
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE 

DE LICENŢĂ 

Programe de studii 

universitare de licenţă 

Status 

 
Nr total locuri 

Administrarea Afacerilor  Acr* 50 

Administrație Publică Acr* 75 

Contabilitate şi Informatică 

de Gestiune- cu frecvență/ 

frecvență redusă 

Acr* 90/60 

Drept - cu frecvență/ 

frecvență redusă 

Acr* 200/60 

Economia Comerţului, 

Turismului şi Serviciilor - 

cu frecvență/ frecvență 

redusă 

Acr* 60/60 

Finanţe şi Bănci Acr* 75 

Management - cu 

frecvență/ frecvență redusă 

Acr* 60/60 

Marketing  Acr* 50 

* program acreditat;  

 

ADMITEREA LA PROGRAMELE 

DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

MODALITATEA DE ADMITERE 

Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se 

organizează prin concurs de dosare. Pot candida la 

concursul de admitere absolvenții de liceu cu diplomă 

de bacalaureat.  
 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE 

1)d osar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la 

admitere, în valoarea taxei de înscriere laconcurs); 

2) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la 

admitere); 

3) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a 

capacităților cognitive; 

4) 2 fotografii tip buletin; 

5) declaraţie de consimţământ și informarea cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal; 

6) diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia 

matricolă (sau echivalentă cu aceasta din care să rezulte 

mediile anilor de studii), în original sau copie 

legalizată/copie certificată conform cu originalul 

(absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat 

în sesiunea din iulie/septembrie 2020 pot prezenta 

adeverința care atestă promovarea examenului național 

de bacalaureat, în original; candidaţii care anterior s-au 

înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din 

afara facultăţii, vor prezenta: 

-copie legalizată a diplomei de bacalaureat; 

-copie legalizată a foii matricole (sau echivalentă 

acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii); 

-adeverinţă din care să rezulte că actele în original a fost 

depus la altă facultate; 

7) certificat de naştere (copie legalizată/copie certificată 

conform cu originalul; 

8) cartea de identitate (copie); 

9) certificatul decăsătorie (copie legalizată sau certificată 

conform cu originalul–dacă este cazul; 

10) aviz medical eliberat de medicul de familie; 

11) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere; 

12) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere 

(dacă este cazul); 

13) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a 

ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat (pentru 

studenţii care urmează o a doua specializare); 

14) candidaţii care au efectuat studiile în afara României 

au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, 

atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către 

direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei 

și Cercetării; 

15) persoanele care candidează pentru granturile de 

studii repartizate pentru rromi vor prezenta o adeverință 

din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, 

eliberată de către o organizație a rromilor recunoscută 

oficial.  

În vederea obținerii certificăriiconform cu originalul, 

pentru copiile documentelor, candidații trebuie să 

prezinte documentele în original. 

 

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE 

ADMITERE 

Activităţi Iulie Septembrie 

Înscrieri la concurs 
07.07 ÷ 

22.07.2020 

01.09 ÷ 

11.09.2020 

Evaluare probă 

concurs 
23.07.2020 12.09.2020 

Afişare rezultate 23.07.2020 12.09.2020 

Contestaţii 24.07.2020 14.09.2020 

Înmatriculări  
25.07 ÷ 

30.07.2020 

15.09 ÷ 

19.09.2020 

Afișare rezultate  

finale 
31.07.2020 20.09.2020 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
Universitate de stat, acreditată instituţional şi evaluată cu 

calificativul " Încredere " de către Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

 

FACULTATEA DE 

ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI 

DREPT 

organizează concurs de 

ADMITERE 
pentru anul universitar 2020 – 2021 

 

 



De ce să ne alegi? 

 echipă de cadre didactice tânără şi dinamică; 

 pregătire teoretică şi practică în domeniul de 

studiu vizat conform cerinţelor angajatorilor; 

 burse de studiu în străinătate; 

 burse pentru studenţii performanţi; 

 accent deosebit pus pe sprijinirea studenţilor în 

procesul de tranziţie de la şcoală la viaţa activă 

– găsirea primului loc de muncă; 

 asigurarea stagiilor de practică în cadrul 

firmelor partenere sau prin proiecte finanţate 

din fonduri europene; 

 cursuri extracurriculare ţinute de reprezentanţii 

mediului socio-economic; 

 asigurarea cadrului de afirmare: compeţiţii 

studenţeşti, olimpiadele naţionale ale 

studenţilor; 

 bază materială suport performantă – 

laboratoare, întreprinderea simulată; 

 oportunitatea participării în proiecte de 

voluntariat, evenimente şi workshop-uri pentru 

a interacţiona direct cu angajatorii. 
 

Administrarea afacerilor - Studenţii programului 

dobândesc următoarele competenţe profesionale: diagnoza 

mediului extern asupra comportamentului economic al 

organizaţiei; administrarea activităţii ansamblului 

organizaţiei; administrarea activităţii unui segment al 

organizaţiei; asistenţă în managementul resurselor umane 

ale organizaţiei; diagnoza interacţiunii organizaţiei cu 

mediul său extern de afaceri; administrarea bazelor de date 

specifice administrării afacerilor. 

Perspective pe piaţa muncii: economist, asistent manager 

proiect, economist resurse umanr, responsabil al sistemului 

de management al calităţii, administrator reorganizare 

întreprindere, specialist, şef expoziţii şi târguri, analist 

afacere, specialist logistică etc. 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor - 

Studenţii programului dobândesc următoarele competenţe 

profesionale: realizarea prestaţiilor de servicii în comerţ şi 

turism; comercializarea bunurilor, produselor şi serviciilor; 

acordarea de asistenţă comercială şi turistică; evidenţă şi 

asistenţa în alocarea resurselor; asistenţă în managementul 

resurselor umane; asigurarea calităţii prestaţiilor în 

serviciile de comerţ şi turism. 

Perspective pe piaţa muncii: economist, agent comercial, 

agent turism, agent tiketing, agent rezervări, analist în 

turism, agent cumpărări, asistent comercial, agent 

contractări şi achiziţii, analist servicii client, inspector 

comercial, administrator de pensiune turistică, recepţioner, 

inspector calitate, asistent cercetare piaţă, referent în 

comerţ, turism şi servicii, analist calitate etc. 

Marketing - Studenţii programului dobândesc următoarele 

competenţe profesionale: să utilizeze conceptele, metodele 

şi tehnicile de marketing; să utilizeze programele şi soft-

urile specializate în activitatea de marketing; să analizeze şi 

să interpreteze informaţiile referitoare la organizaţie şi 

mediul său; să implementeze strategia de marketing a unei 

organizaţii; să evalueze rezultatele implementării strategiei 

de marketing a unei firme/organizaţii; să organizeze şi să 

deruleze activitatea de marketing în cadrul unei organizaţii. 

Perspective pe piaţa muncii: economist, consilier vânzări 

asigurări, consilier economist în comerţ şi marketing, 

specialist în relaţii publice, referent specialitate marketing, 

copywriter publicitate, asistent de cercetare piaţă, 

economist în marketing, asistent în relaţii publice şi 

comunicare, organizator târguri şi expoziţii, etc. 

Administrație publică- Specializarea  Administratie 

publica permite viitorilor absolvenţi să dobândească o serie 

de cunoştinţe fundamentale în domeniul ştiinţelor 

administrative, să transpună cunoştinţele asimilate în 

rezolvarea problemelor practice specifice administraţiei 

publice, să se perfecţioneze profesional în vederea accederii 

la o carieră de funcţionar public, precum şi să se 

specializeze prin programe de studii masterale.  

Finanţe şi bănci - Studenţii programului dobândesc 

următoarele competenţe profesionale: execuţia de 

operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice organizaţiilor 

publice şi private; implementarea planurilor şi bugetelor la 

nivelul entităţilor/organizaţiilor publice şi private; aplicarea 

deciziilor financiare în cadrul entităţilor/ organizaţiilor 

private şi publice; capacitatea de a elabora strategii 

financiare; elaborarea şi aplicarea de metode şi tehnici 

fiscale. 

Perspective pe piaţa muncii: economist, 

consilier/expert/inspector/ referent/economist în gestiune 

economică, analist investiţii, consultant plasamente valori 

mobiliare, administrator de risc, inspector de risc, analist 

financiar, comisar gardă financiară, controlor tezaur, 

inspector asigurări, inspector financiar-bancar, consultant 

fiscal, expert/inspector vamal, controlor vamal, agent 

vamal, administrator financiar, consilier financiar-bancar, 

expert financiar-bancar, ofiţer bancă, etc. 

Management - Studenţii programului dobândesc 

următoarele competenţe profesionale: să cunoască, să 

fundamenteze şi să operaţionalizeze problematica 

organizării ştiinţifice a afacerii; să fundamenteze şi să 

aplice tehnicile şi metodele decizionale, pentru organizarea 

şi conducerea proceselor organizaţiei; să fundamenteze şi 

să aplice cunoştinţele în domeniul perfecţionării ştiinţifice, 

a sistemului informaţional şi operaţional tehnologic al 

întreprinderii; să fundamenteze şi să aplice metodele şi 

tehnicile noi în procesul afacerii care să contribuie şi să 

conducă la creşterea productivităţii şi eficienţei. 

Perspective pe piaţa muncii: economist în managementul 

proiectelor, economist de resurse umane, inspector 

economist în organizaţii, inspector de specialitate, 

administrator de patrimoniu, consilier economist în relaţii 

economice, negociator în afaceri etc. 

Contabilitate şi informatică de gestiune - Studenţii 

programului dobândesc următoarele competenţe 

profesionale: înregistrarea operaţiunilor economice în 

contabilitatea organizaţiei; utilizarea programelor 

informatice de contabilitate şi de raportare financiar-

contabilă; capacitatea de a realiza în sistem informatic 

contabilitatea analitică şi contabilitatea sintetică specifică 

diverselor tipuri de entităţi; cunoaşterea bazelor tehnologiei 

informaţiei şi utilizarea sistemelor informaţionale contabile; 

derularea de operaţiuni specifice de control financiar-

contabil. 

Perspective pe piaţa muncii: economist, analist de preţ, 

auditor intern, specialist în evaluarea organizaţiilor, referent 

de specialitate financiar-contabilitate, controlor financiar, 

consultant bugetar, consultant bancar, contabil, inspector 

taxe şi impozite, administrator cont, etc. 

Drept- Specializarea   permite viitorilor absolvenţi să 

aplice cunoştinţele fundamentale din domeniul juridic în 

rezolvarea problemelor atât la nivel practic cât şi la nivel 

teoretic,  dar şi să dobândească nivelul de cunoştinţe 

necesar aprofundării şi specializării prin programe de studii 

 masterale şi să aibă o atitudine corectă faţă de supremaţia 

legii, militând în acest scop. 

 


