa P-28_Liste lucrari cadre didactice LCIGZ).  

Cadrele didactice care deservesc PS Contabilitate și Informatică de Gestiune sunt implicate în activități 

de perfecționare prin participarea la stagii de perfecționare în țară și străinătate și la mobilități prin 

programul Erasmus+ (Anexa P-36_Situatie mobilitati Erasmus+). De asemenea, în cadrul UPG Ploiești, 

funcționează Centrul de Dezvoltare și Inovare Pedagogică prin care se organizează pentru cadre didactice 

workshop-uri și tutoriale de perfecționare a strategiilor didactice (http://cdip.upg-ploiesti.ro/). 

8. Resurse materiale: spații de învățământ, biblioteca, spații de cercetare științifică  

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești dispune de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la 

realizarea misiunii și obiectivelor fixate. Patrimoniul UPG a constituit principala premisă a ameliorării 

condițiilor de studiu și viață ale studenților și condițiilor de muncă ale personalului. UPG Ploiești deține 

în proprietate toate spațiile din campusul universitar în care se desfășoară activitățile didactice, de 

cercetare, extracurriculare (Anexele I.77, I.78, I.79). 

Facultatea de Ştiinţe Economice asigură spații de învățământ pentru predare și activităţi aplicative, în 

concordanță cu normativele în vigoare, precum și spații pentru laboratoare didactice cu dotare tehnică 

corespunzătoare programului de studii (Anexa P-17.a_Lista spatiilor de  invatamant ale UPG, Anexa P-

17.b_Lista spatii de invatamant pentru LCIGZ, Anexa P-17.c_Detalierea indicatorilor privind spatiile 

de invatamant pentru LCIGZ). 

Activitatea didactică și de cercetare în UPG se desfășoară în spații de învățământ aflate în proprietate – 

săli de curs, amfiteatre, săli de seminar, laboratoare - dotate corespunzător cu tehnică de calcul, sisteme 

multimedia (smartboard, video și retroproiectoare, ecrane de proiecție, flip-chart-uri etc.). Dotarea acestor 

spații permite desfășurarea unui proces de învățământ centrat pe nevoile studenților (Anexa P-18_Gradul 

de dotare a laboratoarelor și Anexa P-19_Modernizare sali FSE 2016_2019).  

Baza materială a UPG în care funcționează PS Contabilitate și Informatică de Gestiune al Facultății de 

Ştiinţe Economice corespunde standardelor care asigură desfășurarea unui proces de învățământ și de 

calitate, în concordanță cu planurile de învățământ și cu numărul de studenți. 

Corelarea dintre mărimea formațiilor de studiu din cadrul PS Contabilitate și Informatică de Gestiune cu 

numărul de locuri din sălile de curs, seminar și laborator în care se desfășoară activitățile didactice este în 

conformitate cu normativele în vigoare. Cursurile de desfășoară în săli de curs/amfiteatre, dotate cu 

tehnică corespunzătoare (videoproiector, calculator, ecran de proiecție). 

Programarea formațiilor de studii (serii, grupe) în cadrul spațiilor de învățământ (alcătuirea orarului, pe 

ani de studii) are loc în funcție de dimensiunea formațiilor de studii respective și de capacitatea sălilor 

existente în cadrul UPG, astfel încât activitatea didactică și de cercetare să se desfășoare la parametri 

optimi (Anexa P-21_Orar LCIGZ_2019-2020 – anul I - https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/orare-

se/licenta/cig/anul-1, anul II - https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/orare-se/licenta/cig/anul-2 și anul 

III - https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/orare-se/licenta/cig/anul-3).  

Lucrările aplicative prevăzute la disciplinele de specialitate din planurile de învățământ ale programului 

de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune se desfășoară în săli dotate 

corespunzător cu sisteme multimedia și tehnică corespunzătoare (videoproiector, softuri specifice, 

calculatoare, ecran proiecție), cu tehnică de calcul și echipament (Anexa P-18_Gradul de dotare a 

laboratoarelor  și Anexa P-19_Modernizare sali FSE 2016_2019).  

Laboratoarele de informatică în care se desfășoară disciplinele specifice din planul de învățământ al 

programului sunt dotate cu calculatoare într-un număr corespunzător numărului de studenți dintr-o grupă 

de studiu. Dotarea laboratoarelor corespunde exigențelor temelor abordate în cadrul PS și permite 

realizarea unor cercetări de anvergură pe plan național şi eventual internațional. Universitatea dispune de 

licențe pentru software de specialitate corespunzător domeniului de licență în care se încadrează 

programul de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune, spre exemplu SPSS, 

CIEL, EVIEWS, și altele. Buna desfășurare a activităților în laboratoare este asigurată și de un tehnician 

cu pregătire tehnică de specialitate. 

Aplicațiile software utilizate în cadrul UPG sunt licențiate atât pentru software de bază (sisteme de 

operare, programe antivirus), cât și pentru software de aplicație (suita Microsoft Office, MS SQL Server, 

alte programe dedicate: SPSS etc) (Anexa P-20_Lista pachete software FSE).  
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Facultatea de Ştiinţe Economice pune la dispoziția studenților din cadrul PS Contabilitate și Informatică 

de Gestiune, programul orelor de permanență și consultații ale cadrelor didactice (Anexa P-

22_Consultatii LCIGZ). 

Activitatea didactică în cadrul PS Contabilitate și Informatică de Gestiune, se desfășoară în sălile de curs 

și seminarii ale UPG, zilnic în intervalul orar 08:00-20:40.  

Biblioteca Universității Petrol-Gaze din Ploiești dispune de un fond de carte propriu totalizând 282.176 

de titluri - manuale, tratate, culegeri, îndrumare, standarde şi norme, cataloage şi albume etc. (Anexa P-

23_Situatia statistica a publicatiilor), dintre care există titluri dedicate domeniului Contabilitate din 

literatura de specialitate română și străină, care acoperă disciplinele de specialitate din planul de 

învățământ al PS Contabilitate și Informatică de Gestiune (Anexa P-24_Carti in domeniul 

contabilitate). Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești oferă acces studenților la periodice de cea mai 

recentă dată în domeniul Contabilitate, în sala de periodice (Anexa P-25_Publicatii periodice). De 

asemenea, prin proiectul Anelis, Universitatea oferă acces studenților și cadrelor didactice la baze de date 

internaționale pentru domeniul evaluat (baze de date abonate), şi anume: ScienceDirect, SpringerLink, 

Scopus, Wiley Online Library, Thomson Web of Science, Oxford Academic Journals, EBSCOhost 

Research. Accesul se poate face atât din universitate, cât și mobil.  

Bazele de date accesibile în cadrul universităţii sunt disponibile la https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/administratie/biblioteca/Baza_de_date.pdf. 

În plus, există și spații de documentare organizate la nivelul departamentelor. Universitatea dispune de un 

Centru de învățare unde toți studenții beneficiază de acces liber la raft și la echipamente pentru realizarea 

activităților didactice și de cercetare.  

În Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești există o rețea wireless accesibilă studenților cu acoperire foarte 

bună pentru zonele cele mai des frecventate de studenți (corp A parte și etaj , corp H și sala de lectură, 

corp I parter, corp F parter, cantină studențească). De asemenea, studenții au acces la calculatoarele 

universității prin intermediul activităților de laborator (aproximativ 700 de calculatoare) și acces 

suplimentar (oricând în timpul programului) la calculatoarele din sala de lectură. 

În plus, studenții pot descărca, prin intermediul parteneriatului cu Microsoft și alți furnizori de software, 

aplicații gratuite, cum ar fi: sistemul de operare Windows 10 Education, suita Office 365, instrumente 

pentru dezvoltarea programelor (Microsoft Visual Studio, SQL Server) și administrarea rețelelor 

(Microsoft Windows Server, Microsoft Hyper-V Server) etc. 

Serviciile ICT (Information and Communication Technology) sunt asigurate prin Biroul de Tehnologia 

Informației și Comunicațiilor în baza Regulamentului de utilizare a rețelei de date și comunicații a 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești (https://dtic.upg-

ploiesti.ro/storage/Documente/Politica_securitate_UPG.pdf) și sunt permanent actualizate, în baza unui 

plan strategic. Studenții au acces la serviciile ICT atât în spațiile de învățământ, cât și în cămine. 

Serviciile ICT sunt reglementate prin Politica de securitate a resurselor informatice și de comunicații ale 

Universității Petrol-Gaze din Ploiești.  

Facultatea de Științe Economice dispune de 1 centru de cercetare, Centrul de Studii și Cercetări 

Economice (http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/cercetare/centre-de-cercetare/centrul-de-studii-si-

cercetari-economice) sub egida căruia au fost organizare manifestări științifice în colaborare cu alte 

centre universitare din țară (http://www.utgjiu.ro/simp_2014/ și http://se.upg-ploiesti.ro/issd2015/, 

http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/cercetare/manifestari-stiintifice), (Anexa P-03_Manifestari 

stiintifice FSE). 

Secretariatul Facultății de Ştiinţe Economice este asigurat de 3 persoane, repartizat pe ani de studiu, nivel 

de studiu (licență, masterat). Personalul administrativ care răspunde de întreținerea și monitorizarea 

activităților laboratoarelor este format din 1 persoană calificată în domeniul informatic. 

9. Resurse financiare  

Resursele financiare disponibile sunt adecvate și asigură că obiectivele programelor de studii de licență 

pot fi realizate, permiţând realizarea în mod adecvat a misiunii asumate și a obiectivelor propuse. 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti dispune de un buget anual (Anexa I.84_Bugetul de venituri şi 

cheltuieli UPG_2020). UPG Ploieşti dispune de resurse financiare, atât proprii, provenite din taxele de 

școlarizare, admitere, licență, din sponsorizări și închirieri, dar și din sume primite de la MEN drept 

finanțare de bază, din alocațiile de la bugetul de stat și din alte surse de finanțare extrabugetare. 

Planificarea și definirea politicilor de investiții și de gestiune financiară au loc extrem de riguros, în 

condiții de eficiență economică și cu respectarea prevederilor legale în materie.  
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Cuantumul taxei de studiu este aprobat de Senatul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi va fi specificat 

în contractul de şcolarizare (Anexa P-40.d_Contract anual de studii cu taxa IF); el poate fi reactualizat 

anual. Taxa de studiu reprezintă contravaloarea tuturor serviciilor oferite studentului de către 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, în cadrul programului de studiu. Taxa de studiu cuprinde: costuri 

de înmatriculare; costul materialelor didactice; costul serviciilor educaţionale, tutoriale şi administrative; 

costuri de examinare, conform reglementărilor interne; cheltuieli de regie; cheltuieli de dezvoltare; alte 

cheltuieli. 

Reducerile de taxe şi facilităţile speciale acordate sunt anunţate în săptămâna a III-a a fiecărui semestru, 

cu menţionarea datei limită până la care sunt primite dosarele solicitanţilor. Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploieşti are o politică echitabilă de ajustare a taxelor şi de rambursare parţială sau totală a acestora 

(Anexa I.48_ Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii 

înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master). Rambursarea ratei se va face în maximum 30 

de zile de la data înregistrării cererii de anulare a înmatriculării. Criteriile de rambursare parţială sau 

totală a taxelor de studiu fac parte integrantă din contractul de şcolarizare semnat între Universitatea 

Petrol-Gaze din Ploieşti şi student. 

PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este susținut din resursele financiare ale universității. 

Acestea sunt adecvate și asigură realizarea obiectivelor PS (Anexa I.85_Bilanţul_Execuţia bugetară 

UPG_2019). 
UPG Ploieşti dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale activității 

financiare, în condiții de transparență publică (Anexa I.86_Planuri şi rapoarte audit, https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/calitate/Audit%20intern/Program%20de%20audituri%20interne%202019-

2020.pdf). În UPG există un Compartiment de Audit și Control Financiar Intern care are un regulament 

de funcționare disponibil pe site-ul universității (https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2019/09.09_ROF_audit_financiar.pdf). Informațiile 

generate de către acest compartiment sunt integrate în rapoartele anuale (https://www.upg-

ploiesti.ro/ro/rapoarte-anuale) și sunt, de asemenea, aduse la cunoștința Comisiei de Monitorizare 

Internă (https://www.upg-ploiesti.ro/ro/comisia-de-monitorizare-interna-cmi). 

10. Activitatea de cercetare științifică 

Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea ştiinţifică în cadrul 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti sunt adoptate de Senatul Universităţii şi de Consiliul Facultăţii de 

Ştiinţe Economice (Anexa P-48_Plan operational FSE_2020), unde sunt specificate practicile de 

obţinere şi de alocare a resurselor necesare realizării, precum şi modalităţile de valorificare a rezultatelor. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o latură importantă a activităţii întregului personal didactic 

implicat în susţinerea PS Contabilitate și Informatică de Gestiune. Aceasta are un volum minim de 642 

de ore/an (Anexa I.68_Metodologia privind normarea activităţii de cercetare) şi se concretizează în 

elaborarea şi publicarea de cărţi, cursuri universitare şi alte materiale didactice, articole, participări la 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participări în echipele de cercetare în cadrul unor 

proiecte naţionale şi internaţionale. Lucrările elaborate şi publicate se remarcă prin rigurozitatea 

demersului ştiinţific, printr-un nivel calitativ corespunzător şi prin actualitatea temelor abordate. 

Nivelul calitativ, tematica şi volumul activităţilor de cercetare ştinţifică îşi găsesc o exprimare veridică în 

lucrările elaborate şi publicate de cadrele didactice care activează la PS Contabilitate și Informatică de 

Gestiune (Anexa P-27_CV cadre didactice LCIGZ, Anexa P-28_Liste lucrari cadre didactice LCIGZ). 

Anexa P-49_Plan cercetare departament CIF prezintă propunerile privind activitatea de cercetare 

sţiinţifică a departamentului organizator al PS Contabilitate și Informatică de Gestiune pentru anul 

universitar 2019-2020. Acesta este inclus în planul de cercetare ştiinţifică al Facultăţii de Ştiinţe 

Economice (Anexa P-50_Raport cercetare FSE_2019), corelat cu Planul Strategic al Facultăţii (Anexa 

P-51_Plan strategic FSE_2016-2020, http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/prezentare/planul-strategic-

2016-2020) şi, respectiv, cu cel al UPG Ploieşti (Anexa I.14_ Planul Strategic al Universităţii_2016 – 

2020). Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria ştiinţifică a PS Contabilitate și Informatică 

de Gestiune. 

Personalul didactic al Facultăţii de Ştiinţe Economice desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică cu 

preponderență în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică pe care o acoperă. Activitatea de 

cercetare a personalului didactic este valorificată prin publicaţii în reviste sau edituri din ţară sau din 

străinătate, comunicări ştiinţifice, contracte de cercetare etc. Cadrele didactice care desfăşoară activităţi la 
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PS evaluat desfăşoară activitate de cercetare în domeniul acestuia, prezentată sintetic în Anexa P-

28_Liste lucrari cadre didactice LCIGZ.  

Facultatea de Ştiinţe Economice a UPG Ploieşti organizează periodic sesiuni științifice, simpozioane, 

conferințe, workshopuri, la care participă şi studenții, iar studiile relevante sunt publicate în volume la 

Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești (Anexa P-03_Manifestari stiintifice FSE). O parte din 

rezultatele cercetării cadrelor didactice şi ale absolvenţilor, prezentate la sesiuni de comunicări ştiinţifice, 

simpozioane sau conferinţe, sunt publicate în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe 

Economice, cotat ISSN şi CNCSIS categoria B+ în perioada 2013-2019. În prezent, numele publicaţiei 

este „Economics Insights – Trends and Challenges”, aceasta fiind indexată în 7 importante baze de date 

pentru domeniul economic: EconLit, EBSCO, DOAJ, CABELL’S, Ulrich's, Index Copernicus şi ICAAP. 

Detalii despre buletin se găsesc pe pagina web a acestuia (http://www.upg-bulletin-se.ro/). 

De asemenea, unele cărţi şi cursuri universitare, destinate studenților, sunt publicate la Editura 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, dar şi în alte edituri acreditate CNCSIS (Anexa P-52_Lista 

publicatii DS_Contabilitate).  

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti are încheiate parteneriate atât cu mediul economic, social și 

cultural, cât și cu universități din ţară şi din străinătate, ceea ce creează cadrul instituțional pentru 

derularea de proiecte comune, inclusiv de cercetare (Anexa P-45_Lista acorduri de parteneriat FSE). 

În planul de învățământ ale PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este inclusă disciplina Etică și 

integritate academică, în cadrul căreia studenții sunt informați cu privire la implicațiile legale ale 

activității de cercetare și a codurilor de etică și deontologie în cercetare (Anexa P-16_Plan de invatamant 

LCIGZ). 

Cadrele didactice sunt implicate în activitatea științifică, fiind membrii în comitetele științifice sau 

editoriale ale unor reviste naționale și internaționale sau ale manifestărilor științifice organizare în țară sau 

străinătate (Anexa P-61_Vizibilitate internationala). 

11. Managementul calității 

Structuri organizatorice specifice managementului calităţii 

În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, prin decizie a Rectorului şi cu aprobarea Senatului, au fost 

înfiinţate şi funcţionează, din anul 2005, următoarele structuri organizatorice specifice managementului 

calităţii: 

• Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în UPG din Ploieşti (CEACU), 

• Serviciul de Management al Calităţii (SMCU), 

• Comisia de Monitorizare Interna (CMI). 

Întreaga activitate desfășurată la nivelul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti este orientată spre 

afirmarea învățământului ca bun public și satisfacerea încrederii publice. În acest sens, politica de 

asigurare a calității care se aplică în cadrul UPG Ploieşti este corelată în permanență cu acțiunile 

promovate la nivel european. În cadrul UPG Ploieşti calitatea serviciilor educaționale și de cercetare 

științifică este asigurată prin: planificarea activităților de prestare a serviciilor educaționale; monitorizarea 

proceselor didactice și de cercetare științifică; evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice și de 

cercetare științifică; evaluarea externă a rezultatelor proceselor didactice și de cercetare științifică; 

îmbunătățirea continuă a serviciilor educaționale și de cercetare științifică. 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti beneficiază de un Sistem de Management al Calităţii documentat. 

Procedurile de sistem şi cele operaţionale reprezintă modalităţile de desfăşurare a activităţilor şi 

proceselor specifice organizaţiei.  

În 2017, a fost revizuit, cu aprobarea Senatului universităţii, Manualul sistemului de management al 

calităţii (ANEXA I.95_ Manualul sistemului de management al calităţii). În momentul actual sunt 

implementate 5 proceduri de sistem şi 45 de proceduri operaţionale. Între timp, acestea au fost revizuite şi 

îmbunătăţite conform cerinţele legale. 

Conducerea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti organizează, controlează şi alocă resurse pentru 

realizarea obiectivelor calităţii stabilite şi aprobate de către Consiliul de Administraţie al UPG din 

Ploieşti, la începutul fiecărui an universitar. Certificarea Sistemului de Management al Calităţii în 

conformitate cu standardele internaţionale SR EN ISO 9001:2015 oferă o mai mare încredere studenților 

că procesele desfăşurate în cadrul universităţii sunt ţinute sub control şi că aceste procese sunt 

îmbunătăţite continuu, ţinând cont de cerinţele legale şi de reglementările şi criteriile de evaluare impuse 

de metodologia ARACIS. 
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Sistemul de management al calităţii al UPG Ploieşti a fost certificat pentru prima dată în anul 2007 de 

către S.C. AEROQ S.A. Bucureşti, conform SR EN ISO 9001:2001 şi recertificat în anul 2010 şi, ulterior, 

în 2013, 2016 și 2019, conform edițiilor de standard în vigoare la momentele respective. Vizitele primite 

pentru auditul de supraveghere de la S.C. AEROQ S.A. Bucureşti s-au soldat cu menţinerea valabiltăţii 

certificării. 

La evaluarea instituţională din anul 2013, Asociaţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior a acordat Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti grad de încredere ridicat (Anexa I.07_Certificat 

Aracis „Grad de încredere ridicat”_27.03.2014). 
Vizita primită pentru auditul de recertificare de la S.C. AEROQ S.A. Bucureşti, în anul 2019, s-a soldat 

cu menţinerea valabilităţii certificării. 

Rectorul UPG Ploieşti face cunoscută Politica în domeniul calităţii prin difuzarea Declaraţiei de politică 

spre toate structurile din subordine şi prin afişarea în toate spaţiile universităţii, la loc vizibil 

(https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/calitate/politici/Politica_in_domeniul_calitatii_Ed.5_2016.pdf). Politica în 

domeniul calităţii se comunică şi se aplică în toate structurile universităţii, în care sunt implicaţi 

personalul didactic, personalul didactic auxiliar, personalul administrativ, studenţii şi masteranzii. 

La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice există un Prodecan responsabil cu organizarea şi 

implementarea sistemului de management al calităţii, care lucrează împreună cu un responsabil pe 

probleme de calitate ales la nivelul fiecărui departament de specialitate (http://se.upg-

ploiesti.ro/index.php/ro/prezentare/managementul-calitatii/membrii-comisiei-ceac). 

La începutul fiecărui an universitar, la nivelul conducerii universităţii se stabilesc obiectivele generale în 

domeniul calităţii (https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/calitate/obiective/Obiective%20generale%20din%20domeniul%20calitatii%

202019-2020.pdf). Obiectivele generale la nivel de universitate se transmit facultăţilor şi departamentelor 

implicate în procesele educaţionale, de cercetare şi de producţie în vederea defalcării şi particularizării 

acestora. Pentru anul universitar 2019-2020, conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, ţinând seama de 

Obiectivele generale în domeniul calităţii stabilite la nivelul universităţii, a elaborat Obiective specifice 

(http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/prezentare/managementul-calitatii/obiectivele-specifice-anul-

2020). 

În semestrul al doilea al fiecărui an universitar se elaborează Raportul privind analiza sistemului de 

management al calității din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești pentru anul universitar precedent 

(https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/calitate/rapoarte/RAPORT%20Analiza%20Efectuata%20de%20Managemen

t%20%202019.pdf). 

Comisia care coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii este 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEACU). Atribuţiile CEACU sunt precizate în 

Regulamentul privind activitatea comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Universitatea 

Petrol-Gaze din Ploieşti (Anexa I.93_Regulament privind activitatea CEACU). 
Domeniile de evaluare şi asigurare a calităţii aflate în competenţa CEACU sunt: 

A. Capacitatea instituţională care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă, definită prin 

următoarele criterii: 

a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale; 

b) baza materială; 

c) resursele umane; 

B. Eficacitatea educaţională care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele 

aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: 

a) conţinutul programelor de studiu; 

b) rezultatele învăţării; 

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz; 

d) activitatea financiară a organizaţiei; 

C. Managementul calităţii care se concretizează prin următoarele criterii: 

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; 

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 

desfăşurate; 

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; 

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; 
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e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; 

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; 

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, 

diplomele şi calificările oferite; 

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii. 

În activităţile de supraveghere, ţinere sub control şi îmbunătăţire a Sistemului de Management al Calităţii 

în UPG din Ploieşti, CEACU colaborează cu Serviciul de Management al Calităţii (SMC) – entitate 

executivă la nivelul UPG din Ploieşti. 

Prin alcătuirea ei, CEACU sprijină promovarea unei culturi a calităţii şi asigură implicarea largă, în cadru 

organizat, a cadrelor didactice, a studenţilor şi a masteranzilor la acţiunile desfăşurate pentru asigurarea, 

evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii programelor de studiu. 

În cadrul şedinţelor departamentelor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice se discută aspecte care ţin 

de managementul calităţii şi se fac propuneri de îmbunătăţire a activităţii didactice. 

De asemenea, asigurarea şi evaluarea calităţii la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice, se face prin 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii CEAC, a cărei componenţă este prezentată aici: 

http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/prezentare/managementul-calitatii/membrii-comisiei-ceac.  

La începutul fiecărui an universitar, la propunerea Serviciului de Management al Calităţii, Rectorul 

aprobă Programul anual de audit al managementului calităţii. Fiecare entitate a universităţii este supusă, 

cel puţin o dată pe an, unui audit intern. Auditurile interne sunt coordonate de către Serviciul de 

Management al Calităţii şi se efectuează cu auditori proprii ai universităţii. Pentru anul universitar 2019-

2020 există un program de audit intern (http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/prezentare/managementul-

calitatii/analize-de-management/anul-universitar-2017-2018). Rezultatele auditurilor interne în domeniul 

managementului calităţii sunt prezentate Consiliului de Administraţie, de către reprezentantul 

Managementului Calităţii din UPG, în Raportul de analiză a managementului. Anual se elaborează 

Raportul de activitate privind Sistemul de Management al Calităţii care conţine rezultatele auditurilor 

interne desfăşurate. 

În perioada 11-12.04.2018, Facultatea de Ştiinţe Economice a fost supusă Auditului Intern cu privire la 

obiectivele în domeniul calităţii şi stadiul realizării acestora, pe anul 2017-2018 (http://se.upg-

ploiesti.ro/index.php/ro/prezentare/managementul-calitatii/analize-de-management/anul-universitar-

2017-2018). În raportul de audit intern, printre altele, au fost constatate următoarele: 

- au fost disponibile Obiectivele în domeniul calităţii pentru anul universitar 2017-2018, care sunt 

conforme cu cele stabilite la nivelul UPG Ploieşti; 

- au fost disponibile, pentru evaluarea cadrelor didactice, din anul universitar 2017-2018, fişele, 

centralizatoarele, documentele cumulative de evaluare şi fişele sintetice individuale; 

- au fost disponibile documentele privind evaluarea colegială efectuată la nivelul departamentelor; 

- au fost disponibile fişele de post ale personalului secretariatului şi decanatului. 

În anul universitar 2018-2019, auditul intern în domeniul calităţii s-a desfăşurat în perioada 10.02.2019 -

12.02.2019 (http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/prezentare/managementul-calitatii/analize-de-

management/anul-universitar-2018-2019) (Anexa P-62_Raport audit intern 2019). 

În baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4491/06.07.2005, la nivelul Universităţii Petrol-

Gaze din Ploieşti s-a înfiinţat Comisia de Etică Universitară, care funcționează ca organism independent, 

în sediu propriu, finanțat de universitate, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare şi procedura de 

analiză a Comisiei de Etică Universitară din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti (Anexa I.10_ 

Regulament de funcţionare şi procedură de analiză a Comisiei de Etică Universitară din cadrul UPG 

Ploieşti), aprobat de Senatul universitar. Comisia de Etică Universitară este formată din personal didactic 

de la facultățile din cadrul UPG, dar şi reprezentanţi ai studenţilor, asigurându-se astfel reprezentativitatea 

tuturor celor interesaţi, (https://www.upg-ploiesti.ro/ro/comisia-de-etica). 

Atribuţiile Comisiei de Etică sunt următoarele: 

• să aplice Codul de etică al universităţii; 

• să întocmească un raport anual cu privire la situaţia universităţii din perspectiva respectării 

principiilor şi prevederilor Codului de etică; 

• să propună şi să promoveze eventuale modificări sau amendamente ale Codului de etică; 

• să fie receptivă la propunerile de modificări sau amendamente venite din afara Comisiei; 

• să notifice de urgenţă instituţiile statului în ceea ce priveşte cazurile care fac subiectul legii penale 

şi să pună la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţine cu privire la cazurile respective; 

• poate coopta specialişti din afara comisiei, în raport cu natura şi complexitatea cazului analizat. 
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Codul de etică universitară a fost aprobat de către Senatul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi conţine 

terminologia în domeniu, cele nouă principii ale codului (integritatea şi loialitatea academică, libertatea 

academică, nediscriminarea şi egalitatea de şanse, conflictul de interese, onestitatea intelectuală, respectul 

şi toleranţa, transparenţa, meritul, relaţiile din interiorul comunităţii şi cu societatea şi conduita studenţilor 

şi masteranzilor) şi linii directoare privind organizarea Comisiei (Anexa I.09_Codul de etică și 

deontologie universitară). 
La începutul fiecărui an calendaristic, Comisia de Etică Universitară elaborează un raport de activitate 

pentru anul anterior, în care sunt prezentate numărul şedinţelor, precum şi modul de investigare şi 

soluţionare a faptelor care au fost aduse la cunoştinţa acesteia. Raportul de activitate este prezentat şi 

supus aprobării Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, constituindu-se ca document de interes 

public. 

Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi a 

activităţilor desfăşurate 

PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este evaluat periodic din perspectiva următoarelor aspecte: 

nevoi și obiective identificate pe piața muncii, procese de predare-învățare-evaluare, resurse materiale și 

umane, concordanța dintre rezultatele declarate ale învățării și metodele de evaluare ale acestora, rezultate 

privind progresul și rata de succes a absolvenților, rata de angajabilitate a absolvenților în domeniul 

studiat. Se aplică prevederile Procedurii privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea 

periodică a programelor de studii universitare de licență și masterat (Anexa I.29_ Iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii – procedură operaţională) și ale 

regulamentului corespunzător (ANEXA II.29 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea 

și evaluarea periodică a programelor de studii universitare de licență și masterat).  

Pentru monitorizarea absolvenților s-a elaborat un chestionar, iar monitorizarea este realizată prin 

intermediul CCOC, dar şi la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin chestionare online. Centrul de 

Consiliere și Orientare în Carieră realizează anchete privind gradul de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa 

muncii şi evaluarea gradului de satisfacție a studenților față de serviciile oferite de Universitatea Petrol 

Gaze din Ploiești. Anual sunt transmise date referitoare la îmbunătățirea programelor de studii Comisiei 

pentru procesul de învățământ și informatizare din Senat, precum și conducerii facultății/departamentului 

în vederea analizării și îmbunătățirii acestuia. Propunerile de îmbunătăţire a programelor de studii se fac 

pe baza următoarelor date: cerinţele studenţilor, ale absolvenților și ale angajatorilor referitoare la 

rezultatele învățării și competenţele profesionale; feedback-ul de la studenţi cu privire la conținutul 

procesului de învățare și cercetare și a modului de desfășurare al acestuia; feedback-ul de la absolvenți și 

angajatori cu privire la corelarea rezultatelor învățării și competențelor necesare pe piața muncii; cerinţele 

care decurg din reglementările aplicabile; informaţii obţinute din procese anterioare de îmbunătățire a 

programelor de studii. Revizuirea periodică este realizată în scopul asigurării corespondenţei cu dinamica 

pieţei muncii. Planul de învățământ este conceput prin consultare cu mediul academic, cu instituțiile de 

cercetare, cu angajatorii, studenţii și absolvenții, se întocmește după stabilirea clară a obiectivului 

programului, a rezultatelor învățării preconizate și a competențelor dezvoltate la absolvirea programului 

(Anexa P-04_Consultari angajatori si absolventi). Planurile de învăţământ se supun monitorizării la 

începutul fiecărui an universitar, în luna septembrie. 

Evaluarea periodică internă a programelor de studii se face: în vederea acreditării/ reacreditării 

programului; la cererea ARACIS; la cererea conducerii departamentului, a facultăţii sau a universităţii. 

În primele două cazuri, evaluarea internă este urmată de o evaluare externă, iar în cel de al treilea caz, 

evaluarea este folosită pentru îmbunătățirea programului de studii. 

Proceduri, obiective şi transparenţă de evaluare a rezultatelor învăţării 

La nivelul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, şi implicit la cel al Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

există Regulamentul privind activitatea studenţilor în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (Anexa 

I.38_ Regulamentul privind activitatea profesională a studenților) în care se menţionează drepturile şi 

obligaţiile studenților, frecvenţa la activităţile de curs, seminar, laborator şi proiect, modul de evaluare a 

cunoştinţelor şi notarea disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ, recompensele şi beneficiile care 

rezultă din activitatea de pregătire profesională, transferarea, întreruperea studiilor etc., aplicabile şi PS 

Contabilitate și Informatică de Gestiune. 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.09.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.09.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.29.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.29.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20II.29.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20II.29.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-04_Consultari%20angajatori%20si%20absolventi
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.38.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.38.pdf
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De asemenea, este în vigoare Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ pe baza sistemului 

de credite transferabile la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (Anexa I.44_ Regulamentul de 

organizare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile) care stipulează 

modul de împărţire a disciplinelor din planurile de învăţământ, criteriile privind promovarea studenților şi 

condiţiile de transfer al acestora. 

Ambele regulamente pot fi consultate gratuit de către cursanţii PS Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, accesând site-ul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti (http://www.upg-ploiesti.ro/), la 

secţiunea „Prezentare”, subsecţiunea „Organizare”, subsubsecţiunea „Regulamente” (https://www.upg-

ploiesti.ro/ro/regulamente). 

Fiecare curs este proiectat astfel încât să îmbine predarea, învăţarea şi examinarea. 

Procedeele de examinare şi evaluare a studenților PS Contabilitate și Informatică de Gestiune sunt 

centrate pe rezultatele învăţării şi anunţate studenților încă din primul curs de către cadrul didactic titular 

de disciplină, aceste informaţii existând în fişele disciplinelor. Evaluarea îmbracă forma examenului oral 

şi/sau scris, fiind menţionată, de asemenea, în Fişa disciplinei (Anexa P-42_Fise disciplina). 

Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

În Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti, posturile didactice 

au fost ocupate prin concurs în conformitate cu prevederile din Legea nr. 128/1997, Legea nr. 85/1995 

(modificate şi republicate), respectiv Legea nr. 1/2011, Carta Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti 

(Anexa I.13_ Carta universitară) şi Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a 

posturilor didactice şi de cercetare (Anexa I.57_ Metodologia privind desfășurarea concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice și de cercetare). 

Statul de funcţii aferent PS Contabilitate și Informatică de Gestiune este prezentat în Anexa P-

34._Statul de funcţii PS_LCIGZ, iar gradul de acoperire a posturilor sau a fracţiilor de posturi aferente 

PS este prezentat în Anexa P-58_Situaţia acoperirii activităţilor cu cadre didactice și Anexa P-

33_Gradul de ocupare.  

Evaluarea cadrelor didactice din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se realizează după cum urmează: 

• evaluarea personalului didactic de către student sau masterand, atât în ceea ce priveşte activităţile de 

la curs, cât şi pentru cele aplicative (https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2019/R%2004.13_Metodologie_evaluare_perfor

mante_23.05.2019.pdf); 

• evaluarea performanţelor profesionale ale personalului didactic se realizează anual, în perioada de 

întocmire a statelor, conform metodologiei de întocmire a statelor şi HG 238/2000 (Anexa I.58_ 

Metodologia de întocmire a statelor de funcții ale personalului didactic și a documentelor conexe  

şi Anexa P-56.a_Fisa_evaluare_colegiala); 

• evaluarea multicriterială pe baza căreia se face ocuparea posturilor prin concurs de către cadrele 

didactice (Anexa I.57_ Metodologia privind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor 

didactice și de cercetare); 

• evaluarea multicriterială pe care se fundamentează acordarea gradaţiilor de merit şi salariilor 

diferenţiate (https://www.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/regulamente); 

• evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament; 

• analiza disciplinelor realizată conform Regulamentului privind organizarea si desfasurarea analizelor 

de disciplina (https://www.upg-

ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2017/R_17._Regulamentul_privind_organizarea

_si_desfasurarea_analizelor_de_disciplina.pdf), regulament disponibil pe pagina web a universităţii. 

Analiza disciplinelor se realizează semestrial, minimum 2 analize de disciplină. 

Procesul de monitorizare a opiniei studenților 

Începând cu anul universitar 2017-2018, procedura de monitorizare a inserției absolvenților pe piața 

muncii prevede recoltarea datelor de contact ale absolvenților de către secretarii comisiilor de dizertație și 

aplicarea instrumentelor de monitorizare tuturor acestora. Pentru colectarea datelor, Universitatea 

utilizează un chestionar de monitorizare care poate fi completat online (https://sites.google.com/upg-

ploiesti.ro/sondaj02). 

Procesul de monitorizare a opiniei studenților este adecvat din punctul de vedere al relevanței informației 

colectate, al ratei de răspuns, precum și al măsurilor de îmbunătățire (identificate și implementate). În 

Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.44.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.44.pdf
http://www.upg-ploiesti.ro/
https://www.upg-ploiesti.ro/ro/regulamente
https://www.upg-ploiesti.ro/ro/regulamente
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Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.13.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.57.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.57.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-34_Statul%20de%20functii%20al%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-34_Statul%20de%20functii%20al%20LCIGZ.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-58_Situatia%20acoperirii%20activitatilor%20cu%20cadre%20didactice.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-33_Gradul%20de%20ocupare.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-33_Gradul%20de%20ocupare.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.58.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.58.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-56_Evaluare%20cadre%20didactice/Anexa%20P-56.a_Fisa%20evaluare%20colegiala.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.57.pdf
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ultimii trei ani, evaluarea de către studenți s-a realizat la 10 discipline de la PS Contabilitate și 

Informatică de Gestiune. Rata de răspuns a fost 100 %, din care 100 % au avut aprecieri pozitive, atât în 

ceea ce priveşte tematică abordată, cât şi prestaţia cadrului didactic (Anexa P-56.b_Lista cadrelor 

didactice evaluate de catre studenti in anul 2018-2019), drept pentru care fișele disciplinelor nu au 

suferit modificări, exceptând aspectele în legătură cu care titularul de disciplină a considerat oportun că 

trebuie să actualizeze informaţia. 

Opiniile studenților asupra procesului de învățare în urma evaluării activității de curs și seminar sunt 

utilizate în procesul de îmbunătățire a programelor de studii. De asemenea, se aplică procedura 

operațională Evaluarea satisfacției studenților și a altor părți interesate (Anexa I.97) pentru a afla opinia 

studenților cu privire la procesul educațional și alte aspecte relevante pentru programul de studii. 

Monitorizarea opiniei studenților cu privire la procesul didactic confirmă eficiența acestuia și a serviciilor 

suport oferite (https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/sondaj02).   

Procesul monitorizării opiniei angajatorilor 

Facultatea de Ştiinţe Economice organizează periodic întâlniri cu principalii angajatori în vederea 

îmbunătățirii continue a programului de studii. Rezultatele monitorizării opiniei angajatorilor cu privire la 

pregătirea absolvenților sunt utilizare în procesul de îmbunătățire a programelor de studii (Anexa P-

04_Consultari angajatori si absolventi). 

12. Transparența informațiilor și documentarea acestora 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti asigură permanent transparenţa publică a datelor şi informaţiilor, în 

formă tipărită şi în formă electronică, despre toate calificările şi programele de studiu, despre diplome, 

personalul didactic, facilităţile oferite studenților şi despre orice aspecte de interes pentru public, în 

general, şi pentru studenţi şi masteranzi, în special. 

Facultatea de Ştiinţe Economice promovează transparenţa publică a datelor şi informaţiilor cu referire la 

activitatea didactică, cercetare etc. în formă tipărită şi în formă electronică. 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi Facultatea de Ştiinţe Economice oferă pe pagina web www.upg-

ploiesti.ro date cantitative şi calitative, actuale şi corecte, grupate pe 7 categorii: prezentare, informaţii, 

contact, admitere, educaţie, cercetare şi studenţi. 

De asemenea, există un acces rapid la informaţii care se referă la taxele şi tarifele practicate de 

universitate, bibliotecă, editura universităţii, relaţia absolvenţi-angajatori, acte de studii, revistele 

ştiinţifice publicate sub coordonarea universităţii etc. 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, prin Facultatea de Ştiinţe Economice, organizatoare a PS 

Contabilitate și Informatică de Gestiune, oferă informații publice complete, actualizate și ușor accesibile 

referitoare la planurile de învățământ, organizarea activităților didactice, organizarea examenelor de 

finalizare a studiilor pe pagina de web a facultăţii la secţiunea Programe licență. 

 

Analiza SWOT și concluzii 

Analiza s-a realizat pentru perioada cuprinsă între 2019 și 2020, cu luarea în considerare a rezultatelor 

aplicării recomandărilor rezultate din autoevaluare și evaluarea externă. 

 
Puncte tari Puncte slabe 

În urma analizei efectuate au fost identificate următoarele 

puncte tari: 

La nivelul Universității: 

Tradiție de peste 70 de ani de existență, din care peste 50 de 

ani în Ploiești; 

Amplasată într-un oraș cu tradiție în exploatarea și 

prelucrarea petrolului și un oraș eminamente industrial, cu un 

număr mare de agenți economici; 

Universitate cu specializări în industria de petrol și gaze, 

unele unice în țară și printre puținele pe plan mondial; 

Colaborări cu țări care au tradiție în exploatarea zăcămintelor 

petroliere și de gaze pentru pregătirea specialiștilor (peste 51 

de țări); 

Colaborări fructuoase cu reprezentanții mediului de afaceri 

din domeniu; 

Este o Universitate cu un palmares bogat în domeniul 

 

 

La nivelul Universității: 

Nivel scăzut al resurselor pentru investiții; 

Vizibilitate externă relativ scăzută; 

Strategia prevede o creștere liniară; 

Lipsa altor surse de finanțare; 

Diminuarea surselor de finanțare proprii; 

Creșterea mediei de vârstă a cadrelor didactice; 

Îmbătrânirea bazei tehnico-materiale; 

Diminuarea interesului pentru exploatarea, prelucrarea și 

utilizarea produselor petroliere, în condițiile dezvoltării 

surselor alternative de energie, dar și al luptei împotriva 

poluării; 

Scăderea necesarului de specialiști pe plan intern, în 

contextul restrângerii industriei de petrol precum și a celor 

Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-56_Evaluare%20cadre%20didactice/Anexa%20P-56.b_Lista%20cadrelor%20didactice%20evaluate%20de%20catre%20studenti%20in%20anul%202018-2019.pdf
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-56_Evaluare%20cadre%20didactice/Anexa%20P-56.b_Lista%20cadrelor%20didactice%20evaluate%20de%20catre%20studenti%20in%20anul%202018-2019.pdf
Anexe%20I%20(Institutie)/ANEXA%20I.97.pdf
https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/sondaj02
Anexe%20P%20(Facultate-Program)/Anexa%20P-04_Consultari%20angajatori%20si%20absolventi
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http://www.upg-ploiesti.ro/
http://www.upg-ploiesti.ro/


 

 

Domeniul de studii universitare de licență: Contabilitate    

Programul de studii universitare de licență: Contabilitate şi Informatică de Gestiune        Pag. 59 / 64 

pregătirii studenților, reflectat prin premii obținute la diverse 

olimpiade și concursuri, precum și alte manifestări; 

Are preocupări și rezultate deosebite în domeniul activităților 

de pregătire postuniversitară, organizând cursuri 

postuniversitare, specializări și doctorat; 

Din anul 2013, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a fost 

evaluată instituțional de ARACIS, proces în urma căruia 

instituția a primit calificativul „Grad de încredere ridicat” 

În acest moment are o structură formată din 5 facultăți; 

Are un bogat palmares în domeniul cercetării obținut prin 

însumarea de contracte, articole științifice, alte publicații și 

brevete la nivelul fiecărei facultăți (87 articole publicate în 

reviste indexate Thomson ISI); 

Oferta educațională s-a remarcat la nivelul anului 2019 prin 

42 de specializări; 

Are peste 250 de cadre didactice, specialiste în diverse 

domenii; 

Dotări:  

bibliotecă cu 316 titluri de cărți și 119 periodice la dispoziția 

studenților; 

editură proprie care a publicat numai în ultimul an 27 de 

titluri de cursuri universitare și 3 de îndrumare de laborator; 

Buletin propriu UPG cu serii acreditate 

Relații de cooperare cu 36 de țări; 

Are implementat managementul calității și este certificată 

ISO; 

Există un sistem informatic pentru managementul activităților 

didactice care permite vizualizarea de către student a notelor 

de la examene și a altor informații de interes (taxe datorate, 

situația creditelor etc.). 

La nivelul facultății: 

Facultatea a luat ființă încă din anul 2002; 

Are experiență în domeniul organizării educației și cercetării 

științifice (5 domenii de învățământ cu studii de licență și 

masterat); 

Personal didactic foarte bine pregătit care îndeplinește 

cerințele normative impuse de ARACIS și Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011; 

pregătește 1691 studenți din care la învățământul universitar 

de licență 1306 studenți (945 la cursuri de zi și 361 la 

distanta) și la învățământul universitar de master 385 

studenți; 

existența unor dotări corespunzătoare precum spații de 

învățământ prioritare, spații aferente administrației facultății; 

personal administrativ competent și bine instruit; 

personal de conducere care este receptiv atât la problemele 

studenților, cât și a cadrelor didactice; 

membrii echipei manageriale dispun de experiență dovedită 

în proiectarea, implementarea, dezvoltarea tehnologiei și 

managementului sistemului ID. 

La nivelul departamentului coordonator: 

Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanţe 

şi Contabilitate are 3 profesori, 12 conferențiari și 12 lectori; 

Parteneriate încheiate cu mediul de afaceri și asociații 

profesionale; 

Organizarea de manifestări științifice și culturale; 

Existența unei baze materiale corespunzătoare formată din 

săli de clasă și diverse spații auxiliare; 

Existența unor laboratoare cu programe informatice specifice; 

Dispune de administrație proprie (secretariat, responsabili de 

an, de specializare etc.); 

Are proceduri specifice prin care se evaluează periodic 

performanțele profesionale ale cadrelor didactice implicate în 

programele de studiu; 

Are proceduri specifice prin care se asigură monitorizarea 

planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor; 

La nivelul specializării: 

Personalul didactic implicat în activitățile didactice este 

conexe; 

Dinamica relativ scăzută a reorientării către domenii 

economice aflate în avânt; 

Instabilitatea legislativă, procedurală, metodologică; 

Menținerea unui sistem greoi, birocratic, cronofag, 

neproductiv, mare consumator de resurse. 

La nivelul facultății: 

Sistem administrativ birocratic care îngreunează activitatea; 

Nivel redus al surselor de finanțare pentru investiții, dar și 

pentru întreținere curentă; 

Administrarea unui număr mare de studenți pe grupă; 

Îmbătrânirea cadrelor didactice în perspectiva reducerii 

finanțării; 

Diminuarea performanțelor în condițiile reorganizării numai 

pe principiul reducerii cheltuielilor. 
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format din absolvenți de studii superioare, care au titlul de 

doctor și respectă prevederile legale; 

Gradul de acoperire cu personal didactic este adecvat 

îndeplinirii obiectivelor declarate pentru fiecare disciplină din 

cadrul programului; 

Fișele disciplinelor din planul de învățământ sunt actualizate 

la zi; 

Realizarea programului de studii se face la nivel de 

universitate prin cooperare inter-facultăți; 

Pentru evaluarea periodică există toate resursele de 

învățământ realizate pentru a facilita studiul individual pentru 

toate disciplinele din planul de învățământ; 

Materialele de studiu sunt realizate într-o manieră unitară 

pentru întregul program de studii LCIGZ. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

Dezvoltarea de noi relații cu mediul de afaceri; 

Dezvoltarea colaborărilor internaționale; 

Identificarea de noi oportunități în pregătirea studenților; 

Identificarea de oportunități în tematica de cercetare, mai ales 

în cercetarea aplicată; 

Utilizarea mai eficientă a activelor de care dispune 

universitatea pentru pregătirea studenților și masteranzilor; 

Atragerea de noi studenți din zonele limitrofe județului 

datorită poziției favorabile a orașului; 

Dezvoltarea de noi specializări deoarece există oportunitatea 

cunoașterii foarte bune a cererii datorită varietății domeniilor 

de afaceri din oraș și județ; 

Colaborarea cu buni practicieni din mediul de afaceri; 

Colaborări mai strânse cu mediul universitar bucureștean 

aflat la o distanță relativ mică.  

Declinul demografic; 

Reorientarea economică a României; 

Creșterea decalajului dintre nivelele de trai ale păturilor 

sociale; 

Diminuarea păturii mijlocii; 

Orientarea tinerilor către un câștig imediat, în defavoarea 

unei pregătiri profesionale temeinice; 

Instabilitatea economică; 

Lipsa stabilității legislative din domeniul învățământului de 

toate gradele; 

Primordialitatea viziunii materialiste a angajatorilor ceea ce 

obstrucționează de cele mai multe ori atât relația acestora cu 

mediul de învățământ, dar și înțelegerea nevoilor angajaților-

studenți; 

Instabilitatea financiară la nivelul bugetului public, dar și a 

veniturilor reale ale familiilor; 

Oferta calitativ superioară a universităților străine; 

Perspectiva subfinanțării învățământului (este necesar accesul 

la tehnologia de vârf pentru a pregăti studenții și a ține pasul 

cu unii angajatori care au programe investiționale puternice); 

Lipsa unei strategii și viziuni clare asupra viitorului 

învățământului românesc percepută de părinți, elevi, cadre 

didactice. 

 

Concluzii 

În urma analizei SWOT, se constată că PS Contabilitate și Informatică de Gestiune, prin activitatea 

didactică şi de cercetare, dar şi prin sistemul de management al calităţii, dispune de foarte multe puncte 

forte, care ajută la exploatarea oportunităţilor oferite de mediul economico-social şi administrativ 

românesc, dar şi internaţional. Pe termen lung, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, prin Facultatea de 

Ştiinţe Economice, care gestionează acest program de studii, îşi propune să elimine punctele slabe şi să 

pareze ameninţările identificate. 
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OPIS ANEXE ÎN FORMAT ELECTRONIC 
ANEXA Anexe UPG - Documente ale Universității Petrol-Gaze din Ploiești 

Anexa I.01 Monitorul Oficial nr. 249/26.10.1948 
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