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„Ghidul absolventului de liceu”, editat 
pentru prima oară în aprilie 2017, ca 
un continuator al Târgului Educațional 
Mureș, a ajuns acum la cea de a II-a 
ediție. Proiectul echipei Zi de Zi le oferă 
absolvenților de clasa a 12-a din județul 
Mureș informații detaliate despre oferta 
universitară și postliceală a instituțiilor de 
învățământ din județ, fie că vorbim despre 
cele de stat sau private.

Propunerea universităților și școlilor 
postliceale mureșene pentru anul 
universitar 2018-2019, din acest ghid, 
este însoțită de o serie de informații, care pot aduce lămuriri utile 
elevilor aflați în căutarea celor mai bune opțiuni. Fie că vorbim despre 
interviuri sau despre prezentări, paginile ghidului oferă o multitudine 
de detalii cu privire la performanțe, metode de lucru și viziuni ale celor 
care au ales să își prezinte oferta în acest vehicul media.

Ghidul absolventului de liceu prezintă și trei companii mureșene 
importante, care oferă tinerilor locuri de muncă și posibilitatea de a 
crește profesional, practic, în același timp cu specializarea teoretică. 
Este o perspectivă utilă și tentantă pentru tot mai mulți studenți. 

Proiectul de față va fi urmat, în scurt timp, de ”Ghidul absolventului de 
gimnaziu”, care le va aduce elevilor de clasa a VIII-a oferta liceelor mureșene. 

Mulțumind celor care au dat curs propunerii noastre de a fi prezenți în  
„Ghidul absolventului de liceu 2018”, Inspectoratului Școlar Județean 
Mureș pentru deschiderea de care dă dovadă în privința utilității proiectului 
nostru, vă invităm să parcurgeți cu atenție paginile acestui ziar special. 

Vă dorim inspirație în alegere și succes la examenele care vă așteaptă!

Ghidul absolventului de liceu, 2018
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Dukopp Adler România, firmă cu activitate în Sângeorgiu de Mureș, este una 
dintre companiile mureșene care investește mult în echipă. Ce reprezintă 
Durkopp Adler pentru economia județului Mureș și ce oferă firma celor care 
aleg o carieră în această companie, am aflat de la managerul și administratorul 
acesteia, Johann Hermann. 
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Oferta educațională a acestui an la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș conține 
șase specializări la nivel de licență la Facultatea de Arte în Limba Română. 
Aceste studii au o durată de 3 ani; pentru fiecare specializare se organizează 
concurs de admitere, constând în probe practice specifice.
Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș oferă studenților poibilitatea continuării 
și aprofundării studiilor la nivel de Masterat pentru toate specializările și 
Doctorat în domeniul teatru.
Detalii despre metodologia de admitere găsiți pe site-ul www.uat.ro sau pe 
facebook.com/admitereuat.

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ – 
NIVEL LICENȚĂ
Artele spectacolului - actorie 3 ani - cursuri de zi 
Artele spectacolului – păpuși și marionete 3 ani - cursuri de zi 
Artele spectacolului - regie 3 ani - cursuri de zi 
Artele spectacolului - coregrafie 3 ani - cursuri de zi 
Comunicare audiovizuală, scenaristică, publicitate media 3 ani - cursuri de zi 
Muzică 3 ani - cursuri de zi
 Diplomele sunt emise de Ministerul Educației Naționale și sunt recunoscute 
la nivel internațional. Studenții pot opta și pentru programe de mobilități 
internaționale.

PERIOADA ADMITERII: 
Înscrieri: 16 - 21 iulie 2018 
Examene: 23 – 28 iulie 2018
Informații suplimentare: 
UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU-MUREȘ 
Târgu-Mureș, Str.Köteles Sámuel, nr. 6 
Tel: 0265-266281, 260362, 
E-mail:uat@uat.ro 
Website: www.uat.ro
Facebook.com/AdmitereUAT/

Admiterea la UAT 
în 2018

Pregătiri Gratuite pentru Admiterea la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara felvételit hirdet 
a következő szakokra:

ALAPKÉPZÉS
• Színész szak, osztályvezetők: Gáspárik Attila, Gecse Ramóna
• Rendező szak, osztályvezető: Bocsárdi László
• Audiovizuális kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média 
szak, osztályvezető: Schneider Tibor
• Teatrológia szak, osztályvezető: Lázok János
• Bábszínész szak, osztályvezető: Máthé Rozália
• Látványtervező szak, osztályvezető: Bartha József
• Zene szak, osztályvezető: Benedek Tibor
Beiratkozás: 2018. július 16-21. 
Felvételi: 2018. július 23-28.
Májusban és júniusban minden hétvégén ingyenes felvételi 
előkészítőket, a felvételit megelőző héten pedig intenzív felkészítőt 
tartunk minden szakon.

Bővebb felvilágosítás: 
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM 
Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6. 
Tel: 0265-266281, 260362.
E-mail: felveteli@uat.ro, Website: www.szini.ro

FELVÉTELI A 2018/2019-es 
TANÉVRE MAGYAR MŰVÉSZETI KAR

Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş, având ca 
precursor legal Conservatorul Maghiar de Muzică şi 
Artă Dramatică, a împlinit 72 de ani de existență. De-a 
lungul acestei perioade, o serie de principii au stat la 
baza întregii activități a instituției: profesionalismul, 
deschiderea spre societate, tradiția şi multiculturalismul, 
dorința de împlinire în şi prin arte. 

În prezent Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș este acreditată la nivel 
național cu calificativul „Grad de încredere ridicat”, fiind recunoscută și 
la nivel internațional ca o instituție de învățământ universitar vocațional 
de prestigiu.
Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș este singura universitate de 
profil din România care deține două teatre: dramatic și de animație, în 
care studenții tuturor specializărilor universității pregătesc și prezintă 
producții teatrale, desfășurate în condiţii artistice și organizatorice 
profesioniste, cu stagiuni permanente. Există de asemenea ateliere 
de creație dedicate fiecărei specializări, bibliotecă, săli de lectură, 
studio multimedia, un Centru de Studii și Creații Teatrale, un Institut 
de Cercetări Teatrale și Multimedia, o editură proprie – UartPress, 
care asigură posibilitatea tuturor cadrelor didactice și studenților să 
desfășoare activități de cercetare și creație artistică. Căminul propriu 
găzduiește un număr de aproxiamtiv 50 de studenți în camere de două, 

trei sau patru locuri, dotate cu televizor, frigider, calculatoare, oficiu de 
pregătire a mesei și spălătorie.
Învăţământul artistic are un caracter preponderent vocaţional. Formarea 
limbajului și a structurilor creative implică însă și însușirea unei culturi 
intelectuale vaste. Indiferent de specializare sau de limba de studiu 
(română sau maghiară), se asigură formarea unor deprinderi și însușirea 
unor cunoștinţe care să permită evoluţia profesională neîntreruptă a 
absolvenţilor. 

De peste 70 de ani în slujba dezvoltării vieții 
teatrale și culturale naționale – Admitere 
la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș vine în sprijinul tuturor 
celor care doresc să participe la concursul de admitere 
din luna iulie, oferind candidaților cursuri de pregătire 
gratuite, conduse de cadrele didactice ale universității. 
Astfel, începând cu luna martie, până în luna iulie, când 
va avea loc concursul de admitere, săptămânal, candidații 
pot urma aceste cursuri în spațiile universității (str. Koteles 
Samuel nr.6).
Programul acestor pregătiri pentru luna martie este următorul:

Departamentul Teatru și Arte vizuale

 10 Martie, ora 10                                                               

Artelele spectacolului-actorie/ actorie-păpuși și marionete
Conf.univ.dr.Nicolae Cristache, sala 31
Regie
Prof.univ.dr. Marius Oltean, sala 22
Coregrafie
Lect.univ.dr. Denisa Badea, sala 7
Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media
Lect.univ.dr. Eugen Păsăreanu , sala Media
 
 17 Martie, ora 10                                                              

Artelele spectacolului-actorie/ actorie-păpuși și marionete
Lect.univ.dr.Ștefan Roman, sala 35
Conf.univ.dr. Lelia Albu, Canto
Lect.univ.dr. Luminița Praja, mișcare scenică

Regie
Conf.univ.dr. Gavril Cadariu, sala 22
Coregrafie
Conf.univ.dr. Felicia Dalu, sala 7
Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media
Lect.univ.dr. Anda Cadariu,  sala Media

 24 Martie, ora 10                                                               

Artelele spectacolului-actorie/ actorie-păpuși și marionete
Conf.univ.dr.Daniela Lemnaru, sala 35
Regie
Prof.univ.dr. Marius Oltean, sala 22
Coregrafie
Conf.univ.dr. Szoke Istvan, sala 7
Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media
C.d.as. Mihai Lungeanu, sala Media

 31 Martie, ora 10                                                              

Artelele spectacolului-actorie/ actorie-păpuși și marionete
C.d.as. Monica Ristea, sala 34
Lect.univ.dr. Dorina Pogăceanu, Tehnica vorbirii
Lect.univ.dr. Luminița Praja, mișcare scenică
Regie
Conf.univ.dr. Gavril Cadariu, sala 22
Coregrafie
Lect.univ.dr. Denisa Badea, sala 7
Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media

Prof.univ.dr. Cristian Stamatoiu,  sala Media 

Departamentul de Muzică

 Miercuri, 7 martie, ora 16 - 17 –                                       

Prof.univ.dr. Carmen Mihăescu
Pian și Teorie, Solfegiu Dictat

 Luni, 12 martie, ora 13 - 14 –                                                 

lect.univ.dr. Ioana Baalbaki
Teorie, Solfegiu  Dictat

 Marți, 13 martie, ora 18:40 – 19:40 –                                                

Conf.univ.dr. Ramona Preja
Teorie, Solfegiu Dictat

 Joi, 22 martie, ora 14 – 15 -                                                               

Lect.univ.dr. Traian Penciuc
Teoria muzicii

Luni, 26 martie, ora 16 – 17 –                                                              

Lect.univ.dr. Daniela Neamț
Canto

Vă invităm să urmăriți siteul universității www.uat.ro și 
pagina de facebook dedicată admiterii www.facebok.com/

admitereUAT, pentru a afla programarea cursurilor de 
pregătire pentru admitere în lunile următoare.

VĂ AȘTEPTĂM!
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UNIVERSITATEA “DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÎRGU MUREȘ
OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Carieră juridică

FACULTATEA DE DREPT
Prima Facultate de Drept fondațională din Transilvania, înființată în 1991
Program de licență cu specializarea „Drept”
4 ani de studii, învățământ de zi

Program de master cu specializarea „Proceduri judiciare şi profesii liberale” 
1 an de studii, învățământ de zi

De ce să alegi Dreptul?
Toate cursurile au aici componentă practică. Majoritatea profesorilor sunt și practicieni ai dreptului. 
Gabriela Bolbos, absolventă 2017

În orice faci, startul e foarte important. Și tu poți reuși în viață, dacă începi cu Dreptul! 
Andrei Murgu, student la Drept în anul IV

Universitatea „Cantemir” m-a recompensat cu o bursă integrală de merit. Și tu poți fi bursier, dacă ești harnic, inteligent și 
determinat! 
Antal Francisc, student în anul IV

Am absolvit două facultăți – română-franceză și filosofie, iar acum sunt la a treia facultate, la Drept. Pentru că pot parcurge doi 
ani într-unul singur, sunt în anii 2 și 3. 
Mihaela Busuioc, studentă în anii III și IV  

Facultatea de Drept m-a sprijinit să obțin o bursă de studiu în Ungaria și astfel am putut să observ că aici avem învățământ 
universitar de nivel european. 
Bodor Barbara, studentă în anul IV

Profesorii sunt flexibili și ne înțeleg problemele. Atmosfera e super! 
Gyármáti Brigitta, absolventă 2017 

Ce îți oferim?
 Posibilitatea de a deveni magistrat (judecător sau procuror), avocat, notar public, mediator, consilier juridic, consilier de proprietate 
intelectuală, executor judecătoresc, funcționar public, funcționar european etc.;
 Atmosferă prietenoasă și flexibilitate;
 Profesori tineri și competenți, care sunt și practicieni ai dreptului, specialiști în domeniile lor de activitate;
 Posibilitatea de a parcurge doi ani de studii în unul singur;
 Burse pentru studenții meritorii;
 Cursuri aplicative, adaptate nevoilor secolului XXI;
 Practică de specialitate la instanțele judecătorești, birouri de avocat, notar, executor judecătoresc etc.;
 Oportunități de studiu și practică în străinătate.

„În anul 2018, în lumea în care trăim, dreptul vibrează în toate aspectele vieții. Dacă înțelegi logica dreptului, poți să înțelegi 
întreaga structură a societății. Și dacă poți să înțelegi lumea, poți să o schimbi. Iar dacă poți să o schimbi, poți să o stăpânești.” 

Prof. univ. dr. Brîndușa Gorea, Decanul Facultății de Drept

• Licența în drept îți asigură cele mai largi oportunități de carieră;
• Studiile juridice îți dezvoltă gândirea critică şi independentă;
• Facultatea de drept te formează şi ca om, nu doar ca profesionist.

JOGI EGYETEM
Első Alapító Jogi Egyetem Erdélyben, amely 1991-ben alapult
Jogi szakosodású licensz program 
4 éves tanulmány, nappali oktatás

Mesteri program „Bírósági eljárások és liberális szakmák” szakosodással.
1 éves tanulmány, nappali oktatás

Miért válasszad a jogot?
Minden kurzusnak gyakorlati összetevője is van. A legtöbb tanár  gyakorló szakember is.
Gabriela Bolbos, 2017 végzős

Bárminek nekilátsz, a kezdet nagyon fontos. Te is sikeres lehetsz az életben, ha joggal kezdesz. 
Andrei Murgu, IV-ik évfolyam

A „Dimitrie Cantemir” Egyetem megjutalmazott egy teljes érdemi ösztöndíjjal. Te is lehetsz ösztöndíjas, ha szorgalmas, értelmes 
és határozott vagy! 
Antal Francisc, IV-ik évfolyam

Elvégeztem két egyetemet - román-francia és filozófiat, és most a harmadik egyetemet járom, a Jogon. Mert itt el tudok végezni 
két évet egy év alatt, most a 2- és 3-ik évet járom.
Mihaela Busuioc, III-ik es IV-ik évfolyam 

A Jogi egyetem segített, hogy egy megkapjak egy tanulmáyi ösztöndíjat Magyarországra és ebből pedig kiderült számomra, hogy 
itt európai szintű felsőfokú oktatás van.
Bodor Barbara, IV-ik évfolyam 

A tanárok rugalmasak és megértik a problémáinkat. A hangulat remek!
Gyármáti Brigitta, 2017 végzős

Mit ajánlunk?
 Lehetőséget, hogy előljáró (bíró vagy ügyész), ügyvéd, közjegyző, jogi közvetítő, jogtanácsos, szellemi-tulajdon tanácsadó, 

végrehajtó, közalkalmazott, európai tisztviselő stb. legyél;
 Barátságos hangulat és rugalmasság; 
 Fiatal és rátermett tanárokat, akik jogot gyakorolnak, szakértők a saját tevékenységi területükön;
 Lehetőséget hogy két éves képzést egy év alatt elvégezhess;
 Érdem alapú ösztöndíjakat;
 Alkamazó tanfolyamokat, amelyek a XXI. század igényeire vannak szabva;
 Szakgyakorlatokat bíróságnál, ügyvédi irodáknál, közjegyzőknél, végrehajtóknál, stb.;
 Külföldi tanulmány- és gyakorlatok lehetőségét.

„2018-ben, a mai világban, a jog jelen van az élet minden területén.  Ha érted a jognak a logikáját, akkor megérted az egész társadalomnak 
a szerkezetét. És ha meg tudod érteni a világot, akkor meg tudod változtatni. Ha pedig meg tudod változtatni, akkor tudod uralni.”

Profess. dok. Brîndușa Gorea, A Jogi Egyetemen dékánja

• A Jogi diploma nyújtja a legnagyobb karrierlehetőségek;
• A Jogi tanulmányok fejlesztik a kritikus és független gondolkodásodat; 
• A Jogi Egyetem emberré is formál, nemcsak szakemberré.

Principiile în care credem şi care ne călăuzesc parcursul educaţional sunt:
 Cu referinţă la studenţi: Dumnezeu nu-i alege pe cei desăvârșiţi, ci îi desăvârșește pe cei aleși. Cu alte cuvinte, seminţele native ale 
fiecărui student, printre care cele ale știinţei, moralităţii și religiozităţii, devin un bun al fiecăruia numai prin educaţie, aceasta fiind 
tocmai activitatea de stimulare a acestor seminţe. Dezideratul întregului demers este creșterea gradului de ordine și raționalitate 
în viața socială, cultivarea valorilor spirituale, toate acestea cu scopul realizării unui statut elevat condiției umane.
 Cu referinţă la cadrele didactice: alături de talent psihopedagogic și performanţă în cercetare (ambele constituind un singur 
cor pus, substratul în baza căruia fiecare cadru didactic edifică doctrina sa universitară), considerăm că pasiunea este atitudinea 
primordială care trebuie să caracterizeze viaţa lor profesională. Avem doar în grijă fiinţa umană. 
 Cu referinţă la colegii noștri din alte centre universitare: noţiunea de competitivitate în mediul în care profesăm, nu înseamnă 
deloc a concura pe terenul achiziţionării unui segment ipotetic de piaţă, ci reprezintă afirmarea, valorificarea, implementarea 
experienţei și caracteristicilor distinctive ale fiecărui cadru universitar în parte;
 Cu referinţă la noi, toţi: credem că fiecare om este nu doar ceea ce este astăzi, dar și ceea ce poate deveni mâine iar noi, cu toţii, 
suntem chemaţi a ne legitima existenţa prin lupta și dorinţa de-a lăsa în urmă lumină, luminându-i mereu pe alţii.

Prof. Univ. Dr. Mircea Simionescu

Az alapelvek, amelyekben hiszünk, és amelyek vezetnek bennünket az oktatás során a következők:
 Ami a diákokat illeti: Isten nem a tökéleteseket választja ki, hanem tökéletesíti a kiválasztottakat. Más szóval, minden tanuló 
veleszületett magja, köztük a tudomány, az erkölcs és a vallásosság, csak az oktatás által kerül az egyén tulajdonába, ez a tevékenység 
pedig pontosan ezeket a magokat stimulálja. Egész megközelítésünk fő kívánalma, hogy növelje a rendet és a racionalitást a társadalmi 
életben, ápolja a szellemi értékeket, mindezt annak érdekében, hogy az emberi állapotot magasabb szintre emelje.
 Ami a tanárokat illeti: a pszicho-pedagógiai tehetség és a kutatómunka-béli teljesítmény mellett (mindkettő kialakítva a testet, a 
hordozót, amely alapján minden tanár kiépíti saját egyetemi doktrínáját), úgy vélem, hogy a szenvedély az elsődleges hozzáállás, 
amelynek jellemeznie kell a szakmai életüket; hiszen az emberi lényért felelünk.
 Ami a kollégákat illeti más egyetemi központokból: a versenyképesség abban a környezetben, ahol dolgozunk, nem azt jelenti, 
hogy egy hipotetikus piaci szegmens megszerzéséért versenyzünk, hanem minden egyetemi tanár egyéni tapasztalatainak és 
jellegzetességeinek érvényesülését, fejlesztését, gyakorlatba ültetését.
 Ami minket, mindannyiunkat illet: hisszük, hogy minden ember nem csak az, ami ma, hanem az is, amivé válhat holnap, és 
mindannyiunk kötelessége, hogy létünket igazoljuk azon harc által, hogy fényt hagyjunk örökül, mindig másokat megvilágítva.

Dr. Mircea Simionescu egyetemi tanár

Str. Bodoni Sándor, nr. 3-5   Tel. Universitate: +40-365-401.127, +40-365-401.128   Fax: +40-365-401.125   E-mail: universitate@cantemir.ro   Web: www.cantemir.ro
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 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
În prezent, în cadrul Facultăţii de Știinţe Economice, activitatea didactică  este organizată  la nivel de licenţă (ciclul I universitar),cu 
durata de trei ani:
• Finanţe și bănci;
• Economia comerţului, turismului și serviciilor;
• Economia comerţului, turismului și serviciilor în limba engleză .
La nivel de masterat, respectiv,  ciclul al -II- lea universitar,  funcţionează  două  programe: Gestiunea Financiară a Afacerilor; 
Bănci și Pieţe de Capital.
Pe parcursul a mai mult de 22 de ani, prin actualizarea periodică a planurilor de învăţământ la nivelul standardelor din domeniu, 
facultatea a pregătit generații de absolvenţi care își desfășoară activitatea atât în țară cât și în străinătate, ocupând funcţii de: 
economist , expert contabil, inspectori in domeniul fiscal sau turism,  manager de firme sau de instituţii publice, în diferite domenii 
ale economiei.
Studenţii şi masteranzii au acces la o baza tehnico-materială modernă: săli de cursuri si seminarii, calculatoare cu acces 
permanent la Internet, bibliotecă , teren de sport, cămin studenţesc, și nu în ultimul rând  un colectiv de cadre didactice  foarte 
bine pregătite în activitatea de cercetare cât și în activitatea didactică. Metodologia didactică utilizată se bazează pe un mixt 
de: prelegeri, dialog, analiza critică - creativă și utilizarea noilor tehnologii didactice IT. Metodele de predare/invăţare sunt  
interactive, ele presupun , conversaţia  euristică, dialogul (profesor-student, student-student); studiul de caz; simularea; jocul de 
rol; proiecte și workshopuri.
Activitatea studenților în cadrul  facultății este una complexă, ei beneficiind de suportul teoretic oferit de cadrele didactice la 
orele de curs, pregătire practică la seminarii,  aplicații în cadrul unor  companii private, instituții financiare, work-shop-uri, cât și  în 
cadrul programului Erasmus, la universităţi din țările Uniunii Europene. Astfel, studenţii au posibilitatea de a participa la mobilităţi 
sau plasamente  prin parteneriatele  Erasmus +  (learning agreement), programe de burse internaţionale finanţate  prin mecanismul 
SEE 2013-2017 (Norvegia, Islanda, Liechtensetein – staff mobility).

Prof. univ. dr. IOAN RUS, Decanul Facultăţii de Știinţe Economice

 FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 
 ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

De ce să alegi Psihologia?
 pentru că vei beneficia de o pregătire riguroasă teoretică și practică;
 pentru că te așteaptă un colectiv dinamic de cadre didactice specializate în domenii aplicative ale 

Psihologiei;
 pentru că vei avea posibilitatea să te dezvolţi pe plan personal, maximizându-ţi potenţialul;
 pentru că îţi vei dezvolta abilităţile de comunicare și relaţionare cu celelalte persoane;
 pentru că vei putea participa la atelierele creative și la alte activităţi extracurriculare organizate pentru 

studenţii facultăţii;
 pentru că vei putea participa la schimburi de experienţă la universităţi din străinătate prin programul 

ERASMUS;
 pentru că te vei putea implica în cercetarea desfășurată de cadrele didactice.

Oportunităţi de plasament
Psiholog în clinică, psiholog școlar, consilier pe probleme de orientare școlară și vocaţională, în cabinete private de consiliere și 
psihoterapie, selecţie profesională și evaluarea personalului.

Misiunea Facultăţii de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei este de a pregăti specialiști în diferite ramuri ale învăţământului de masă și 
special, precum și ale industriei și sănătăţii, într-un acord permanent cu evoluţiile din domeniul psihologiei și cu exigenţele impuse 
de piaţa muncii. Cadrele didactice au reușit să formeze specialiști competenţi, printr-o activitate didactică susţinută, la un înalt 
nivel calitativ, cercetarea știinţifică materializându-se în numeroase studii de specialitate publicate în ţară și străinătate.
Durata studiilor de licenţă este de 3 ani, iar Facultatea de Psihologie Știinţe ale Educaţiei oferă toate oportunităţile lărgirii 
ariei de activitate prin extinderea pregătirii și specializării absolvenţilor prin studii postuniversitare și de masterat: Psihologie 
Clinică și Tehnici de Intervenţie prin Consiliere și Psihoterapie, Managementul Resurselor Umane și Asigurarea Calităţii 
Învăţământului.

Prof. univ. dr. CAMELIA STANCIU, Decanul Facultăţii de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei

 PSZICHOLÓGIAI 
 és OKTATÁSTUDOMÁNYI KAR 

Miért válaszd a Pszichológiát?
 mert alapos elméleti és gyakorlati képzésben részesülsz;
 mert egy, a pszichológia alkalmazott területein szakosodott tanárokból álló, dinamikus csapat vár;
 mert lehetőséged nyílik a személyes fejlődésre, maximalizálva a képességeidet;
 mert fejleszteni fogod a kommunikációs és kapcsolatépítő képességeidet;
 mert részt vehetsz az alkotóműhelyeken és az egyetem hallgatói számára szervezett egyéb iskolán 
    kívüli tevékenységeken;
 mert az ERASMUS programon keresztül részt vehetsz tapasztalatcseréken, külföldi egyetemeken;
 mert részt vehetsz a tanárok által folytatott kutatásokban.

Elhelyezkedési lehetőségek
Klinikai pszichológus, iskolapszichológus, iskola- és pályaválasztási tanácsadó, tanácsadói és pszichoterápiás magánrendelőkben, 
szakmai kiválasztásban és személyzetértékelésben.

A Pszichológiai és Oktatástudományi Kar küldetése szakemberek felkészítése a hagyományos és speciális oktatás, valamint 
az ipar és egészségügy különböző ágazataiban, állandó összhangban a pszichológia területén történő fejlesztésekkel és a 
munkaerőpiac által támasztott követelményekkel. A tanárok, a folyamatos magas színvonalú oktatási tevékenység révén, 
kompetens szakembereket képeztek, a tudományos kutatás pedig számos, bel- és külföldön kiadott, szaktanulmányban öltött 
testet.
A graduális képzés időtartama három év, és a Pszichológiai és Oktatástudományi Kar biztosítja az összes lehetőséget a tevékenységi 
kör kiterjesztésére, a végzősök képzésének és szakosodásának bővítése által, posztgraduális és mesteri tanulmányok révén: 
klinikai pszichológia és beavatkozási technikák tanácsadás és pszichoterápia által, emberi erőforrás menedzsment és az oktatás 
minőségének biztosítása.

Dr. CAMELIA STANCIU egyetemi tanár, a Pszichológiai és Oktatástudományi Kar dékánja

 A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 
Jelenleg a gazdaságtudományi karon az oktatási tevékenység graduális szinten szervezett (első egyetemi ciklus), és három 
évig tart:
• Pénzügy és bankok;
• A kereskedelem, turizmus és szolgáltatások gazdasága;
• A kereskedelem, turizmus és szolgáltatások gazdasága, angol nyelven.
Mesteri szinten, azaz a második egyetemi ciklusban, két program működik: Üzleti pénzügyi menedzsment; Bankok és tőkepiac.
A több mint 22 év alatt, az érvényes szabványoknak megfelelően rendszeres frissített tanterveknek köszönhetően, a kar több 
generáció diplomást készített fel, akik itthon és külföldön, olyan pozíciókat töltenek be, mint a közgazdász, könyvelő, adóellenőr 
vagy turisztikai inspektor, cégmenedzser vagy közintézmény-menedzser, különböző gazdasági területeken.
A diákoknak és a mesteri képzés résztvevőinek rendelkezésére áll a korszerű technikai-anyagi bázis: előadó- és szeminárium 
termek, számítógépek internet-hozzáféréssel, könyvtár, sportpálya, bentlakás, és nem utolsó sorban a kutatás és az oktatás terén 
magasan képzett tanári közösség. Az alkalmazott oktatási módszer alapja egy keverék: előadások, párbeszéd, kritikai - kreatív 
elemzés és új IT technológiák alkalmazása az oktatásban. A tanítási / tanulási módszerek interaktívak, magukba foglalják a 
heurisztikus beszélgetést, a párbeszédet (tanár-diák, diák-diák), az esettanulmányt, a szimulációt, a szerepjátékot, projekteket 
és műhelyeket.
A diákok tevékenysége a karon belül összetett, a kurzusokon a tanárok által nyújtott elméleti támogatásban, a szemináriumokon 
gyakorlati képzésben, magáncégeknél, pénzügyi intézményeknél, műhelyek keretén belül és az Erasmus programon keresztül 
egyetemeken az uniós országokban alkalmazásokban részesülnek. Így a diákok lehetőséget kapnak, hogy részt vegyenek az 
Erasmus + (learning agreement) partnerség révén, tapasztalatcseréken és a 2013-2017 EEA (Norvégia, Izland, Liechtensetein - 
staff mobility) mechanizmus által finanszírozott nemzetközi ösztöndíj programokban.

Dr. IOAN RUS egyetemi tanár, a gazdaságtudományi kar dékánja

P – PERSONALITATE (SZEMÉLYISÉG)
S – SOCIABILITATE (SZOCIABILITÁS)
I – INTELIGENȚĂ (INTELLIGENCIA)
H – HOTĂRÂRE (HATÁROZOTTSÁG)
O – ORIGINALITATE (EREDETISÉG)
L – LIBERTATE (SZABADSÁG)
O – ONESTITATE (ŐSZINTESÉG)
G – GENEROZITATE (NAGYLELKŰSÉG)
I – INGENIOZITATE (LELEMÉNYESSÉG)
E – EMOȚIE (ÉRZELEM)
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 DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE MEDICALE 
Departamentul de Științe Medicale din cadrul Universității  ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș a fost înființat în anul 2016-2017 
și are în componență:

Facultatea de Medicină Dentară

Facultatea de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală

Înființarea Departamentului și a facultăților din cadrul acestuia este circumscrisă opțiunilor strategice ale Universității  ”Dimitrie 
Cantemir” din Tîrgu Mureș de a diversifica permanent paleta programelor de studii universitare, în acord cu nevoile de pregătire 
superioară ale potențialilor studenți și pieții muncii din Transilvania, România și chiar Uniunea Europeană.

Principalele atuuri ale Departamentul de Științe Medicale sunt:
• evaluarea programelor de studii universitare de către o agenție din Germania (AHPGS), împrejurare care oferă garanții asupra 
rigorii și calității educației desfășurate în cadrul acestora, la nivelul celor mai înalte standarde europene;
• promovarea unui parteneriat real între factorii decidenți ai Departamentului și studenți, în cadrul căruia nevoile studenților 
constituie prioritate majoră, iar etica universitară principiul fundamental;
• organizarea riguroasă și flexibilă a activităților didactice, astfel încât acestea să se desfășoare în condiții de atractivitate pentru 
studenți și cu eficiență maximă în planul pregătirii lor pentru profesia aleasă;
• pregătirea academică excepțională a cadrelor didactice și respectarea riguroasă de către acestea a normelor deontologice;
• baza materială modernă și cadrul ambiental inegalabil al campusului universitar;

 ORVOSTUDOMÁNY ÁGAZAT 
A “Dimitrie Cantemir” Egyetem keretén belül működő Orvostudomány Ágazat a 2016-2017-es egytemi évben létesült és olyan 
szakágakat foglal magában, mint a:

Fogászati Kar

Balneofiziokinetoterápia és Rehabilitáció Kar

Ezen ágazat és létrejöttét meghatározta a “Dimitrie Cantemir” Egyetem, azon stratégiai elképzelése, mely által különféle 
kínálatokkal szélesíti az egyetemi tanulmányok  programjának palettáját, ami összhangban van egyaránt az egyetemre készülők- 
és a munkaerő piac szükségleteit illetően, legyen az Erdély-i, Románia-i, vagy akár Európai Uniós.

Orvostudomány Ágazat fő erényei:
• Az egyetemi tanulmányok programjának felmérését az AHPGS-német ügynökség végzi, mely garanciát nyújt az itt végzett 
minőségi oktatásra, a legmagasabb európai standardok szintjén.
• Az ágazaton belüli döntő tényezők és a hallgatók közti partnerság népszerűsítése, melyben priorítást képez a hallgatók 
szükséglete, és alapelv az egyetemi etika.
• Az oktatási tevékenységek szigorú, de ugyanakkor rugalmas megszervezése, úgy, hogy az a hallgatók számára vonzó és szakmai 
felkészülésükben hatásos legyen.
• A kötelességüket szigoruan betartó oktató személyzet kivételes akadémiai felkészültsége.
• Modern felszereltség, egyetemi kampusz vonzó környezetben.

 FACULTATEA DE GEOGRAFIE, 
 SPECIALIZAREA GEOGRAFIA 
 TURISMULUI 
Știm că îţi place să călătorești și că interesul tău este să știi cât mai multe 
despre locurile fascinante din  lumea în care trăim.  Dacă e așa: ORIENTEAZĂ-
TE SPRE GEOGRAFIE! La specializarea Geografia Turismului ai șansa de a 
dezvolta aceste pasiuni. 

Vei afla informații pe care orice geograf trebuie să le știe, studiind discipline 
precum: Meteo rologie, Hidrologie, Cartografie, Geografia mediului, Geografia 
populației și așe ză rilor, iar pentru că cea mai mare curiozitate a ta este turismul, 
vei învăța Geografia Tu ris mului în România, Europa și continentele extraeuropene, 
despre Ecoturism și Potențial Turistic al Spațiilor Rurale etc. Toate acestea vor 
fi completate de cunoștințe de Legislație în Turism și de Marketing turistic, 
Economia turismului și foarte important pentru pregă tirea ta, învățarea a două 
limbi străine și utilizarea GIS (Sisteme informationale geografice) în vizualizarea, 
interogarea, analiza si interpretarea datelor.
Posibilitățile de angajare te vor ajuta să îți continui pasiunea. Poți să devii astfel:
• Profesor în învăţământul gimnazial, Cartograf, Administrator hotel, Administrator de risc
• Agent de turism tour-operator, Ghid de turism montan, drumeţie montană/
galerii de artă/interpret/habitat natural, floră, faună, zonă montană/habitat 
natural zonă umedă/supraveghetor/turism ornitologic/turism speologic/turism 
ecvestru, Administrator pen siune turistică, Editor hărţi turistice, Animator în 
turism, Instructor formator în turism,
• Analist produse turistice și destinaţii, Analist promovare turistică.
La nivel mondial, turismul asigură 266 milioane de locuri de muncă și contribuie 
cu 9,5% la P.I.B.-ul global.
Absolvenţii au, de asemenea, posibilitatea de a urma cursuri de masterat, iar 
ulterior se pot înscrie la doctorat.
Aplicațiile practice în Munții Șureanu și Munții Apuseni sunt unele dintre cele mai 
importante modalități pe care le oferă Facultatea de Geografie pentru a cunoaște 
potențialul turistic al României. Drumeţiile și aplicaţiile practice vor reprezenta sarea 
și piperul celor 3 ani de studii.
Experiența studenților este îmbogățită și în cadrul unor activități extracuriculare, 
care oferă complementaritate procesului didactic și contribuie la formarea 
studenților nostri ca cetățeni europeni. Studenții sunt implicați în: activități 
de ecologizare, plantări de arbori, concursuri studentești: Orientare turistică, 
Concursuri de proiecte de promovare a resurselor turistice, Concursuri de 
fotografie, activități culturale și caritabile. 
Important: Prin programul ERASMUS studenții au posibilitatea  să parcurgă un 
semestru de pregătire la universități partenere din Europa și să-și îmbunătățească 
experiența practică la firme partenere europene.
Informații suplimentare despre  activitățile  de la specializarea  Geografia 
Turismului, ce  face parte din domeniul de licenţă “Geografie” de la Facultatea 
de Geografie  găsiți pe pagina noastră de Facebook: facultatea de geografie 
udc și, bineînțeles, pe site-ul Universității: www.cantemir.ro.

Lect. univ. dr. RAMONA RAŢIU, Decanul Facultăţii de Geografie

 A FÖLDRAJZ KAR, 
 A TURIZMUS 
 FÖLDRAJZA SZAK 
Tudjuk, hogy szeretsz utazni, és hogy érdekel, hogy minél többet megtudj világunk 
lenyűgöző helyeiről. Ebben az esetben IRÁNY A FÖLDRAJZ! A turizmus földrajza 
szakon esélyed van fejleszteni ezeket a szenvedélyeket.
 
Olyan témákat fogsz tanulni, amit minden geográfusnak ismernie kell, mint a 
meteorológia, hidrológia, térképészet, környezetrajz, népességrajz és a települések 
földrajza. Ha pedig a legnagyobb kíváncsiságod a turizmus, tanulni fogsz a 
turizmus földrajzáról Romániában, Európában és az Európán kívüli kontinenseken, 
ökoturizmusról és a vidéki területek turisztikai potenciáljáról, stb. Mindez kiegészül 
idegenforgalmi jogi és turisztikai marketing, turizmus-gazdasági ismeretekkel, és 
ami nagyon fontos a felkészültséged szempontjából, két idegen nyelv tanulásával 
és a GIS (földrajzi informatikai rendszerek) használatával adatok megtekintése, 
lekérdezése, elemzése és értelmezése céljából.
A foglalkoztatási lehetőségek segíteni fognak folytatni a szenvedélyedet. 
Lehetsz:
• Tanár a középfokú oktatásban, térképész, hoteladminisztrátor, kockázatad-
minisztrátor, utazási ügynök, utazásszervező, hegyi vezető, hegyi túra/művészeti 
galéria/tolmács/természetes élőhely, növény- és állatvilág, hegyvidéki terület/
természetes élőhely - vizes terület/felügyelő/madármegfigyelés/barlangászat/
lovas turizmus, panzióadminisztrátor, turistatérkép-szerkesztő, turisztikai 
animátor, idegenforgalmi oktató, turisztikai termék- és célpont elemző, turisztikai 
promóció elemző.
Világviszonylatban a turizmus 266 millió munkahelyet teremt és 9,5 százalékkal 
járul hozzá a globális GDP-hez.
A végzősöknek lehetősége van arra is, hogy mesterképzésen vegyenek részt és 
a későbbiekben doktori fokozatot szerezzenek.
A gyakorlati alkalmazások a Șureanu hegységben és az Erdélyi-
középhegységben az egyik legfontosabb eszköz, amelyet a Földrajz kar kínálni 
tud Románia turisztikai potenciáljának megismerésére. A túrázás és a gyakorlati 
alkalmazások lesznek a három tanulmányi év sava-borsa.
A hallgatók tapasztalatai gazdagodnak egyes tanórán kívüli tevékenységek 
keretében is, amelyek kiegészítik az oktatási tevékenységet és hozzájárulnak 
diákjaink európai polgárokká alakításához. A diákok olyan tevékenységekben 
vesznek részt, mint a környezetbaráttá tétel, faültetés, tanulmányi versenyek: 
turisztikai tájékozódás, a turisztikai erőforrásokat népszerűsítő projektek 
versenye, fotóversenyek, kulturális és karitatív tevékenységek.
Fontos: az ERASMUS program által a hallgatóknak lehetősége nyílik egy félévnyi 
képzést európai partner-egyetemeken végezni és gyakorlati tapasztalatokat 
szerezni európai partner cégeknél.
További információt a Turizmus földrajza szakon folyó tevékenységről, amely a 
Földrajz kar Földrajz diploma-területének része, a Facebook oldalunkon találnak: 
facultatea de geografie udc és, természetesen, az Egyetem honlapján: www.
cantemir.ro. 

Dr. RAMONA RAŢIU egyetemi adjunktus, a Földrajz kar dékánja
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 DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA 
 PERSONALULUI DIDACTIC 
Începând cu anul universitar 2009-2010, în cadrul Universităţii ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș funcţionează Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic – D.P.P.D. Calitatea de instituţie furnizoare de programe de formare inițială și continuă 
pentru personalul didactic, a fost acordată Universităţii ”Dimitrie Cantemir” de către Ministerul Educației prin Ordinul nr. 30127  
din data de 14 ianuarie 2010. 
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și-a asumat, încă de la înființare, o misiune didactică și de cercetare știinţifică 
în domeniul pregătirii personalului didactic, prin promovarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe student, adaptat la 
cerinţele europene privind programele de formare psihopedagogică și orientat pragmatic către nevoile reale ale societăţii și 
priorităţile actuale ale educaţiei. 
În cei 8 ani de la înființare, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și-a urmat misiunea, furnizând programe de formare 
psihopedagogică pentru cei interesați să îmbrăţișeze cariera didactică. 
Studiile se desfășoară pe două niveluri, pe parcursul studiilor universitare sau în regim postuniversitar, pe durata unui an. Practic, 
absolvenții D.P.P.D. pot deveni profesori atât în învăţământul preuniversitar obligatoriu cât și în cel liceal, posticeal sau universitar, 
în funcție de programul parcurs: 
• Nivelul I - acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preșcolar, primar și gimnazial
• Nivelul I + II - acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal și universitar
Sutele de studenți veniți din toată țara, dar și alte țări ale Uniunii Europene, care finalizează în fiecare an universitar, unul sau 
ambele programe de formare psihopedagogică, ilustrează aprecierea de care Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 
se bucură și reputația solidă pe care a reușit să o construiască în toți acești ani. Ei reprezintă de asemenea și garanția experienței 
pe care „dascălii de dascăli” din cadrul D.P.P.D. o au în pregătirea viitorilor profesori. 
Prin implementarea acestor programe de formare, acreditate de Ministerul Educaţiei, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din  
Tîrgu-Mureș își reafirmă  menirea de instituţie care-și asumă cu responsabilitate rolul important pe care-l deţine în asigu ra - 
rea calității educației, în această perioadă dificilă pe care o traversează învăţământul românesc. 

Prof. univ. dr. ADRIANA TOMULEŢIU, Director DPPD

 A TANÁRKÉPZŐ 
 TANSZÉK 
Az 2009-2010-es tanévtől a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetemen Tanárképző Tanszék (T.T.) működik. A Dimitrie Cantemir 
Egyetem az Oktatási Minisztérium 2010. január 14.-i 30127 sz. rendelete által nyerte el a jogot, hogy tanárok számára alap- és 
folyamatos képzést nyújtson.
A Tanárképző Tanszék a kezdetektől fogva felvállalt egy oktatási és tudományos kutatási küldetést a tanárképzés terén, 
egy olyan oktatási módot, amely formáló, modern, diák-központú, a pszicho-pedagógiai képzési programokra vonatkozó 
európai követelményekhez alkalmazkodó és gyakorlatiasan a társadalom valós igényei és a jelenlegi oktatási prioritások 
felé orientált.
A megalakulása óta eltelt nyolc év alatt a Tanárképző Tanszék követte a küldetését, pszicho-pedagógiai képzést nyújtva a tanári 
pálya iránt érdeklődők számára. 
A tanulmányok két szinten folynak, az egyetemi tanulmányok ideje alatt vagy posztgraduális rendszerben, egy év folyamán. 
Lényegében, a T. T. - diplomásokból tanár válhat, úgy a kötelező középfokú oktatási rendszerben, mind a líceumi, posztliceális és 
egyetemi oktatási rendszerben, a tanulmányi program függvényében: 
• Az I. szint feljogosít oktatói állás elfoglalására az óvodai, általános és középiskolai oktatási rendszerben
• Az I. + II. szint feljogosít oktatói állás elfoglalására a líceumi, posztliceális és egyetemi oktatási rendszerben
Az egész országból, de az Európai Unió más országaiból is érkező több száz diák, aki elvégzi, minden tanévben, egyik vagy mindkét 
pszicho-pedagógiai képzést, szemlélteti azt az elismerést, amelyet a Tanárképző Tanszék élvez és a szilárd hírnevet, amelyet 
mindezen évek során sikerült felépíteni. Ők képviselik a biztosítékot is, hogy a T.T.-n belüli „tanárok tanárainak” van tapasztalata 
a tanárjelöltek képzésében.
Ezeket, az Oktatási Minisztérium által akkreditált képzési programokat végrehajtva, a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem 
megerősíti küldetését, mint egy olyan intézmény, amely felelősséggel felvállalja a minőségi oktatásban betöltött fontos szerepét, 
a romániai oktatásügy mostani nehéz időszakában.

Dr. ADRIANA TOMULEŢIU egyetemi tanár, a Tanárképző Tanszék igazgatója

Erasmus+ este un program European desfășurat în perioada 2014-2020 al cărui esență constă în pregătirea tinerilor pentru a face 
față schimbărilor socio-economice prin implementarea unor politici europene ce vizează echitatea, incluziunea socială, dezvoltarea 
și accesul pe piața muncii a stundenților și proaspeților absolvenți.
Programul dezvoltă oportunitățile de cooperare între țările partenere mai ales în domeniile care au ca și țintă tineretul, învățământul 
superior și învățarea pe tot parcursul vieții.  
Erasmus+ susține țările partenere la program în eforturile lor de a descoperi oameni talentați, și a le mări potențialul printr-o experiență 
internațională atât prin perioade de internship (perioade de practică plătite în cadrul unor firme europene) cât și perioade de studii 
petrecute la universități partenere. Perioada minimă pentru o mobilitate Erasmus+ este de 2 luni, studenții având la dispoziție 12 
luni pentru practică și încă 12 luni pentru studii pe perioada facultății în timp ce masteranzii au la dispoziție 12 luni de practică și 
încă 12 luni pentru a merge și a studia la o universitate parteneră. 
Accesul la cunoașterea mai multor limbi străine este un atuu al programului, având în vedere faptul că în timpul perioadelor de practică 
sau de studii alese, studenții au acces, printr-o platformă online, la cursuri de pregătire într-o limbă străină (engleză, franceză, germană, 
italiană, spaniolă, olandeză) cursuri menite să îi propulseze la un nivel superior de cunoaștere al acelei limbi străine. 
Una din cheile programului este echitatea, astfel că Erasmus+ facilitează incluziunea socială și accesul celor care provin din medii 
dezavantajate, sărace și cu un standard de viață scăzut pentru o mai bună integrare socială și pe piața muncii.
Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș este membră a programului Erasmus+ primind anual studenți străini la studii și delegând 
studenți proprii să studieze la una din universitățile partenere sau să efectueze o perioadă de practică într-o companie europeană. 
Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș are ca parteneri numeroase universități din Spania, Portugalia, Franța, Ungaria, 
Germania, Turcia, Slovenia. O perioadă de studii petrecută la una din universitățile partenere are menirea de a vă îmbogăți experiența 
studențească, atât prin accesul la informație cât și prin implicarea echipelor Erasmus+ acestea asigurând o sumedenie de activități 
printre care excursii la obiective turistice importante din zona în care vă aflați sau zile multiculturale. 
În precedentul an universitar studenții și masteranzii universității au ales să efecteze stagii de practică la companii din Marea Britanie, 
Olanda, Germania, Ungaria, Irlanda, Spania iar actualmente înscrierile și selecția candidațiilor continuă.

Lect. univ. dr. DANA DUMITRACHE, Coordonator Instituţional ERASMUS+

Az Erasmus + egy 2014-2020 között folyó európai program, melynek lényege, hogy felkészítse a fiatalokat, hogy megbirkózzanak 
a társadalmi és gazdasági változásokkal, a méltányosság, a társadalmi integráció, a hallgatók és friss diplomások fejlődését és a 
munkaerő-piachoz való hozzáférését célzó európai irányelvek gyakorlatba ültetése révén.
A program fejleszti a partnerországok közötti együttműködési lehetőségeket, különösen azokon a területeken, amelyeknek célkitűzése 
a fiatalok, a felsőoktatás és az élethosszig tartó tanulás.
Az Erasmus + támogatja a programban résztvevő partnerországok azon erőfeszítéseit, hogy felfedezzék a tehetséges embereket, 
és hogy növeljék a potenciáljukat nemzetközi tapasztalatok révén, egyaránt internship időszakok által (fizetett szakmai gyakorlat 
európai cégeknél) és a partner egyetemeken töltött tanulmányi időszakok segítségével. A minimális Erasmus + mobilitás-időszak 
két hónap, a diákok rendelkezésére áll 12 hónap gyakorlatra és még 12 hónap főiskolai tanulmányok számára, míg a mesteri 
tanulmányokat végzők rendelkezésére áll 12 hónap gyakorlatra és még 12 hónap tanulmányok végzésére egy partner egyetemen.
A program egyik előnyét a több nyelv megtanulásához való hozzáférés jelenti, tekintettel arra, hogy a kiválasztott gyakorlati vagy 
tanulmányi időszakokban a hallgatók, egy online platform révén, idegen nyelvű képzéseket (angol, francia, német, olasz, spanyol, 
holland) érhetnek el, amely tanfolyamok az illető idegen nyelv magasabb szintű megismeréséhez segíthetik őket hozzá. 
A program egyik kulcsfontosságú pontja a méltányosság, ezért az Erasmus + elősegíti a hátrányos helyzetűek, a szegény és alacsony életszínvonalú 
körülmények közül származók társadalmi befogadását és hozzáférését, a jobb társadalmi és munkaerő-piaci integráció érdekében.
A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem tagja az Erasmus + programnak, minden évben fogad külföldi diákokat, saját diákjait 
pedig elküldi tanulni egyik partner egyetemre vagy szakmai gyakorlatra egy európai céghez.
A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem partnere több spanyolországi, portugáliai, franciaországi, magyarországi, törökországi, 
szlovéniai egyetem. Az egyik partner egyetemen töltött tanulmányi időszak célja, hogy gazdagítsa a hallgató tapasztalatát, úgy 
az információkhoz való hozzáférés révén, mind az Erasmus + csapatok segítségével, amelyek számos tevékenységet szerveznek, 
beleértve kirándulásokat a környéken található turisztikai látványosságokhoz vagy multikulturális napokat.
Az előző tanévben az egyetemi hallgatók és a mesteri képzést végzők az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Németországban, Magyarországon, 
Írországban, Spanyolországban levő cégeknél vettek részt szakmai gyakorlaton, a beiratkozások és a jelöltek kiválasztása pedig továbbra is folyik.

Dr. DANA DUMITRACHE egyetemi adjunktus, az ERASMUS+ intézményi koordinátora
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 Cum mă înscriu? 

Înscrierea și înmatricularea:
În perioada 09.07.2018 – 27.07.2018 sau  03.09.2018 – 28.09.2018, la Campusul “Dimitrie Cantemir” din 
str. Bodoni Sándor, nr. 3-5, între orele 10 și 17;
Taxa de înscriere în anul universitar 2018 - 2019 este de 100 lei și include contravaloarea documentelor 
necesare dosarului personal la înscriere și înmatriculare, precum și a carnetului și legitimației de student sau 
masterand. Înmatricularea se face odată cu înscrierea și implică achitarea primei rate din taxa de școlarizare.

Acte (în original pentru conformitate) necesare pentru înscriere:
• nivel licență - diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă  – pentru promoția 2018,  adeverință 
eliberată de conducerea liceului absolvit;
• nivel masterand și DPPD – diploma de bacalaureat (în original), foaia matricolă, diploma de licență (în 
original) și suplimentul ladiplomă de licență – pentru promoția 2018 adeverință eliberată de conducerea 
universității absolvite;
• certificat de naștere;
• certificat de căsătorie(dacă este cazul); 
• adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;
• carte de identitate;
Copiile se execută la sediul Universității.
La Facultățile de: Drept, Științe Economice, Psihologie şi Geografie, taxa de școlarizare, pentru anul 
universitar 2018-2019, este formată din 6 rate a câte 450 lei fiecare.
La Facultatea de Medicină Dentară, taxa de școlarizare, pentru anul universitar 2018-2019, este de 
5.000 euro/an (programul oferit este de 6 ani, costul total fiind de 30.000 euro).
La Facultatea de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, taxa de școlarizare, pentru anul 
universitar 2018-2019, este de 3.000 euro/an (programul oferit este de 3 ani, costul total fiind de 9.000 euro).
La programele de masterat, taxa de școlarizare, pentru anul universitar 2018-2019, este formată din 6 
rate a câte 500 lei fiecare.
Contravaloarea examinării din primele două sesiuni ale anului universitar este cuprinsă în taxa de școlarizare.
Informații: 0365-401.127, 0365- 401.128, 0365-401.125 www.cantemir.ro, http://facebook.com/cantemir.ro

UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÎRGU MUREȘ
Str. Bodoni Sándor, nr. 3-5
Tel. Universitate: +40-365-401.127, +40-365-401.128
Fax: +40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro
Web: www.cantemir.ro

 Beíratkozás 

Beiratkozás és regisztráció:
Beíratkozni lehet 2018.VII.9 – 2018.VII.27 között a Dimitrie Cantemir Egyetem székhelyén, Bodoni Sándor utca 
3-5 szám alatt, 10-17 óra között.
A beíratkozási díj 2018-2019-es tanévre 100 lej ésamely magába foglalja a felíratkozáshoz szükséges személyi 
dosszié dokumentumjait, valamint a diákigazolványt és könyvecskét. Az iskolai tandíj elsö részletét felíratkozáskor 
kell kifizetni.

A beíratkozáshoz szükséges  
iratok eredetiben:
• licensz színten - érettségi diploma (eredetiben), anyakönyvi kivonat, a 2018-ban végzetteknek a líceum 
vezetősége által kiadott igazolvány
• mesteri szint és az oktató személyzet felkészítésének ágazata - érettségi diploma (eredetiben), anyakönyvi 
kivonat,licensz diploma és kiegészítője, a 2018-ban vezetősége által kiadott igazolvány
• születési bizonyítvány
• házassági bizonyítvány 
• a családorvos által kiadott és a jelentkező egészségi állapotát igazoló igazolvány
• személyi igazolvány

A fénymásolatok az egyetemen készülnek.
A Jogtudomány-,Közgazdaság-, Pszichológia- és Földrajz Kar esetében a 2018 – 2019 – es egyetemi év 
tandíja 6 részletben fizetendő, egyenként 450 lej értékben.
A Fogászati Karon a 2018 – 2019- es egyetemi évre a tandíj összege 5.000 Euro/tanév (a hatéves képzés 
összértéke 30.000 Euro)
A Balneofiziokinetoterápia és Rehabilitáció Karon a 2018 – 2019- es egyetemi évre a tandíj összege 3.000 
Euro/tanév (a hatéves képzés összértéke 9.000 Euro)
A mesteri képzés tandíja a 2018 – 2019 – es egyetemi évben 6 részletből áll, egyenként 500 lej értékben.

Információ: 0365-401.127, 0365- 401.128, 0365-401.125 www.cantemir.ro, http://facebook.com/cantemir.ro

DIMITRIE CANTEMIR EGYETEM MAROSVÁSÁRHELY
Bodoni Sándor  utca, 3-5 sz.
Tel. Egyetem: +40-365-401.127, +40-365-401.128
Fax: +40-365-401.125
E-mail: universitate@cantemir.ro
Web: www.cantemir.ro

„Dreptul la învățătură este ca și dreptul la viață!”
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Un interviu de colecție, în exclusivitate, pentru cotidianul 
Zi de Zi, ne-a acordat Decanul Facultății de Medicină 
din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din 
Târgu Mureș, Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi, a cărui 
responsabilitate este, printre altele, de a insufla tinerilor 
studenți convingerea că medicina este o vocație 
nobilă, dar și de a coordona activitățile acestora 
pe parcursul anilor de studii, deziderate pe care le 
îndeplinește cu seriozitate și devotament. Am discutat 
despre cuprinzătorul proiect de reformă curriculară 
implementat încă din anul 2016 în cadrul Universității, 
proiect care are ca scop principal învățământul centrat 
pe student și dezvoltarea maximală a abilităților practice 
și de comunicare ale studenților și absolvenților, dar 
și despre obiectivele pe care dorește să le atingă în 
acest an universitar și am aflat ultimele noutăți despre 

numărul de locuri ce vor fi alocate în cadrul Facultății 
de Medicină pentru programul de Medicină Militară.

Denisa Morar: Domnule Decan, vă rog să ne faceți 
un scurt bilanț al anului 2017. Care au fost cele 
mai importante activități și proiecte pe care le-ați 
desfășurat? 
Ovidiu Simion Cotoi: Anul 2017 a fost un an foarte 
important și prolific din punct de vedere al realizărilor, 
al activităților și al proiectelor pe care le-am avut. Pe 
lângă activitățile curente, adică cele firești în viața 
unei facultăți, începând de la admitere și terminând cu 
licența, anul precedent a marcat pentru prima dată o 
standardizare a modului de examinare pentru toate cele 
trei linii de predare, pentru limba română, maghiară și 
engleză. Aceasta a fost o realizare foarte importantă, 

un lucru pe care l-am propus în Planul de dezvoltare al 
Facultății de Medicină și pe care am reușit cu succes 
să-l ducem la bun sfârșit. Dorim ca și sesiunea de 
vară, respectiv cele care vor avea loc în anii viitori, să 
se desfășoare după același tipar. Dacă ne referim la 
proiecte, Facultatea de Medicină a fost implicată anul 
trecut în două proiecte instituționale considerabile. Unul 
a avut legătură cu Registrul Matricol Unic (RMU), toți 
studenții noștri au fost înmatriculați și înregistrați în 
acest registru, la nivel national. Al doilea proiect foarte 
important, desfășurat de Facultatea de Medicină, a fost 
cel privind “Creșterea Echității Sociale în vederea sporirii 
accesului la învățământul superior medico-farmace utic 
și Consiliere pentru Orientarea în cariera Medicală și 
Farmaceutică - ESCOUMF”, care a cuprins Caravana 
UMF în licee, Universitatea de Vară pentru Elevi (UVE) 

Interviu exclusiv cu Decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității 
de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi

Rectorul UMF Tîrgu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, 
despre noutățile anului universitar 2018-2019

Reporter: Domnule rector, ce noutăți aduce anul 
universitar 2018-2019 la UMF Tîrgu Mureș în privința 
cifrei de școlarizare?
Prof. dr. Leonard Azamfirei: Pentru anul universitar 
2018-2019 a fost suplimentat la 100 numărul de 
locuri la Medicină Militară, astfel încât cei care vor 
deveni studenți militari vor beneficia de o serie de 
avantaje printre care se numără: școlarizare, cazare, 
hrană și asistență medicală în mod gratuit, o soldă 
lunară începând cu primul an de studiu și burse 
ERASMUS+ la universităţi din străinătate. Totodată, 
UMF Tîrgu Mureș le oferă posibilitatea de a participa, 
în perioada februarie – aprilie 2018, la cursuri de 
pregătire teoretică și la activități de pregătire sportivă. 
Cursurile la disciplinele biologie și chimie organică 
se desfășoară în zilele de sâmbătă, iar activitățile 
sportive în zilele de duminică, în campusul UMF. În 
ceea ce privește examenul de admitere din data de 
25 iulie 2018, testul va consta în 100 de întrebări la 
prima vedere, la Medicină și Medicină Dentară, și 50 
de întrebări la prima vedere, precum și 50 de întrebări 
extrase din cartea cu întrebări de chimie organică, 
la Farmacie. În ultimii ani, a crescut dificultatea 
examenului de admitere, însă a crescut și calitatea 
celor admiși la UMF Tîrgu Mureș, fiindcă admiterea 
le pune candidaților la încercare nu doar cunoștințele 
acumulate, ci și capacitatea de integrare a informațiilor 
și puterea de sinteză. 

Rep.: În ce stadiu se află reforma curriculară 
implementată în Universitate în anul 2016 și care 
este feedback-ul comunității academice? 
L.A.: Reforma curriculară reprezintă prioritatea zero 
pentru Universitate. Anul 2018 este anul în care 
reforma curriculară se va generaliza la nivelul tuturor 
programelor de studii, anul în care abordarea formală, 
acolo unde ea mai există, va fi înlocuită de schimbările 
de fond. Până acum am creat o serie de mecanisme 
administrative, am început și vom continua să lucrăm la 
reinstruirea tuturor cadrelor didactice, dar în paralel se 
impune evaluarea și revizuirea în detaliu a conținutului 
procesului de învățământ pentru a-l face cu adevărat 
adecvat fiecărui program de studiu și în consens cu 
realitățile actuale ale nevoii de cunoaștere pe care le 
au profesiile medico-farmaceutice. Corpul didactic 
trebuie să înțeleagă că schimbarea fundamentală a 
metodelor educaționale prin promovarea interacțiunii cu 
studenții, standardizarea evaluării, învățarea continuă, 
stimularea gândirii clinice, a analizei critice, detașarea 
aproape dureroasă pentru unii de informația inutilă 
sau perimată reprezintă obiective pe trebuie să le 
îndeplinim. Până la finalul anului universitar 2018-2019 
toate programele de studiu din Universitate vor aplica 
strategia de reformă curriculară.

Rep.: Vă rugăm să ne faceți o radiografie a învăță-
mântului preuniversitar. Cum vedeți situația actuală 

a învățământului liceal?
L.A.: Învățământul preuniversitar, mai ales cel 
liceal, este departe de ceea ce ar trebui să fie, este 
anchilozat într-o situație din care nu dorește să iasă. 
Absurditatea unor programe de învățământ în care 
elevii învață orice, la dictare, neținându-se cont de 
ceea ce este sau ce vrea să facă elevul îmi creează 
o stare de mare nemulțumire. Este inacceptabil să 
evaluezi la bacalaureat modul în care elevii memorează 
comentariile unora despre anumite opere literare, fără 
să îi învețe cineva, în timpul școlii, noțiuni de literatură 
universală, de istorie a artei sau a muzicii. Unde aude 
un elev la școală despre Shakespeare sau despre 
Chopin? În schimb, trebuie să știe în care munți există 
bauxită! Ce vină are un copil că nu poate să cânte sau 
să deseneze, când poate pentru el pasiunea este chimia 
sau matematica?! Cum poți să dai note pentru niște 
discipline vocaționale?
Mai mult decât atât, un elev care face excelență într-
un domeniu și vrea să dea admiterea la o universitate 
din acel domeniu trebuie încurajat și protejat să își 
dezvolte acele capacități pe care le are, nu să stea cu 
teroarea că, dacă nu știe un comentariu la bacalaureat 
sau niște versuri obligatoriu a fi memorate, nota 
finală îi poate fi afectată și astfel, o admitere care 
este condiționata de o notă mare la bacalaureat 
este compromisă dintr-un motiv stupid. De ce sunt 
absolvenți de liceu care nu știu să scrie o cerere 

sau care încă fac grosolane greșeli de ortografie? 
Ei trebuie să știe o groază de inutilități și ajung să 
urască ceea ce este fără rost! De ce un liceu este 
considerat bun dacă și profesorul de franceză și 
cel de matematică au același tip de pretenții de la 
același elev?
Unde este abordarea pedagogică modernă, în care 
elevul este personajul principal și nu profesorul care 
crede axiomatic că cea mai importantă materie este 
materia lui? Cum poți să îi dai unui elev în clasa a 
XII-a care vrea să dea la medicină, de exemplu, nota 
6 la alergat sau la geografie? De ce el în ultimul an 
nu învață biologie, chimie sau ceea ce îl intereseaza, 
pentru ca a alergat destul în primii 11 ani? 
O spun fără rezerve: învățământul liceal este complet 
nereformat, nerelevant i și îndreptat împotriva elevilor 
și a performanțelor acestora. El favorizează profesorii 
care nu pot ieși dintr-un mod de gândire învechit și 
este cauzat de rezistența la schimbare a acestora. 
Elevii de zi nu sunt mai buni sau mai răi decât cei 
de ieri, ci sunt doar diferiți, nici mai buni, nici mai 
răi. Ei trăiesc într-o altă lume decât cea în care am 
trăit noi. Iar noi, profesorii, trebuie să ne adaptăm 
la aceasta.
Aici este motivul dificultății pe care o au mulți când 
ajung într-un alt sistem de învățământ, cel universitar, 
unde se cere gândire critica, efort intelectual de altă 
natură, nu doar cel de memorare. S.G.

Rectorul Universității de Medicină şi Farmacie (UMF) din Tîrgu Mureş, prof. dr. Leonard Azamfirei, vorbeşte, într-un interviu acordat cotidianului Zi de 
Zi, despre noutățile anului universitar 2018-2019 la UMF Tîrgu Mureş, despre examenul de admitere din 25 iulie 2018, despre stadiul în care se află 
reforma curriculară implementată cu succes de către Universitate în anul 2016, realizând şi o radiografie a învățământului preuniversitar.
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și două axe de consiliere pentru studenții aflați în prag 
de abandon școlar, respectiv studenții care proveneau 
din medii defavorizate. Deși acest ultim proiect a fost 
coordonat de către Facultatea de Medicină, activitățile 
au fost pentru studenții din întreaga Universitate, atât 
pentru Facultatea de Medicină, cât și pentru Facultatea 
de Farmacie și Facultatea de Medicină Dentară.

D.M.: Un proiect extrem de îndrăgit în rândul elevilor 
din județul Mureș și nu numai, este Caravana UMF 
Târgu Mureș. Cum s-a derulat programul în 2017 
și ce vă propuneți în acest an?
O.S.C.: Într-adevăr, este un proiect foarte drag atât 
nouă, cât și elevilor. Acesta a debutat în urmă cu trei 
ani, când Universitatea noastră a aniversat cei 70 de ani 
de existență. Atunci a avut loc prima ediție a Caravanei 
UMF în licee, acest proiect are deja continuitate, au fost 
trei ani consecutivi, urmează să fie organizat și în acest 
an pentru a patra oară. Așa cum vă spuneam, face 
parte din acest proiect amplu, privind Creșterea echității 
sociale în rândul elevilor din România. Caravana UMF în 
licee a ajuns anul trecut în 100 de licee din toată țara, 
multe fiind din mediul rural și din orașe cu o populație 
de sub 10.000 de locuitori. Caravana UMF în licee se va 
desfășura în acest an între 15.09.2018 și 15.12.2018. 
Grupul țintă este reprezentat de liceele din mediul rural 
și din orașele mici, sub 10.000 de locuitori, și de colegiile 
naționale care aparțin Asociației Colegiilor Centenare 
(ACC), sărbătorind în acest fel, Centenarul Marii Uniri. Ne 
propunem pentru grupul țintă privind echitatea socială 
și accesul la învâțământul superior medical, să vizităm 
și elevii din centrele de plasament, care sunt în clasele 
a XI-a și a XII-a. Un alt grup țintă îl reprezintă elevii din 
liceele militare, cu dorința de a promova și de a sprijini 
medicina militară, care aici, la Târgu Mureș, este un 
proiect și un program de o deosebită importanță pentru 
noi. Așa cum se știe, începând cu acest an, 2018, la 
UMF Tîrgu Mureș, programul de studii pentru Medicină 
Militară dispune de 100 de locuri bugetare.
 
D.M.: Legat de Universitatea de Vară pentru Elevi 
(UVE), îmi spuneți, vă rog, în ce anume constă și 
când are loc?
O.S.C.: Alături de Caravana UMF în licee, Universitatea 
de Vară pentru Elevi (UVE) este un proiect foarte apreciat 
și îndrăgit de toată lumea, având un succes remarcabil. 
Anul trecut au fost 150 de elevi din toată țara, mulți 
dintre ei proveniți din medii defavorizate, din mediul 
rural sau din orașe sub 10.000 de locuitori. Același 
lucru ni-l propunem și pentru acest an.
Foarte pe scurt, Universitatea de Vară pentru Elevi 
(UVE) se va desfășura la sfârșitul lunii iulie, înainte de 
admitere cu o săptămână, elevii sunt selectați după 
criterii care sunt anunțate din timp. 
În mod normal, acești elevi sunt timp de o săptămână, 
ca și studenții noștri, ei vor participa la activități 
didactice, științifice, de cercetare, și la programul 
social, toate costurile (cazare, masă, activitățile oferite) 
fiind suportate de către organizatori. Cadrele didactice 
titulare ale Universității lucrează cu acești elevi de liceu, 
ei urmând cursuri și laboratoare exact ca și studenții 
noștri. Echipa de bază sau “inima” Universității de Vară 
pentru Elevi (UVE) este, ca întotdeauna, Liga Studenților 
din Tîrgu Mureș (LSTGM), o echipă foarte antrenată și 

am putea spune, o echipă de profesioniști în astfel 
de organizări de evenimente. În cadrul programelor 
despre care am vorbit, participă studenții noștri, atât 
de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Farmacie și 
Facultatea de Medicină Dentară, dar și de la programele 
mici de studii, Asistență Medicală, Nutriție, Cosmetică 
și foarte important, se desfășoară inclusiv pentru elevii 
de limbă română și maghiară, cu implicarea studenților 
de la seria română, maghiară și engleză.

D.M.: Care este oferta educațională a Facultății de 
Medicină pentru anul universitar 2018-2019?
O.S.C.: Oferta educațională a Facultății de Medicină este 
una cât se poate de bogată și de complexă. Noi avem 
programe de licență de lungă durată, consacrate și 
acreditate periodic de către ARACIS (Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior), cum este 
cazul Medicinei, în limba română, maghiară sau engleză 
și programele de licență de scurtă durată, de patru sau 
de trei ani: Asistență Medicală Generală (AMG), în limba 
română și maghiară, Nutriție și Dietetică (ND), Balneo-
Fiziokinetoterapie și Recuperare (BFKTR) și Educație 
Fizică și Sportivă (EFS). Facultatea de Medicină oferă 
6 programe de masterat, cu durată de unul sau doi 
ani: Laborator Clinic (LC), Managementul Serviciilor 
de Sănătate (MSS), Nutriție Clinică și Comunitară 
(NCC), Terapie Fizică și Reabilitare Funcțională (TFRF), 
Sănătatea Reproducerii Umane (SRU) și Educație Fizică 
și Consiliere Sportivă (EFCS).
Aș dori să amintesc din nou de Medicina Militară. 
Începând cu viitorul an universitar, 2018-2019, la 
Tîrgu Mureș vor exista 100 de locuri disponibile pentru 

Medicina Militară. Este un program de studii pe care 
noi îl susținem și îl promovăm foarte intens. Practic, 
programul de Medicina Militară a început în 1990 
la Târgu Mureș, așadar acum 28 de ani, singurele 
centre din România unde se formează medicii militari 
sunt la București și la Târgu Mureș. Această creștere 
de număr de locuri este binevenită, acum trei ani, cu 
ocazia aniversării UMF70, domnul Rector și conducerea 
Universității au reușit să convingă factorii decizionali 
și autoritățile să dubleze numărul de locuri, de la 10 
locuri/an alocate medicinei militare, la 20 de locuri. 
Acum, o realizare extraordinară, vom avea 100 de 
locuri dedicate acestei ramuri, în contextul în care 
spitalele militare din țară au o cerere foarte mare de 
medici militari. Este un domeniu extrem de atractiv, 
în care poți să urmezi o dublă carieră, și medicală, 
și militară. Cred că vom avea solicitări și succes cu 
implementarea acestui program. Pe lângă locurile de 
medicină militară propriu-zise, anul trecut și acum 
doi ani, au fost acordate câte un loc din cele 20 și 
pentru Facultatea de Farmacie și pentru Facultatea 
de Medicină Dentară, unul pentru farmacist militar și 
unul pentru medic dentist militar.

D.M.: Care sunt obiectivele pe care vă propuneți să 
le atingeți în acest an?
O.S.C.: Aș adăuga un aspect foarte important pentru 
conducerea Universității și implicit pentru conducerea 
Facultății de Medicină, și anume procesul de reformă 
curriculară, acesta făcând parte din Planul strategic al 
Universității. În urmă cu aproape trei ani, la inițiativa 
rectorului Leonard Azamfirei, Senatul Universității a 

aprobat o strategie de reformă curriculară pe care noi 
ne străduim să o implementăm. In anul universitar 
2016/2017, când s-a pornit această reformă, au fost 
selectate câteva discipline pilot, de la programele 
de studii de lungă durată pentru Medicină, Medicină 
Dentară și Farmacie. În anul universitar 2017/2018 
toate disciplinele de la programele mari au început să 
aplice metodologia pentru reforma curriculară. 
În anul universitar 2018/2019 reforma curriculară va 
cuprinde toate disciplinele de la toate programele de 
studii de licență și de masterat. Aș putea concluziona 
că pe lângă toate activitățile uzuale pe care le avem, 
acest proces de reformă curriculară a fost și rămâne 
obiectivul prioritar al Universității de Medicină și 
Farmacie din Tîrgu Mureș. Este o schimbare majoră de 
gândire și de abordare a modului în care studenții sunt 
pregătiți, tot învățământul fiind centrat pe student, iar 
evaluarea trebuie să fie unitară pentru toate programele 
de studii, pentru toate seriile și pentru toți studenții. Se 
predă la fel, se evaluează la fel și implicit, rezultatele 
sunt comparabile între ele.
Acest proiect este coordonat la nivel instituțional de 
către Compartimentul de Evaluare Internă a Programelor 
de Studii și Curriculă Universitară, structură special 
creată pentru implementarea reformei curriculare în 
toate cele trei facultăți. 

D.M.: O ultimă întrebare, referitor la elevii de liceu 
care au în curricula actuală câteva materii “de 
umplutură”, cum ar fi să se introducă un curs 
benefic de prim ajutor, de exemplu BLS-ul (Basic 
Life Support - Suportul Vital de Bază), în programa 
școlară obligatorie?
O.S.C.: Nu-mi pot permite să spun că unele materii 
sunt mai puțin importante pentru elevii de liceu, dar 
ce pot să declar este că pentru studenții noștri există 
o disciplină care se numește Măsuri de prim ajutor, 
și reușim, încă din anul întâi, să-i învățăm despre 
importanța acordării primului ajutor calificat. Este 
foarte important, de asemenea, să știi și ce NU trebuie 
să faci sau ce NU ai voie să faci sau când și cum să 
ceri ajutor calificat. 
In același timp, colegii noștri de la SMURD au astfel de 
inițiative, la care se adaugă în plus existența sistemului 
de voluntariat. Colegii de la Liga Studenților Tîrgu 
Mureș (LSTGM) au și ei în derulare acest program, 
BLS-ul, în cadrul căruia studenții din anii mai mari, 
care deja au studiat o parte din materiile universitare, 
se duc periodic în licee și susțin astfel de cursuri pentru 
elevi. Asta este ceea ce putem noi să facem la nivel de 
Universitate. Mai departe, dacă aceste cursuri ar trebui 
sau nu introduse obligatoriu în curricula preuniversitară, 
Decanul Facultății de Medicină nu poate să vă răspundă 
decât că ele ar fi binevenite. 

A consemnat Denisa MORAR

Unul dintre cele mai vechi așezăminte unde profesorii activează în învățământul superior din România și se dedică temeinic studenților, pentru ca aceștia să exceleze 
în domeniul medicinei, aducând totodată o contribuție considerabilă în ceea ce privește dezvoltarea și progresul științelor medicale, este Universitatea de Medicină 
și Farmacie din Tîrgu Mureș, înființată în urmă cu peste 70 de ani prin decretul Majestății Sale Regele Mihai I al României.
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Reporter: Doamna decan, vă rugăm să ne faceți un scurt 
bilanț al anului 2017. Care au fost cele mai importante 
activități și proiecte pe care le-ați desfășurat?
Prof. dr. Cristina Bica: Privind retrospectiv, anul 2017 a evidenţiat 
rolul bine conturat, recunoscut al Facultăţii de Medicină Dentară, 
iar cei peste 900 de studenţi înscriși la programele de studii din 
cadrul facultăţii ce învaţă în limbile română, maghiară și engleză, 
alături de corpul de cadre didactice, au contribuit prin activităţile 
lor complexe la consolidarea imaginii competitive, dinamice și 
multiculturale a facultăţii. 
În prima parte a anului, dintre activităţile care au implicat 
un efort considerabil, menţionez pregătirea documentaţiei 
în vederea evaluării periodice a programului de studii de 
licenţă Tehnică Dentară și demersurile privind eficientizarea 
activităţii clinice a studenţilor și rezidenţilor în serviciul Triaj și 
compartimentele de specialitate din cadrul Centrului Integrat 
de Medicină Dentară. A crescut numărul de medici rezidenţi 
și s-a extins programul de pregătire, prin înfiinţarea unei noi 
specialităţi, stomatologia pediatrică. 
În luna martie, am reînnodat tradiţia și, după o pauză de 
câţiva ani, a fost organizată cea de-a VI-a ediţie a Congresului 
„Zilele Stomatologiei Mureșene”, în parteneriat cu Colegiul 
Medicilor Dentiști. În luna mai, a fost lansată oferta de 
cursuri postuniversitare pentru anul 2017-2018 organizată 
de Facultatea de Medicină Dentară, alături de parteneri din 
domeniul stomatologic, companii și colaboratori din mediul 
privat. Pe parcursul anului 2017, au fost organizate 6 cursuri 
postuniversitare, fiecare creditat EMC. 
Procesul de reforma curriculară a continuat și în anul 2017. 
La nivelul programelor de studii Medicină Dentară și Medicină 
Dentară - limba engleză, pe lângă cele 10 discipline pilot, am 
decis ca toate disciplinele să aplice metodele noi, moderne de 
predare și evaluare a studenților. 
De asemenea, a fost finalizat demersul privind implementarea 
catalogului online, pe platforma de management academic 
UMS, în care cadrele didactice înregistrează rezultatele evaluării 
studenţilor în sesiunile de examene. 
Cele două organizaţii ale studenţilor din cadrul Facultăţii de 
Medicină Dentară au derulat, cu suportul nostru și al Universităţii, 
proiecte ample de profilaxie orală în școli sau grădiniţe și au 
organizat, în premieră, în luna octombrie, simularea examenului 
de rezidenţiat pentru absolvenţii de Medicină Dentară.

Rep.: Știm că ați derulat un proiect care a vizat oferta 
temelor de licență și principalele direcții de cercetare. 
Care a fost feedback-ul studenților?
C.B.: În octombrie, la începutul anului universitar, după o discuţie 
privind opţiunile studenţilor pentru temele lucrărilor de licenţă 
cu reprezentanţii Organizaţiei Studenţești de Medicină Dentară 
(OSMD), am considerat binevenit un eveniment dedicat. Ne-
am gândit că cea mai bună perioadă și cadrul optim pentru 
derulare ar fi Zilele Universităţii din decembrie. Am dorit să 
fie un eveniment cu impact, să antreneze și FOK Platform - 
organizaţia studenţilor maghiari de medicină dentară și să se 
bazeze pe colaborarea cu toate diciplinele facultăţii. 
Cu o denumire sugestivă și provocatoare, OpenUpDentistry a 
inclus prezentarea ofertei temelor de licenţă, a direcţiilor de 
cercetare la nivelul disciplinelor sau din cadrul unor cercuri 
știinţifice studenţești, a suportului de material didactic. 
Informaţiile s-au regăsit în booklet-ul editat cu acest prilej 
și în posterele expuse de fiecare disicplină. Au fost aspecte 
importante pentru studenţii din anii IV și V privind alegerea 
temei de licenţă, dar și pentru studenţii din anii I-III care nu 

au avut încă o relaţie cu disciplinele clinice stomatologice. Pe 
parcursul evenimentului, studenţii au avut posibilitatea de a 
interacţiona cu membrii fiecărei discipline, cadre didactice din 
facultate. OpenUpDentistry a mai inclus un stand de fotografie 
dentară și o prezentare „diferită” a tinerilor colegi, medicii 
stomatologi creativi și umoriști de la Dentistry Hub. Cu siguranţă 
acest proiect a constituit sursă de inspiraţie, o noutate pentru 
fiecare student participant.

Rep.: Care este oferta educațională a Facultății de Medicină 
Dentară pentru anul universitar 2018-2019?
C.B.: Oferta educaţională a facultăţii noastre cuprinde 3 
programe de studii universitare de licenţă: Medicină Dentară, 
Medicină Dentară-limba engleză și Tehnică Dentară. Este în 
pregătire documentaţia pentru lansarea unui program de master 
cu durata de un an, adresat absolvenţilor de Medicină Dentară, 
începând cu 1 octombrie. Primele două programe de licenţă 
asigură  pregătirea studenților, timp de 6 ani, structuraţi în 12 
semestre. Programul Tehnică Dentară are o durată de 3 ani și 
este structurat în 6 semestre. 
În cadrul programului de studii Medicină Dentară, cursurile 
se desfășoară în limbile română sau maghiară, iar activităţile 
practice și stagiile clinice în limba română. Începând cu anul 
universitar 2014-2015, a fost iniţiat programul de studii Medicină 
Dentară în limba engleză. În cadrul acestuia, cursurile se 
desfășoară în totalitate în limba engleză, activităţile practice din 
anii I-III în limba engleză și începând cu anul IV de studiu, stagiile 
clinice care impun relaţionarea cu pacientul, se desfășoară în 
limba română.
Pentru a deveni student la Facultatea de Medicină Dentară, 
candidaţii trebuie să participe la concursul de admitere din 
luna iulie. 

Rep.: Care sunt obiectivele pe care vi le propuneți să le 
atingeți în acest an?
C.B.: Obiectivele pe care facultatea le propune sunt incluse în 
Planul Operaţional pe anul 2018 și fac referire la finalizarea 
sau consolidarea unor proiecte începute - reforma curriculară, 
susţinerea echipelor de cercetare pentru aplicarea de proiecte 
în cadrul apelurilor lansate de UEFISCDI și programul CE Horizon 
2020, organizarea în continuare a evenimentelor devenite 
tradiţionale, dar și activităţi noi, menite să revigoreze domeniile 
în care am identificat potenţial de dezvoltare. 
Programul de master actual va fi rebranduit și astfel oferta 
educaţională a facultăţii se modifică prin iniţierea unui program 
nou de studii, Reabilitare orală estetică, cu durata de un an. 
Principalul obiectiv al formării viitorilor masteranzi este 
reprezentat de aprofundarea unor teme extrem de actuale în 
domeniul esteticii dentare care necesită perfecţionare continuă. 
În acest an, examenul de licenţă se va organiza pe baza unei 
tematici noi, fapt ce impune în intervalul imediat următor 
elaborarea de către cadrele didactice de la toate specialităţile 
stomatologice a unei noi baze de teste. 
Tot în domeniul didactic, sunt cu gândul la programul de studii 
Medicină dentară - limba engleză ce urmează să fie evaluat 
ARACIS în anul 2019 și astfel, unul din obiectivele majore pentru 
anul în curs, pregătitor evaluării, îl reprezintă îmbogăţirea 
suportului propriu de material didactic în limba engleză. 
În ceea ce privește activitatea clinică, parte a pregătirii 
didactice a studenţilor și rezidenţilor, vom extinde serviciile 
medicale de specialitate. Suntem în stadiul final de achiziţie 
pentru dotarea compartimentului de radiologie cu echipament 
Cone Beam CT.

Obiectivele Facultății de Medicină Dentară
Decanul Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMF Tîrgu Mureş, prof. dr. Cristina Bica, ne vorbeşte într-un interviu despre cele mai importante activități şi 
proiecte desfăşurate în anul 2017, ne prezintă oferta educațională a anului universitar 2018-2019 şi ne transmite care sunt obiectivele acestui an. 
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Facultatea de Farmacie, 
dezvoltare complexă şi dinamică

Reporter: Doamna decan, pentru început vă rugăm 
să ne faceți un scurt bilanț al anului 2017. Care au 
fost cele mai importante activități și proiecte pe 
care le-ați desfășurat?
Prof. dr. Daniela Muntean: Anul 2017 pentru Facul-
tatea de Farmacie din UMF Tîrgu Mureș s-a înscris în 
tendința generală de dezvoltare complexă și dinamică 
a universității.
Procesul didactic a stat în centrul atenției noastre, 
reforma curriculară inițiată cu doi ani în urmă, constituind 
o preocupare majoră, în ideea responsabilizării actorilor 
acestui proces (cadre didactice și studenți) pentru 
învățarea continuă și aplicată.
Adaptarea planurilor de învățământ la noile standarde 
ARACIS, revizuirea fișelor de disciplină, elaborarea 
de cărți de specialitate au completat activitatea în 
domeniul didactic.
Cercetarea științifică în 2017 s-a concretizat în 62 de 
articole publicate în reviste indexate în baze de date 
internaționale, 11 granturi câștigate prin competiții 
la nivel internațional/național/intern și o serie de 
participări la manifestări științifice internaționale/
naționale. Abilitarea unui număr de 5 cadre didactice 
este de asemenea o realizare a anului precedent.

Este de remarcat în 2017, portofoliul de activități 
desfășurate de studenți cu sau fără îndrumarea 
cadrelor didactice, coordonate de Asociația Studenților 
Farmaciști (ASF): manifestări științifice, schimburi de 
experiență, inițiative civice, activități culturale.
Rep.: Vă rugăm să ne vorbiți despre noul sediu al 
Facul tății de Farmacie. Când va avea loc inaugurarea 
acestuia?
D.M.: Noul sediu al Facultății de Farmacie funcționează, 
a existat o recepție parțială a acestuia. Din toamna 
anului 2017, cursurile cu studenții se desfășoară în 
noua locație, în săli generoase sub aspectul spațiilor 
și dotărilor. Cât despre inaugurare, probabil la finele 
acestui an universitar, în momentul în care și mobilierul 
de laborator se va finaliza. Suntem nerăbdători, însă 
nu întotdeauna lucrurile depind doar de noi.
Rep.: Prin ce se deosebește Facultatea de Farmacie 
de alte facultăți de profil din țară?
D.M.: Eu am un respect deosebit pentru Facultățile de 
Farmacie cu tradiție din țară, fiecare dintre ele are ceva 
specific, ceva ce ne diferenţiază. Se spune că detaliile 
fac diferenţa, dar ceea ce ne diferenţiază pe noi... nu 
se încadrează la detalii.
 clădirea în sine, prin modernism, amplasare, uti-

li tăți, dotări etc.
 învățământul bilingv româno-maghiar
 reforma curriculară cu centrare pe învățământ 
aplicat, integrat
 oferta educațională-singura facultate cu program 
de licență și master în Cosmetică medicală și Tehnologia 
produsului cosmetic
 facilitățile  sociale multiple de care beneficiază 
stu denții în cadrul UMF Tîrgu Mureș
 și nu în ultimul rând un colectiv de cadre didactice 
a cărui profesionalism, experiență și dăruire sunt 
remarcabile
Rep.: Care este oferta educațională a Facultății de 
Farmacie pentru anul universitar 2018-2019?
D.M.: Oferta educațională pentru anul 2018-2019 poate 
fi accesată la adresa www.umftgm.ro. 
Facultatea de Farmacie are două programe de licență:
a. Programul de studii Farmacie LR, LE acreditat, cu 
80 de locuri la buget( 40 pentru limba română, 40 
pentru limba maghiară) și 95 locuri la taxă – 8.000 
lei/an de studiu
b. Programul de Cosmetică medicală și Tehnologia  
produsului cosmetic – autorizat, 40 de locuri, taxa de 
școlarizare 4.000 lei/an de studiu 

şi trei programe de masterat: Calitatea medicamen-
tului, alimentului și mediului; Cosmetologie și dermo-
farmacie; Biotehnologie medicală
Rep.: Care sunt obiectivele pe care vi le propuneți 
să le atingeți în acest an?
D.M.: Obiectivele propuse pentru 2018 ar consta în:
- continuarea reformei curriculare
- stimularea continuă a cercetării
- valorificarea potențialului industriei farmaceutice 
locale în scopul pregătirii practice complexe a studenților

Sub aspect administrativ:
- mutarea definitivă în noul sediu al Facultății de 
Farmacie
- finalizarea Centrului didactic și de cercetare al 
disciplinelor de botanică și farmacognozie, proiect 
demarat în 2017
- organizarea simpozionului dedicat celor 70 de ani de 
existență a grădinii botanice
- lansarea unei reviste proprii a Facultății de Farmacie
- finalizarea Ghidului de orientare spre potențialul 
angajator, bazat pe abilitățile demonstrate de student
- o campanie mai agresivă de atragere a viitorilor 
studenți prin mediatizare. 

Decanul Facultății de Farmacie din cadrul UMF Tîrgu Mureş, prof. dr. Daniela Muntean, ne vorbeşte într-un interviu despre cele mai importante activități 
şi proiecte desfăşurate în anul 2017, ne prezintă oferta educațională a anului universitar 2018-2019 şi ne transmite care sunt obiectivele acestui an. 
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Rep: Care este poziția companiei Durkopp Adler 
vizavi de recrutarea forței de munca tinere și de 
formarea acesteia? 
Johann Hermann: Încă de la începutul activității sale în 
Romania, Durkopp Adler s-a implicat activ în formarea 
și perfecționarea forței de muncă, în special a tinerilor. 
În acest scop, oferim permanent locuri de practică, 
joburi de vacanță sau chiar part time Jobs pentru 
tineri. După desființarea școlilor profesionale, Durkopp 
Adelr s-a implicat în obținerea autorizării ca formator, 
oferind astfel, ca angajator, posibilitatea frecventării 
unor cursuri de formare profesională, acreditate. 
La sfârșitul cursului, în urma unui examen, se obține 
o diplomă de calificare, eliberată de ministerul 
învățământului. 
De asemenea, suntem interesați de introducerea 
învățământului dual în Târgu Mureș, fapt pentru care, 
împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș 
și Camera de Comerț si Industrie a județului Mureș, 
intenționăm crearea în acest an a primelor clase de 
învățământ dual.

Rep: Ce îmbunătățiri ar putea aduce statul în 
privința susținerii școlilor de meserii?
Johann Hermann: În opinia mea, din experiența pe 
care am avut-o cu cei doi copii ai mei, care au urmat 
cursurile școlare în Germania, ar trebui adoptat un 
sistem timpuriu de selecție în care, în funcție de dotarea 
intelectuală, să se poată decide care este drumul ce 
urmează a fi urmat de copiii încă din primele clase 
gimnaziale. Nu trebuie preluat sistemul german, care e 
destul de complicat. Nu tot ce a fost înainte a fost rău. 
Elevul poate urma școala generală, 8 clase, după care 
merge la școala profesională sau învățământ dual 2 
ani, respectiv liceu cu bacalaureat și facultate, sau 
liceu cu sau fără bacalaureat. Școala post liceală de 
calificare în meserii este, de asemenea, o soluție, dar 
cere un grad de pregătire în specialitate, cu un nivel 
mai ridicat de cunoștințe. Teoretice.

Rep: Ce oferă Dürkopp Adler ca angajator?
Johann Hermann: În afară de un salariu atractiv și 
un mediu de muncă motivant, în care își pot dezvolta 
abilitățile, oferim școlarizare, transport gratuit, bonuri 
de masă, medic de întreprindere și o serie întreagă 
de avantaje materiale și de timp – zile libere - cu 
ocazia unor evenimente din viața angajaților: nunți, 
botezuri, decese în familie etc. sau ajutoare pentru 
cazuri medicale mai grave, precum internări, operații, 
tratamente medicale costisitoare etc.
Studenților le oferim posibilitatea de a lucra în cadrul 
companiei noastre și în timpul anilor de studiu. Practic 
își stabilesc un anumit număr de ore lunar și își fac 
singuri programul, în funcție de cursuri și de timpul liber.

Rep: Cum vă descurcați cu forța de munca necesară?
Johann Hermann: Ne descurcăm greu, ca aproape 
toți cei care activează în producție. Pe piața liberă 
se găsește tot mai puțină forță de muncă, mai ales 
calificată, drept pentru care apelăm la personal 
cu calificare redusă sau chiar fără calificare. Apoi 
ne ocupăm de perfecționarea oamenilor în cadrul 
companiei.

Rep: Ce își propune la modul general Dürkopp Adler 
pentru acest an?
Johann Hermann: Prioritar este în continuare 
programul de investiții. Ca în fiecare an, și anul acesta 
vom investi peste 1,5 Milioane de Euro în utilaje noi. 
De asemenea, am început un proiect de extindere a 
suprafeței de producție cu o nouă hala de ca. 2000 
m², care sperăm ca până în toamnă să fie gata, pentru 
a putea face față comenzilor pe care le avem. La ora 
actuală, avem o încărcare de 140%, ceea ce duce la 
multe ore suplimentare si la amânarea unor comenzi.

Rep: Ce le transmiteți tinerilor absolvenți interesați 
de domeniul în care vă desfășurați activitatea?  
Johann Hermann: Le spun să vină cu încredere 
în compania Dukopp Adler. Suntem o firmă seriosă 
care își respectă angajații și le oferă cele mai bune 
condiții posibile. Oricine dorește să muncească, să 
se profesionalizeze, poate să aibă o carieră frumoasă 
în Durkopp Adler România. 

A consemant Florin Marcel SANDOR

Tinerii, apreciați la Durkopp Adler România
Dukopp Adler România, firmă cu activitate în Sângeorgiu de Mureş, este una dintre companiile mureşene care 
investeşte mult în echipă. Ce reprezintă Durkopp Adler pentru economia județului Mureş şi ce oferă firma celor care 
aleg o carieră în această companie, am aflat de la managerul şi administratorul acesteia, Johann Hermann.
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Înfiinţată în anul 1960, Universitatea “Petru 
Maior” din Tîrgu Mureș, componentă a sistemului 
educaţional din România, este instituţie de 
stat pentru învăţământ superior acreditată de 
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării 
Știinţifice și de Guvernul României. Semnatară, 
în anul 2005 a Magnei Charta Universitatum 
de la Bologna, Universitatea “Petru Maior” din 
Tîrgu Mureș a aderat la organizaţii și asociaţii 
academice internaţionale prestigioase: European 
University Association(EAU/2008), International 
Association of Universities  (IAU/2003), Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF/ 2007), 
Heads of University Management & Administration 
Network in Europe (HUMANE/2004 ) și Global 
University Network For Innovation (GUNI /2009). 
Pentru calitatea învăţământului, Universitatea 
“Petru Maior” din Tîrgu Mureș a fost acreditată 
la nivel naţional de către ARACIS cu  calificativul  
„Grad de încredere ridicat”. De la fondarea sa, în 
anul 1960, asigurând o remarcabilă continuitate 
instituţională și o permanentă implicare culturală, 
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș 
se prezintă în acest moment în etapa deplinei 
sale maturităţi și reputaţii, ca o autentică și 
generoasă „Universitate pentru comunitate”. 
Deviza universităţii „Universitas pro bono 
publico”/ „O universitate pentru comunitate” 
certifică deschiderea universităţii spre slujirea 
prin știinţă și educaţie a comunităţii publice.

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, 
înfiinţată ca Institutul Pedagogic din Tîrgu Mureș, 
a trecut prin mai multe etape organizatorice: 1960-
1977, Institutul Pedagogic de 3 ani Tîrgu Mureș; 
1977-1984, Institutul de Învăţământ Superior 
Tîrgu Mureș; 1984-1990, Institutul de Subingineri 
Tîrgu Mureș; 1990-1991, Institutul de Învăţământ 
Superior Tîrgu Mureș; 1991-1995, Universitatea 
Tehnică din Tîrgu Mureș; 1995-1996, Universitatea 
din Tîrgu Mureș; 1996-prezent, Universitatea 
„Petru Maior” din Tîrgu Mureș. 
Structura academică și de cercetare a Universităţii 
„Petru Maior” din Tîrgu Mureș este constituită din 
componente ce asigură desfășurarea activităţilor 

didactice și de cercetare. În cadrul universităţii 
funcţionează Facultatea de Inginerie (1990), 
Facultatea de Știinţe și Litere (Facultatea de Știinţe 
-1993, transformată în Facultatea de Știinţe și 
Litere -1995) și Facultatea de Știinţe Economice, 
Juridice și Administrative (Facultatea de Știinţe 
Economice și Administrative-2002, transformată 
în Facultatea de Știinţe Economice, Juridice și 
Administrative în 2005). În ultimii ani, Universitatea 
„Petru Maior” și-a diversificat activitatea, prin 
organizarea activităţilor de perfecţionare didactică 
pentru obţinerea gradelor didactice II și I și prin 
cursuri de pregătire pentru studenţii străini în 
vederea învăţării limbii române (Anul pregătitor).

Activitatea neîntreruptă, de 
peste 55 de ani, dar mai 
cu seamă dinamica extrem 
de accentuată a dezvoltării 
înregistrate după 1990 fac din 
Universitatea “Petru Maior” 
o instituţie de prestigiu, 
un așezământ de educaţie 
complexă, acreditat naţional 
și recunoscut la nivel internaţional, ce asigură pregătire superioară în 
domenii ca: ingineria sistemelor, inginerie energetică, inginerie industrială, 
inginerie și management, informatică, limbă și literatură, limbi moderne 
aplicate, știinţe ale comunicării, istorie, știinţe politice, administrarea 
afacerilor, management, contabilitate, finanţe, știinţe administrative 
drept, științe ale educației.
Corpul profesoral al universităţii, format din cadre didactice cu experienţă, 
doctori în știinţe, doctoranzi, cercetători și specialiști de prestigiu din 
instituţie de cercetare și întreprinderi  precum și cadre asociate, specialiști 
consacraţi ai sistemului educaţional din România și străinătate, își asumă 
o misiune didactică și știinţifică de mare responsabilitate: formarea 
de  specialiști cu studii superioare pentru învăţământ, cercetare și 
activităţi social – economice și culturale; integrarea în comunitatea 
academică naţională și internaţională; articularea permanentă la valorile 
știinţifice internaţionale; cercetarea pentru adevăr - deziderat al misiunii 
Universităţii - materializat prin cercetare fundamentală și aplicativă; 
promovarea unei oferte educaţionale în sistemul de formare continuă 
pentru resursele umane regionale și naţionale; transferul de cunoștinţe 
către societate și în slujba societăţii, astfel încât universitatea, prin 
serviciile oferite și cercetarea dedicată să realizeze cu alte organizaţii 
“coaliţii de cooperare” în dezvoltarea regională.

Întreaga activitate a Universităţii „Petru Maior” este 
struc turată în jurul beneficiarilor activităţilor noastre 
didactice și de cercetare: studenţi și societate, pentru 
că doar împreună cu acești parteneri și beneficiari 
putem edifica un viitor mai bun, mai temeinic articulat. 
Principala noastră preocupare și responsabilitate este 
aceea de a oferi cu consecvenţă servicii de calitate 
prin educaţie și pregătire profesionala de calitate, 
contribuind, în acest fel, la dezvoltarea economică și 
socială a ţării, în vederea unei integrări eficiente în 

societatea europeană de mâine. Universitatea „Petru 
Maior” se definește ca o universitate pentru comunitate, 
o instituţie de educaţie și cercetare știinţifică, care 
transferă cunoștinţe și bune practici către societate și în 
slujba societăţii. Cercetarea știinţifică este valorificată 
în procesul de predare,contribuind la ridicarea nivelului 
acestuia. Universitatea „Petru Maior” a creat, menţine 
și consolidează un cadru organizatoric echilibrat pentru 
stabilirea și analizarea obiectivelor calităţii în domeniul 
didactic, în domeniul cercetării știinţifice, în do meniul 

colaborărilor și cooperărilor naţionale și inter naţionale, 
în domeniul eficientizării documentarii, în dome niul 
promovării imaginii universităţii, marketing educaţional 
și relaţii publice, precum și obiective privind optimizarea 
managementului academic și administrativ.

Prof. univ. dr. Călin ENĂCHESCU,
Rectorul Universităţii „Petru Maior”
din Tîrgu Mureş

File de istorie Misiunea instituției

Calitatea - dimensiune esenţială a programelor de studii 
ale Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureș
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Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, 
decla rată, conform Cartei universității, ca instituţie 
de educaţie și cercetare știinţifică, cultivă valorile 
știinţei, tehnicii și ale culturii universale.
Facultatea de Inginerie, parte integrantă 
a acestei universităţi, plasează formarea 
studenţilor în centrul acţiunilor sale 
și promovează excelența activităților 
educaționale la nivel de licență și masterat.
Facultatea dispune de programe de studii 
de licență consacrate în domeniile științelor 
inginerești: Automatică și informatică aplicată, 
Ingineria sistemelor electroenergetice, 
Tehnologia construcțiilor de mașini și Inginerie 
economică industrială, toate acreditate de 
ARACIS. Absolvenții studiilor de licență 
au posibilitatea să își continue pregătirea 
profesională prin programele de studii de 
masterat acreditate ARACIS, în aceleași 
domenii de știință.
Vizibilitatea facultăţii este asigurată și 
garantată prin prestigiul profesional al cadrelor 
didactice care se preocupă, în egală măsură, 

de calitatea actului didactic și de activitatea 
de cercetare științifică.
Prin excelență, profesia de inginer are o 
semnificativă componentă practică, astfel că, 
Facultatea de Inginerie asigură efectuarea unor 
stagii de practică menite să întregească profilul 
viitorului specialist, prin laboratoarele proprii 
și prin colaborări cu firme și companii din 
domeniu, zonale, naționale și din străinătate.
Relaţia cu mediul extern, precum și parteneriatele 
cu universităţi din străinătate, fac posibilă 
mobilitatea studenţilor și a cadrelor didactice la 
facultăţi de prestigiu din Europa, prin programele 
europene dedicate: ERASMUS, TEMPUS etc.
În numele cadrelor didactice, a personalului 
didactic auxiliar și administrativ, vă invit să 
descoperiţi tradiţia și modernitatea unei 
facultăţi care promovează profesionalismul, 
corectitudinea și respectul faţă de profesie, 
Facultatea de Inginerie.

Decan,
Conf. univ. dr. ing. Mircea DULĂU

Facultatea de Științe și Litere, parte integrantă a Universității 
„Petru Maior” din Tîrgu Mureș, are o tradiție remarcabilă în 
învățământul superior mureșean, oferind programe de studiu 
într-o paletă largă de domenii. Oferta educațională, organizată 
în cadrul a trei departamente (Filologie, Informatică, Istorie și 
Științe Politice), conține cursuri în domenii diverse, precum cel 
al disciplinelor umaniste (Istorie; Filologie), al științelor sociale 
(Științe Politice; Studii de securitate; Științele Comunicării) 
și al informaticii, combinând tematici de studiu tradiționale 
cu unele mai recente, a căror importanță în actualul context 
cultural e de netăgăduit. Este, cred, calea pe care trebuie să 
pășim în continuare, conjugând ceea ce a fost consolidat deja 
cu promovarea noilor realizări științifice, didactice și culturale. 
Oferta educațională este susținută de un corp profesoral calificat 
și apreciat la nivel național și internațional, precum și de structuri 
de sprijin pentru cercetare. Studenții noștri pot parcurge întregul 
ciclu de studii universitare, având inclusiv oportunitatea de a 
dobândi titlul de doctor în cadrul Școlii Doctorale de Științe 
Umaniste și Aplicate. În noul context al cercetării, o atenție 
sporită este acordată procesului de internaționalizare, cu scopul 
de a racorda activitatea desfășurată în cadrul Facultății – de 
către cadrele didactice și studenți deopotrivă – cu noile tendințe 
didactice, științifice și culturale europene.

Decan
 Conf. univ. dr. Giordano ALTAROZZI

CUVÂNTUL DECANULUI

CUVÂNTUL DECANULUI

Facultatea de Inginerie este componentă 
a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-
Mureș, instituţie de stat pentru învăţământ 
superior și cercetare știinţifică, parte a 
sistemului educaţional naţional din 
România, universitate certificată cu 
calificativul grad de încredere ridicat de 
către Agenția Română de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior (ARACIS).
Întreaga activitate didactică este coor-
donată de departamentele de specialitate 
existente în cadrul Facultăţii de Inginerie: 
Departamentul de Inginerie electrică 
și Calculatoare și Departamentul de 
Inginerie industrială și Management.
În cadrul acestor departamente funcţio-
nează patru programe de studii la nivel 
de licenţă și patru programe de studii la 
nivel de masterat, în domeniile: Ingineria 
sistemelor, Inginerie energetică, Inginerie 
industrială și Inginerie și management, 
toate fiind acreditate de către ARACIS.
Corpul profesoral, alcătuit din cadre 
didactice titulare cu titlul știinţific de doctor 
și personalul didactic auxiliar din Facultatea 
de Inginerie, precum și baza materială 
adecvată asigură oferirea de cunoștinţe 
teoretice și practice de specialitate în științe 

inginerești care își găsesc corespondent și 
compatibilitate cu specializările recunoscute 
pe plan european. 
Întregul proces educațional din facultate 
se desfășoară după planuri de învăţământ 
și programe analitice actualizate, 
elaborate conform standardelor uni ver-
sitare naționale și internaționale.
Pentru susţinerea procesului educațional 
s-a elaborat și editat un număr important 
de cursuri, culegeri de probleme și 
îndrumătoare de lucrări de laborator 
sau proiecte.
O importanţă deosebită se acordă 
activităţii de practică (internship), 
studenții având posibilitatea de a efectua 
stagii de practică în companii industriale 
locale, din zona centrală a țării sau din 
străinătate. 
Evaluarea pregătirii profesionale a stu-
denţilor se efectuează pe parcursul 
întregului an universitar, aceasta defini-
tivându-se prin examene orale și scrise, 
planificate în sesiunile de la sfârșitul 
fiecărui semestru.
Sistemul European de Credite Transfe rabile 
(ECTS) asigură libertatea studenţilor de a 
participa la activități didactice și în alte 

centre universitare din ţară sau străinătate. 
Studenții fiecărui program de studiu au 
posibilitatea de a frecventa și cursurile 
Departamentului de Pregătire Pedagogică.
O componentă fundamentală a activității 
academice o reprezintă cercetarea 
științifică, aceasta fiind coordonată 
și valorificată în cadrul centrelor de 
cercetare: Managementul energiei și al 
electrotehnologiilor (MEE), Tehnologii 
avansate de proiectare, fabricație asistată 
și asigurarea calității (TAPFAAC).
Activitatea de cercetare științifică din 
cadrul Facultății de Inginerie vizează: 
obținerea de proiecte și granturi de 
cercetare, colaborări cu agenţi economici 
și valorificarea rezultatelor cercetării 
știinţifice prin includerea acestora în 
fluxul internațional de publicaţii.
Studiile universitare inginerești se fi na-
lizează cu examen de diplomă. Com-
petenţele garantate prin diploma de 
licenţă sunt pragmatic formulate, astfel 
că absolvenții Facultății de Inginerie au 
clar definite două opţiuni:
- o abordare rapidă a carierei profesionale 
prin angajare, cu posibilitatea continuării 
formării profesionale prin cursuri 
postuniversitare; 
- accesul spre studiile de master și apoi spre 
cele doctorale, cu oportunitatea modificării, 
ajustării și rafinării traiectoriei profesionale.

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Științe și Litere
Scurt istoric
Facultatea de Științe și Litere e întemeiată pe o tradiție 
importantă a învățământului academic umanist în Tîrgu 
Mureș, unde, în 1960, funcționa deja un Institut Pedagogic 
de 3 ani. Încă de la debut, acesta cuprindea două secţii, pe 
parcursul anilor fiind pregătite cadre didactice în următoarele 
specializări: română-istorie, română-maghiară, istorie-
geografie, matematică-fizică, chimie, fizică, muzică, 
matematică, educaţie fizică, institutori. În anii următori, 
chiar dacă profilul umanist s-a transformat într-un profil 
tehnic, colectivul de cadre didactice de la profilul umanist 
și-a continuat activitatea în domeniul educaţional și știinţific. 
În spiritul tradiţiei universitare, Facultatea de Știinţe și Litere 
își începe activitatea în anul 1993, ca o componentă a 
Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș, alături de 
Facultatea de Inginerie și de Colegiul Universitar. 

Activitatea didactică
Facultatea de Știinţe și Litere are un caracter complex, 
alcătuirea cursurilor pe care le oferă fiind strâns legată de 
situaţia și cerinţele economice din România de azi. Studenţii 
și cadrele didactice beneficiază în timp real de ultimele 
noutăţi economice, sociale, știinţifice și didactice. Misiunea 
Facultăţii de Știinţe și Litere este de a pregăti specialiști cu o 
paletă largă de cunoștinţe generale și știinţifice. Pregătirea 
studenţilor vizează în principal stimularea creativităţii acestora 
în gândire și acţiune, dezvoltarea capacităţii de a inova, de 
a inventa și de a-și folosi pe deplin resursele intelectuale. 
Prin modul de organizare, prin calitatea actului educaţional 
și știinţific, Facultatea de Știinţe și Litere este o componentă 
importantă a societăţii educaţionale românești. Întreaga 
activitate didactică este coordonată de departamentele de 
specialitate existente în cadrul Facultăţii de Știinţe și Litere: 
Departamentul de Informatică, Departamentul de Filologie și 
Departamentul de Istorie și Științe Politice. Laboratoarele în 
care se desfășoară activitatea didactică și de cercetare sunt 
dotate conform celor mai înalte standarde. Programele de 
studii existente în cadrul Facultăţii de Știinţe și Litere sunt 
evaluate periodic de agențiile de asigurare a calității. Procesul 
didactic are la bază planuri de învăţământ elaborate conform 
standardelor universitare naţionale și internaţionale. Sistemul 
de Credite Transferabile asigură libertatea studenţilor de 
a participa la cursuri și în alte centre universitare din ţară 

sau străinătate. Pentru fiecare program de studii se asigură 
și posibilitatea de a frecventa cursurile Departamentului 
de Pregătire Pedagogică, oferindu-li-se un plus de opor-
tunităţi absolvenţilor. Un număr însemnat de lucrări cu 
caracter didactic se găsesc în biblioteca Universităţii: 
cursuri, culegeri de probleme și îndrumătoare de lucrări 
sau proiecte, site-uri educaţionale, CD-uri educaţionale, 
toate constituind suportul pus la dispoziţia studenţilor pentru 
buna desfășurare a procesului educaţional. În cadrul facultăţii 
noastre funcţionează șapte programe de studii la nivel de 
licenţă și cinci programe de studii la nivel de masterat. Un 
element extrem de important este acela că Facultatea de 
Știinţe și Litere asigură continuarea studiilor până la nivel 
de doctorat. În cadrul Universităţii „Petru Maior”din Tîrgu 
Mureș funcţionează programul universitar de doctorat de 
tip știinţific, în domeniile Filologie și Istorie, în cadrul Școlii 
Doctorale de Litere, Știinţe Umaniste și Aplicate.

Cercetarea ştiinţifică
Cercetarea știinţifică este o componentă de bază a activităţii 
desfășurate în cadrul Facultăţii de Știinţe și Litere. Planul 
general al activităţilor știinţifice din Facultatea de Știinţe 
și Litere are în vedere următoarele elemente: obţinerea 
unor granturi de cercetare din partea Consiliul Naţional 
al Cercetării Știinţifice din Învăţământul Superior (CNCS); 
colaborări știinţifice cu agenţii economici din judeţul Mureș 
și alte zone geografice; valorificarea rezultatelor cercetării 
știinţifice în publicaţii de prestigiu naţional și internaţional 
pentru o cât mai bună recunoaștere știinţifică a Facultăţii 
de Știinţe și Litere. Planurile operaţionale ale Facultăţii de 
Știinţe și Litere sunt fundamentate pe concepţia potrivit 
căreia cercetarea știinţifică reprezintă o componentă 

fundamentală a activităţii academice. Trebuie subliniat 
faptul că, începând cu anul 2005, Facultatea de Știinţe 
și Litere organizează conferinţa internaţională Integrarea 
europeană între tradiţie și modernitate, precum și alte 
conferinţe și simpozioane internaţionale și naţionale în 
domeniul informaticii, istoriei și filologiei. Activitatea de 
cercetare se desfășoară în principal în cadrul unor centre 
de cercetare specializate pe domenii, incentivându-se 
inclusiv cercetarea științifică a studenților. O mărturie 
a dinamicii activităţii știinţifice din facultatea noastră o 
reprezintă granturile de cercetare obţinute, precum și cele 
două publicaţii știinţifice, Studia Universitatis Petru Maior. 
Philologia și Studia Universitatis Petru Maior. Historia, 
incluse în cele mai prestigioase baze de date internaţionale. 

Relaţiile internaţionale
Facultatea de Știinţe și Litere este implicată într-un număr 
însemnat de proiecte de colaborare internaţională cu 
numeroase universităţi de prestigiu din străinătate. Aceste 
relaţii se materializează prin cooperări știinţifice, didactice, 
administrative la nivelul cadrelor didactice universitare, 
precum și la nivelul studenţilor. Proiectele de cooperare 
internaţională iniţiate, Tempus, Phare, Erasmus, Socrates, 
Leonardo etc., au asigurat posibilitatea de a colabora cu 
unele universităţi de prestigiu, din care amintim: National 
University of Ireland, Galway  Irlanda, IUFM Versailles, 
Haute Ecole Charlemagne, Letterkenny Institute of 
Technology, Universitatea Corvinus, Università degli Studi 
di Lecce, National Technical University of Athens, IUT 
Angers, Katholieke Universiteit Leuven, Free University of 
Amsterdam, University of Plymouth, University of Valencia, 
University of Malaga, Sapienza University of Rome și 
multe alte. Facultatea susține și promovează mobilitățile 
studențești prin programul Erasmus+, cu convingerea că 
o perioadă de studiu în străinătate reprezintă un mare 
câștig, atât pe plan profesional, cât și pe cel personal.
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În anul 1993, s-a constituit, în structura Facultăţii 
de Știinţe și Litere a universităţii mureșene, prima 
specializare economică de licenţă:  Managementul 
firmei. În anul 1995, a fost înfiinţată specializarea 
Administraţie publică, iar  în anul 2000, specializarea 
Contabilitate şi informatică de gestiune. Evoluţia 
pozitivă a acestor specializări, consolidarea colectivului 
de cadre didactice, din profilul economic și juridico-
administrativ, a făcut posibil ca, începând cu anul 
universitar 2002 – 2003, cele trei specializări să fie 
reunite în cea de-a treia componentă a Universităţii 
"Petru Maior" din Tîrgu Mureș cu învăţământ de lungă 
durată, Facultatea de Știinţe Economice, Juridice 
şi Administrative (FSEJA sau Facultatea). În anul 
2003, a fost autorizată specializarea Drept, iar din anul 
2004 specializările Economia comerţului, turismului 
şi serviciilor şi Finanţe şi bănci.  În prezent, toate 
specializările Facultăţii sunt acreditate, confirmând 
astfel calificativul de „încredere ridicată”, dobândit 
de Universitate în urma evaluărilor externe ARACIS.
Un element de noutate în oferta educațională pentru 
studiile de licență îl constituie programul Pedagogia 
învățământului primar şi preşcolar, autorizat în 
cursul acestui an universitar de către ARACIS și la care 
așteptăm în toamnă să pornească prima generație!
Învăţământul de licenţă este organizat și la forma 
cu frecvenţă redusă, Facultatea asigurând, prin 
intermediul Centrului I.F.R., pregătirea  studenţilor 
la specializările Management, Contabilitate şi 
informatică de gestiune şi Drept.
În cadrul Facultăţii sunt organizate următoarele 
programe de studii universitare de master: 
Managementul afacerilor (2 ani), Managementul 
resurselor umane (2 ani), Contabilitate şi audit (2 
ani), Gestiune financiar bancară (2 ani), Masterat 
profesional european în administraţia publică (2 
ani), Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an), 
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte 
servicii (2 ani), Achiziții publice (1 an). Un număr 
de peste 300 de masteranzi studiază, în prezent, la 
programele de master ale Facultăţii noastre. 
Cei peste 1200 de studenţi care se află în proces de instruire 

și pregătire profesională, la toate formele de învăţământ, 
generează, pentru corpul profesoral și administrativ al 
Facultăţii noastre, responsabilităţi deosebite, pe care și 
le asumă cu maximă seriozitate din perspectiva calităţii 
actului educaţional.
În vederea înfăptuirii menirii sale, Facultatea noastră 
se sprijină pe efortul și aportul celor peste 50 de cadre 
didactice titulare și asociate, cu experienţă didactică 
și știinţifică remarcabile și pe contribuţia cadrelor 
tinere, dornice de afirmare, cei care reprezintă viitorul 
acestei Facultăţi.
Un rol semnificativ îl au colaboratorii, specialiști din cadrul 
instituţiilor și întreprinderilor mureșene care prin aportul 
lor la actul didactic asigură o îmbinare armonioasă între 
învăţământ și mediul economico- social.
Cele trei departamente pe care se sprijină Facultatea 
noastră constituie, în esenţă, nuclee de educație, de 
cercetare, de afirmare și de consolidare a specializărilor: 
Departamentul de Management - Economie, 
Departamentul de Finanţe – Contabilitate, 
Departamentul de Drept şi Administraţie publică.
Contribuţia colectivelor din departamente la 
consolidarea și bunul mers al Facultăţii se reflectă în 
calitatea actului didactic și a activității de cercetare 
științifică. Activitatea de cercetare se concretizează în 
publicarea de cărţi, studii, articole elaborate cu trudă 
de către cadrele didactice, participarea la conferinţe 
organizate în ţară și străinătate,depunerea și derularea 
de proiecte de cercetare și de dezvoltare instituțională 
cu finanțare națională și internațională,  precum și prin 
organizarea de conferinţe, simpozioane si work-shopuri. 
Această contribuţie evoluează pozitiv, înscriindu-se pe 
traiectoria dezvoltării Facultăţii și Universităţii.
Oferta de formare profesională prin programele de studii 
de licenţă și masterat este adaptată permanent în raport 
cu cererea pieței muncii și scopul urmărit este de a 
asigura o bună formare profesională. În sprijinul acestei 
afirmaţii, stau statisticile care demonstrează un grad 
ridicat de inserţie profesională a absolvenţilor Facultăţii 
noastre pe piaţa muncii locală, naţională și europeană.  
Un grad ridicat de interes este îndreptat către accesul 
în profesiile liberale din domeniile: juridic (avocaţi, notari 

publici, magistraţi), economic (experţi contabili, auditori 
financiari, consultanţi fiscali, evaluatori, practicieni în 
insolvenţă) și de afaceri (întreprinzători, manageri de 
agenţii de turism, consultanţi în afaceri, etc.).
Facultatea de Știinţe Economice, Juridice şi 
Administrative are o structură instituţională complexă, 
dar în același timp funcţională. Oferta noastră de 
formare profesională este susţinută corespunzător 
prin cursuri, seminarii și lucrări practice corelate cu 
cerinţele și exigenţele dinamice ale societăţii bazate 
pe cunoaștere. Studenţii și corpul profesoral au la 
dispoziţie o bibliotecă bine structurată, cu un fond de 
carte semnificativ, cursuri universitare, culegeri de 
probleme și reviste de specialitate.
În cadrul Facultăţii, studenţii și organizaţiile 
studenţești sunt antrenate în activităţi de cercetare, 
social-culturale și sportive, precum și în procesul de 
conducere universitară. Aceste activităţi sunt stimulate 
prin implicarea asociaţiilor studenţești precum: Liga 
Studenţilor UPM, ELSA sau AIESEC, dar și prin cercurile 
de cercetare știinţifică: Cercul de drept administrativ 
"Tudor Drăganu", Cercul "Jus Iuventutis", Cercul 
studenţesc de drept privat, Cercul de drept penal "Bona 
Fides", Cercul de Turism, Cercul de Economie, Cercul 
de Contabilitate, Cercul de Finanţe. Prin activitățile 
desfășurate în cadrul cercurilor științifice, studenții 
Facultății noastre participă la concursuri, olimpiade 
naționale și internaționale, revenind acasă de multe ori 
cu premii, distincții, dar și cu noi experiențe și prietenii. 
Participarea Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș 
la programele europene de cooperare interuniversitară, 
în primul rând la programul de mobilități ERASMUS+, 
permite unui mare număr de studenţi ai Facultăţii 

de Știinţe Economice, Juridice şi Administrative 
să beneficieze de burse de studii sau internship în 
străinătate, cu durata de o lună,  două luni, un semestru 
sau un an. Studenții participanți la mobilităţile de studii 
din cadrul programului ERASMUS+ beneficiază de 
recunoașterea activității academice pentru perioada 
petrecută la universitățile partenere, prin sistemul 
european de credite transferabile.
Iată doar câteva dintre aceste universităţi : FHS Kufstein 
Tirol University, Austria; Haute Ecole Charlemagne, 
Belgia; Universite de Strasbourg, Franţa; Universite 
Montesqieu-Bordeaux IV, Franţa; Universite de Versailles 
Saint Quentin, Franţa; Universite Catholoque de Lille, 
Franţa; Jade Univerity Wilhelmshaven, Germania; 
Wismar University of Technology, Germania; University 
of Athens, Grecia; Universita del Salento, Lecce, Italia; 
Universita "Carlo Cattaneo", Italia; Universita Lum Jean 
Monnet, Italia; Sor - Trondelag University College, 
Norvegia; Warsaw Management Academy, Polonia; 
Technical University of Kosice, Slovacia; Universidad 
de Castilla - La Mancha, Spania; Pamukkale University, 
Turcia; Batman University, Turcia; Firat University, 
Turcia; Corvinus University, Budapesta, Ungaria; 
University of Miskolc, Ungaria; University of Debrecen, 
Ungaria; Pazmany Peter Katolikus University, Ungaria.
Facultatea noastră încurajează mobilităţile internaționale 
atât pentru studenţi, personalul didactic, cât și pentru 
personalul administrativ. Experiențele dobândite au 
efecte benefice, determinând dezvoltarea personală, 
profesională, schimbul intercultural, relațiile interna-
ționale, contribuind la creșterea prestigiului Facultății 
noastre cu fiecare nouă generație de boboci și de 
absolvenți!

Facultatea de Știinţe Economice, Juridice şi 
Administrative (FSEJA sau Facultatea) a devenit, pe 
parcursul celor 15 ani de existență, o componentă 
deosebit de importantă a Universităţii „Petru Maior” din 
Tîrgu Mureș, având în vedere atât numărul de studenţi 
cât și numărul de cadre didactice. În privinţa numărului 
de studenţi, Facultatea noastră deţine și în prezent o 
pondere importantă la nivelul Universităţii, astfel, pentru 
ciclurile I și II de studii - licenţă și master - în anul 
universitar în curs, ponderea este de aproape 50%. La 
studiile de licenţă numărul de studenţi reprezintă aproape 
40%, în timp ce pentru studiile de master, procentul 
trece de 50%. Bazându-ne pe aceste date, considerăm 
că oferta noastră educaţională este atractivă, atât prin 
programele disponibile în prezent cât și prin ceea ce 
avem în pregătire pentru perioada imediat următoare. 
Avantajul Facultăţii este că paleta de programe de 
studii acoperă un spectru larg de calificări din domeniul 
afacerilor și al dreptului, calificări care, în mare măsură, 
permit absolvenţilor noștri să își creeze propriul drum în 
viaţă, să fie proprii lor șefi. Tinerii din zilele noastre își 
doresc, într-o mare măsură, independenţa financiară, 
libertatea de a-și croi propriul drum și considerăm că 
noi reușim să contribuim la îndeplinirea acestui vis al 
generaţiilor actuale. 
La nivelul Facultăţii, pe lângă activităţile desfășurate în 
cadrul orelor de curs, seminarii, laboratoare, încercăm 
să organizăm cât mai multe evenimente cu mediul 
de afaceri, cu oameni de succes, cu reprezentanţi 
ai unor organisme profesionale importante pentru 
viitorul studenţilor noștri. În fiecare an, gestionăm 
în jur de 40 de activităţi sub formă de conferinţe, 
seminarii profesionale, ateliere de lucru, școli de vară 
care să acopere toate domeniile în care se încadrează 

programele noastre de studii. Aceste manifestări 
nu ar fi posibile fără pasiunea, responsabilitatea și 
determinarea cadrelor didactice din Facultate, de la 
cei care sunt în prezent doar asistenţi și până la cei 
care ocupă cea mai înaltă treaptă din învăţământul 
superior, de profesor. Ne bucurăm să constatăm 
interesul constant al studenţilor noștri și implicarea 
lor, cu fiecare ocazie pe care le-o oferim.
Desigur, mai sunt  foarte multe aspecte pe care mai 
trebuie să le dezvoltăm, să le consolidăm, să ne adaptăm 
la ritmul alert de schimbări al zilelor noastre. Îmi exprim 
încrederea că împreună, studenţi și cadre didactice, 
putem contribui la dezvoltarea Facultăţii noastre.

Decan,
Conf. univ. dr. Daniela ȘTEFĂNESCU

Facultatea de Ştiinţe Economice, 
Juridice şi Administrative

CUVÂNTUL DECANULUI
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Doru AutoActiv, formator de bază pentru șoferi
Școala Doru AutoActiv este locul de formare a peste 15.000 de şoferi mureşeni. Experiența dobândită în peste 20 de ani de activitate, calitatea 
personalului şi dotarea parcului de maşini recomandă compania drept cea mai bună alegere, atunci când vă doriți statutul de conducător auto.  

Începând din anul 1997 la Tîrgu Mureș și din 1998 la 
Reghin, Școala de Șoferi Doru AutoActiv acordă mare 
atenție calității serviciilor oferite în instruirea viitorilor 
conducători auto. Prin dezvoltarea unor  pachete de 
oferte tot mai competitive, care permit combinarea de 
categorii cu anumite facilități financiare, Doru AutoActiv 
a devenit un important jucător pe această piață.
Ținând pasul cu tehnologia, administratorul școlii, 
Constantin Nechifor apelează la o serie de strategii 
de dezvoltare pentru a se menține în top, pregătind 
șoferi competenți, bine educați în ceea ce privește 
importanța condusului preventiv și siguranța în trafic. 
Mai mult decât atât, el însuși un instructor profesionist 
ce activează în branșă din anul 1992, a refuzat ideea de 
a sta la birou și iese pe teren la lucru, predând cursuri, 
cot la cot cu colegii săi. 
Cursantul poate opta pentru categoriile AM, A1, A2,A, B, 
BE, C, CE și D, cu un tarif fără costuri ascunse, școala 
deținând un poligon auto propriu și un cabinet psihologic 
unde se poate face examinarea psihologică. Activitatea 
școlii este în acord cu regulamentul de organizare 
și funcționare a școlilor de șoferi, iar programul de 
instruire este flexibil, adaptat la nevoile clientului. Doru 
AutoActiv este cea mai mare școală din județ, atât 
din punct de vedere al personalului, 15 instructori și 2 
profesori, cât și al mașinilor, disponibile pentru toate 
categoriile, în stare foarte bună. 

Maleabili, calmi, atenți, deschiși la discuții și înțelegători, 
mulați după stilul și personalitatea fiecărui viitor șofer 
în parte, instructorii au un sistem de monitorizare a 
absolvenților și o relație continuă cu aceștia până la 
obținerea permisului de conducere. Conducerea școlii 
investește în continuu în baza materială, în aparatură 
și pregătirea profesională a angajaților, cursanții având 
posibilitatea de a urma pregătirea teoretică la nivel de 
ultimă generație, pe calculator, de preferat în limba 
română, dar partea practică se predă , opțional, și în 
limba română și în limba maghiară. Pentru a se pregăti cu 
success, cursantul trebuie să stăpânească cunoștințele 
teoretice legate de legislația rutieră actualizată, curs de 
mecanică și cunoașterea automobilului, de conduită 
preventivă și curs de prim-ajutor. În ceea ce privește 
pregătirea practică, există posibilitatea de efectuare a 
orelor de conducere suplimentare celor de bază. 
La Doru AutoActiv,rata promovabilității e peste media 
națională, iar procentul de promovabilitate a unei școli 
este cel mai bun indiciu al nivelului calității serviciilor 
oferite, pentru că e direct influențat de nivelul de 

experiență și profesionalismul colectivului de instructori 
auto. Potrivit celor adăugate de Constantin Nechifor, 
satisfacție mai mare nu este, decât aceea să vezi cum 
părinții își dau cu încredere cheile de la mașină tinerilor 
absolvenți ai școlii Doru AutoActiv. 
Școala de șoferi Doru AutoActiv are sediul pe strada 

Călărașilor nr.22, lângă clădirea unde își desfășoară 
activitatea cele două servicii publice, de eliberare 
permise și pașapoarte Mureș, dar viitori clienți au 
posibilitatea să afle mai multe informații pe pagina de 
facebook Școala de șoferi Doru AutoActiv sau la adresa 
de e mail scoaladoruauto@gmail.com.

Premergător simulărilor, am stat de vorbă cu Illés Ildikó, 
inspector școlar general adjunct, de la Inspectoratul 
Școlar Județean Mureș, care e de peste zece ani 
președinte al Comisiei Județene de Bacalaureat. Illés 
Ildikó este de părere că învățământul românesc are 
nevoie de reînființarea și finanțarea cât mai multor școli 
de meserii, care vor canaliza astfel abilitățile practice 
ale unor elevi mai puțin preocupați de științele reale sau 
umane, dar care vor furniza pe piața muncii specialiști 
a căror activitate va fi utilă și apreciată din punct de 
vedere social. De asemenea, inspectoarea adjunctă 
a precizat că programa de Bacalaureat ar trebui să 
reflecte mult mai fidel materiile care alcătuiesc baza 
diverselor profiluri, astfel încât elevii pregătiți pe alte 
domenii să aibă șanse egale cu cei axați pe materiile 
exacte sau sociale.

Reporter: Ne puteți spune numărul aproximativ 
de elevi care vor susține în acest an examenul de 
Bacalaureat și câte centre de examinare vor fi?
Illés Ildikó: Peste 3.500 de copii vor participa la 
examenul de Bacalaureat în 13 centre în județul Mureș 
și o să avem trei subcomisii, de la trei școli care au 
specializări noi și care nu sunt acreditate deocamdată, 
motiv pentru care trebuie să arondăm un alt județ sau 
la alte școli unde există specializarea respectivă.

Rep.: În ce vor consta pregătirile administrative? 
Se vor organiza instruiri pentru supraveghetori?
I.I.: În fiecare an există pregătire pentru profesorii 
supraveghetori. Metodologia a rămas aceeași. O să 
avem săli care vor fi dotate cu camere audio-video, deci 
siguranța este mult mai mare și cu această ocazie și 
profesorii supraveghetori vin cu mult mai multă liniște și 

dăruire. Erau supraveghetori din anumite zone și, după 
terminarea Bacalaureatului, erau supuși la anumite 
critici din zonele respective. Mai există preconcepția 
aceasta că dacă e din zona respectivă, de ce nu mi-ai 

ajutat copilul sau de ce ești atât de sever sau de ce 
ești atât de meticulos în anumite lucruri, căci și așa, tot 
corectitudine va fi. Deci, eu cred că dacă există aceste 
camere și oamenii se liniștesc. Este asigurată mult 

mai multă corectitudine și prin asta cred că inspirăm 
oamenilor respect și îi educăm în acest sens. Înainte, 
dacă erai corect, ți se dădea în cap că de ce faci 
pe grozavul. Problema e valabilă mai mult în orașele 
mici unde toată lumea se cunoaște cu toată lumea. 
Metodologia prevede ca supraveghetorii să nu predea 
la școala sau la clasa respectivă, dar cum se știau cu 
părinții, aceștia le reproșau că da, tu ai fost atât de al 
dracului că nici măcar să respire nu l-ai lăsat pe copil 
sau l-ai intimidat. Dacă, cumva, copilul cuiva din zona 
respectivă nu-i reușea examenul, trebuia să se dea 
vina pe cineva. Dar acum lucrările se corectează în 
alt județ, există camere audio-video, și nu mai e loc 
de comentarii.  

Rep.: Vor fi mai multe centre de corectare în țară?
I.I.: Da, lucrările sunt duse în diferite centre, dar acestea 
le aflăm numai în momentul în care facem pachetele 
și trebuie să trimitem lucrările, primim informația în ce 
județ sau în ce localitate mergem. E nevoie pentru că 
la un moment dat se discuta că e ceva de prisos. Până 
cânt toată lumea va ajunge la o anumită maturitate din 
acest punct de vedere, eu cred că e bine.

Rep.: Când vor avea loc primele simulări ale 
examenului de Bacalaureat?
I.I.: Începând din data de 19 martie, avem simulări, și 
acolo se va descoperi care este nivelul de pregătire al 
copiilor, care sunt lipsurile lor și pe ce trebuie să pună 
accent. Noi ne străduim ca elevii să aibă rezultate cât 
mai bune.

A consemnat Andrei VORNICU

Măsuri sporite pentru prevenirea fraudelor la Bacalaureat
Perioada susținerii examenului de Bacalaureat se apropie cu paşi repezi şi, anticipând acest moment fundamental pentru orice şcolar, se vor organiza simulări 
în cadrul cărora elevii vor avea ocazia să îşi verifice nivelul de pregătire şi, în raport cu rezultatele, să ia măsuri pentru a-şi îmbunătăți performanțele.

Illés Ildikó, inspector școlar general adjunct
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1. Aprobarea propunerii unui plan de reorganizare de către 
ROMCAB S.A. conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţeiși de 
insolvenţă.

2. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică 
acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale 
pentru 26.04.2018

În cazul în care Adunarea Generală nu este statutară la 
data de 10.04.2018, aceasta este convocată pentru data 
de 11.04.2018, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi.
În ceea ce privește documentele aferente punctelor aflate pe 
ordinea de zi, responsabil pentru acestea este administratorul 
special al Romcab SA.
Potrivit prevederilor art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă 
„Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan 
de reorganizare: a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a 
acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 de zile de la publicarea 
tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării intenţiei de 
reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), dacă procedura a 
fost declanșată de acesta, și în termenul prevăzut de art. 74, 
în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii 
unuia sau mai multor creditori (...)”
Romcab S.A. și-a menifestat intenţia de a depune un plan 
de reorganizare odată cu depunerea cererii de deschidere a 
procedurii insolvenţei la dosarul cauzei.
(1) Unulsau mai mulți acționari reprezentând, individual sau 
împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale 
a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare 
de Adunarea Generală a Acționarilor; și
ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale;
(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai 
în scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societății 
din Tîrgu-Mureș, strada Voinicenilor, nr. 35 sau transmise 
prin mijloace de curierat prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să 
fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la 
data de 23.03.2018, ora 17.00, menționând pe plic în clar 
„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 
de10.04.2018”.
(3)Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.1 lit.i) 
și ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data 
publicării convocării, respectiv până la data de 23.03.2018ora 
17.00.

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind 
punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, 
iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari 
în mod direct sau pe website-ul societății www.romcab.
com. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății 
sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace 
electronice, la adresa de e-mail,romcab@romcab.com
Acţionarii pot participa la adunarea generală ordinară personal 
sau prin reprezentanţi în baza unei procuri speciale sau 
generale. Acționarul poate da împuternicirea atât unei persoane 
fizice, cât și unei persoane juridice.
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane 
pentru reprezentare într-o singură adunare generală și 
conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului 
emitent. Formularele de procuri speciale pentru reprezentanţii 
acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt 
puse la dispoziţia acţionarilor de către societate începând cu 
data de 10.03.2018 pe website-ul S.C. Romcab S.A.www.
romcab.com, secţiune Acţionariat-2018-AGOA 10/11.04.2018- 
Procură specială. După completare și semnare, un exemplar în 
original, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului 
sau al reprezentantului legal al acestuia, se va depune/expedia 
prin poștă la sediul societăţii Romcab S.A. până la data de 
09.04.2018 ora 17.00. 
Acționarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale și prin 
mijloace electronice, în scris, respectiv prin e-mail la adresa 
romcab@romcab.com, până la data de 09.04.2018, ora 17.00, 
cu condiția ca aceasta să conțină semnătura electronică 
extinsă a acționarului. Procura specială transmisă electronic 
cu semnătura electronică extinsă încorporată va fi predată 
societății în original în ziua Adunării Generale a Acționarilor. 
Revocarea de cătreacționari a mandatului acordat prin 
procura specială sau generală va putea fi transmisă în aceeași 
modalitate, respectiv pe e-mail la adresa romcab@romcab.
com, cu condiția să conțină semnătura electronică extinsă 
a acționarului.
Împuternicireageneralăpoate fi acordată de către acționar 
pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani și va permite 
împuternicitului său să voteze toate aspectele aflate în 
dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor, cu condiția 
ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate 
de client, unei societăți de servicii de investiții financiare 
autorizate de C.N.V.M, instituții de credit autorizate de Banca 
Națională a României, în conformitate cu legislația bancară 
aplicabilă, sau unei entități de natura acestora autorizate în 
state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții 
financiare, sau unui avocat.
Societatea va accepta o împuternicire generală pentru 
participarea și votarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, 
dată de un acționar, în calitate de client, în condițiile mai sus 
menționate, fără a solicita alte documente suplimentare 

referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală 
respectă prevederile Regulamentului nr. 6/2009 C.N.V.M (art. 
15 1̂), este semnată de respectivul acționar și este însoțită de 
o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal 
al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea 
de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să 
reiasă că:
a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în 
calitate de client, intermediarului sau după caz, avocatului;
b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv 
prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.
Declarația menționată la litera b) trebuie depusă la Societate 
în original, semnată și după caz, ștampilată, fără îndeplinirea 
altor formalități în legatură cu forma acesteia. Declarația se 
va depune la societate odată cu împuternicirea generală.
Împuternicirea generală, dacă este la prima utilizare, se va 
depune/expedia prin poștă, în copie cuprinzând mențiunea 
conformității cu originalul, însoțită de o copie a actului de 
identitate al acționarului sau al reprezentantului legal al 
acestuia, la sediul societăţii Romcab S.A. până la data de 
09.04.2018ora 17.00. 
Acționarii au posibilitatea exprimării votului lor asupra 
punctelor înscrise pe ordinea de zi prin corespondență, prin 
completarea, semnarea și transmiterea prin poștă la sediul 
societății, în original, a formularului de vot prin corespondeță 
pus la dispoziție de către societate. Votul prin corespondență 
va fi transmis în original la sediul societății până la data 
de 09.04.2018, ora 17.00, va fi semnat de către acționar 
sau de către reprezentantul său legal și va fi însoțit de o 
copie a actului de identitate în cazul acționarilor persoane 
fizice sau de o copie a documentelor care atestă calitatea de 
reprezentant al acționarului persoană juridică. Formularul de 
vot prin corespondență, precum si proiectul de hotărâreva fi 
pus la dispoziția acționarilor pe website-ul societății începând 
cu data de 10.03.2018.
La AdunareaGeneralăOrdinară a Acţionarilorsuntîndreptăţiţisă 
participe toţiacţionariiînregistraţi la Depozitarul Central la data 
de referinţă 02.04.2018.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor este permis în urma verificării 
identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice 
cu actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate 
și pașaport pentru cetăţenii străini) sau în cazul persoanelor 
juridice și al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu 
împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii 
Romcab S.A. sau al administratorului judiciar. 

RTZ & PARTNERS SPRL
Practician în Insolvenţă

Gabriela Bănuţ

Subscrisa RTZ & Partners SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A., (în insolvenţă, in insolvency, en 
procedure collective),cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO 7947193 și J 26/764/1995, prin intermediul Încheierii de ședinţă nr. 26/2017 pronunţată la data 

de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș, Secţia Falimente. În această calitate, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor ROMCAB S.A. pentru data de 10.04.2018, ora 11.00, la sediul ROMCAB S.A, din Târgu-Mureș, 

str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mureș, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință 02.04.2018, cu următoarea:

ORDINE DE ZI



22

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR TÂRGU-MUREȘ
Furnizor de Formare Profesională Acreditat

organizează următoarele

CURSURI DE CALIFICARE
Avizate de MINISTERUL MUNCII

şi MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

OPERATOR CALCULATOR   3 luni 1050 lei
(Laptop-ul ramâne cursantului)
LUCRĂTOR ÎN COMERȚ   2,5 luni  450 lei
OSPĂTAR (CHELNER) 
VÂNZĂTOR ÎN UNIT. DE ALIMENTAȚIE   5 luni  500 lei
BUCĂTAR     5 luni  500 lei
MASEUR      3 luni  750 lei
TAPIȚER      2,5 luni  450 lei
COAFURĂ     5 luni  550 lei
COSMETICĂ     3 luni 750 lei
MAKE-UP     3 luni  750 lei
MANICHIURĂ PEDICHIURĂ    2,5 luni  550 lei
CONFECȚIONER ASAMBLOR ARTICOLE TEXTILE  2,5 luni  450 lei
CONTABILITATE    2 luni  450 lei
INSPECTOR RESURSE UMANE   2 luni 350 lei
ENGLEZĂ      60h  12 lei/h
FRANCEZĂ     60h 12 lei/h
ELECTRICIAN CONSTRUCTOR    5 luni 500 lei
LUCRĂTOR INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII  2,5 luni 500 lei
SUDOR      5 luni  650 lei
ZIDAR PIETRAR TENCUITOR    5 luni 500 lei
ZUGRAV IPSOSAR TAPEȚAR VOPSITOR   5 luni 500 lei
DULGHER TÂMPLAR PARCHETAR   5 luni  500 lei
FIERAR BETONIST MONTATOR PREFABRICATE  5 luni  500 lei
MECANIC AUTO     5 luni  500 lei
LĂCĂTUȘ MECANIC     2,5 luni  500 lei
LUCRĂTOR MAȘINIST UTILAJE   2,5 luni  500 lei
FORMATOR     1,5 luni  400 lei
AGENT DE SECURITATE    2,5 luni  350 lei

!!! PLATA SE FACE ȘI ÎN RATE !!! TAXA ÎNSCRIERE: 50 LEI
TÂRGU-MUREȘ, STR. CUZA VODĂ, NR. 22, ET. 1, CAM. 27

TEL/FAX: 0265 266 708; MOBIL: 0742 072 052

WWW.CCS-MURES.RO

SC ROCADA SERV SRL angajeaza conducatori auto 

transport persoane si transport marfa cu experienta. Informatii 

la telefon 0757 049 167; 0744 626 632

 Lichidatorul RomINSOL I.P.U.R.L. vinde prin licitaţie, în fiecare zi de mier-
curi a săptămânii, ora 1300, la sediul din mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 159, 
bl. Coral Mall, et. 4, ap. 1, jud. Tulcea, a următoarelor bunuri din averea debi-
toarei S.C. Distileriile Regun S.R.L. (la prețuri fără T.V.A.):
1. imobil situat în Reghin, str. Salcâmilor, nr. 50/A, jud. Mureș, compus din 
teren intravilan -18.422,12 mp și construcții: hală de producție, birouri, spa-
ții depozitare - 1.809 mp, dotate cu centrală, instalații de electricitate, gaz, 
apă, canalizare, fosă; magazii și spații acoperite de depozitare - 1450 mp; 
platforme betonate - 4.487 mp, drumuri, cale ferată, rampe – preț de pornire 
1.368.015,73 lei;
2. imobil situat în Reghin, str. Iernuțeni, nr. 112, jud. Mureș, compus din te-
ren intravilan - 833 mp și constucții: hală de îmbuteliere P+1E - 699 mp, zonă 
ambalare, centrală termică, grup sanitar, instalații de apă, electricitate și în-
călzire, depozit P+1E - 231 mp, clădire administrativă - 235 mp compusă din 
laborator, birou, 2 vestiare, 2 grupuri sociale, preț de pornire 288.392,40lei;
3. imobil situat în Reghin, str. Apalinei, nr. 93/C, jud. Mureș, compus din 
teren intravilan - 1.200 mp și construcție cu destinație spațiu de depozitare/
hală - 633 mp – preț de pornire 121.388,41 lei;
4. mijloace fixe constând în bazine și tancuri de fermentare și stocare nor-
male și din inox de 2.000l, 4.000l, 5.000l, 10.000l 12.500l, 30.000l, pompe 
diverse și centrifuge, compresoare și electrocompresoare, mașini de ambalat 
cu folie pet, de datat, de etichetat, de înfoliat, de dopuit, de baxat si rampe, 
de tăiat si lipit, de îmbuteliat, de roluit capace, de timbrat, de introdus și scos 
butelii din navete; linie îmbuteliere pet, instalație de încălzire centrală, con-
vertizor de frecvență, instalații pentru producere alcool, de purificat alcool, 
de filtrare, de sterilizare, tehnologică de producere abur, de transport apă cu 
supape, stație dedurizare și dedurizator apa Lamborghini, moară cu ciocane, 
rotopercutor, motostivuitor avariat – preț total de pornire 579.595,93 lei;
5. parc auto compus din 5 autoutilitare:
 Peugeot Boxer Furgone, motorină, 2179 cm3, an fabricație 2005, preț 
4.279,43 lei,
 Peugeot Boxer Furgone, motorină, 2179 cm3, an fabricație 2005, preț 
4.279,43 lei;
 Iveco Daily Unijet Furgon avariat frontal, motorină, cab. Int. 2+1+1 uși, 
2800 cm3, an fabricație 2002, preț 2.852,95 lei;
 Iveco Daily Unijet Furgon, motorină, cab. Int. 2+1+1 uși, 2800 cm3, an 
fabricație 2002, preț 2.852,95 lei;
 Fiat Doblo, motorină, 1248 cm3, an fabricație 2006, preț 3.566,19 lei.
6. obiecte de inventar: calculatoare, imprimante, copiatoare, laptopuri, mo-
bilier birou, sistem supraveghere video; materiale de îmbuteliere, materii pri-
me, ambalaje – preţ total de pornire 60.324,28 lei;
7. stoc de produse finite băuturi și materii prime băuturi – preţ total de por-
nire 100.910,92 lei.
 Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune documentele preci-
zate în caietul de sarcini până în preziua licitaţiei, ora 1200. Caietul de sarcini 
va putea fi cumpărat de la sediul lichidatorului judiciar. 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0730081956 sau la adre-
sa de mail rominsol@yahoo.com.

Societatea Comercială ”TIME COM” S.A.
540044, Târgu-Mureș, Str. Călărașilor nr.6-8

societate cu capital integral privat
Nr.R.C. :J-26-224/1991   C.I.F. RO 1208809

Tel: 0265/268.171; Fax:0265/210865
email office.timecom@gmail.com

NR. 50/09.03.2018

CONVOCATOR
Administratorul unic S.C. TIME COM S.A., cu sediul în Tg.Mureș, str. Călăra-
șilor nr. 6-8, judeţul Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J-26/224/1991, CIF RO 1208809, tel. 0265/268171, fax 0265/210865, 
email office.timecom@gmail.com, în virtutea prerogativelor conferite de actul 
constitutiv al societăţii, convoc Adunarea Generală a Acţionarilor în ședinţă 
ordinară la sediul societăţii, pentru data de 19.04.2018, ora 13, cu următoa-
rea ordine de zi:
1. Prezentarea raportului administratorului pentru anul 2017 ;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2017;
3. Aprobarea bilanţului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2017
4. Diverse

Acţionarii care nu se prezintă personal pot fi reprezentaţi prin procură speci-
ală. În cazul în care adunarea generală ordinară a acţionarilor nu întrunește  
cvorumul necesar se reconvoacă pentru data de 20.04.2018, la aceeași oră, 
în același loc și cu acceași ordine de zi.

Administrator unic,
KISS ZOLTAN

Alpaccess angajează pentru Târgu Mureş schelari cu experien-
ţă în domeniul industrial şi muncitori necalificaţi. 
Așteptăm CV-ul dvs. pe adresa de e-mail recrutari@alpaccess.com.
Relaţii la tel: 0344.141.445

Vând casă cu terasă, gril din cărămidă, cu 2 șeminee în camere, 
șură, grajd, grădină, teren + curte 4500 mp în satul Pipea, Comuna 
Nadeș (drum asfaltat). Preț negociabil 15000 euro. Tel. 0740450407.

Pierdut certificat de înregistrare și toate certificatele constata-
toare emise de ORC Mureș pentru Median Company SRL, J26 197 
2006. Le declar nule.

Vând teren intravilan cu autorizație de parcelare (PUG 58) și utilități 
în Sighișoara. Preț negociabil 10 euro/mp. Tel. 0740450407.

Florea Cristian – Ioan anunţă publicul interesat asupra depunerii soli-
citării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul, “SUPRAETA-
JARE  AP.1 CU SCHIMBARE DESTINAȚIE IN SPAȚIU COMERCIAL ȘI  
SUPRAETAJARE AP. 2 CU SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ 
ÎN HOSTEL SI PUB”, propus a fi amplasat în Tîrgu Mureș, str. Călă-
rașilor, nr. 104, jud. Mureș. Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Mureș, Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10,  în 
zilele de luni, între orele 9 – 15, marți – vineri între orele 9 – 12 și la 
sediul Primăriei Tîrgu Mureș, Piața Victoriei nr.3, în zilele de luni – vi-
neri  între orele 8 – 16.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureș, loc. Tg. 
Mureș, str. Podeni, nr.10.

Vending Zone 
angajează ŞOFER/GESTIONAR

Căutăm persoane serioase, ce își doresc stabilitate la locul de muncă. 
Sarcină: 

aprovizionarea vendomatelor cu băuturi și produse alimentare. 
Experientă necesară: 

șofer/livrator minim 2 ani. Post disponibil de la 1 aprilie. 

Informaţii la adresa de e-mail: ionela.dura@vendingzone.ro.

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUREȘ

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate și vă mulţumim pentru înţele-
gere. Întreruperile programate pot fi vizualizate și pe www.distributie-energie.ro

Call Center Distribuţie: TelVerde – 0800-801-929

În atenţia consumatorilor 
de energie electrică!

Marţi, 13 MARTIE 2018:

• în intervalul orar 08:00 – 16:00, în COM. CUCERDEA.

Vă aducem la cunoștinţă că în perioada următoare se vor executa o 
serie de lucrări în instalaţiile electrice, care vor duce la întreruperi 
în alimentarea cu energie electrică. 

„Alege! Este dreptul tău”

Inspectorul școlar general al judeţului Mureș, prof. Ioan Macarie, 
a anunţat, pe pagina web a instituţiei, www.edums.ro, condiţiile 
de participare la Concursul naţional pe teme de protecţia 
consumatorilor „Alege! Este dreptul tău” - ediţia 2018. În acest 
an, tema concursului este „Crearea unei pieţe digitale echitabile 
și sigure”, eseul va avea ca temă „Costuri ascunse ale comerţului 
on-line”, iar tema desenului va fi „Mesaje ascunse în publicitatea 
on-line la produse nealimentare”. Termenul limită pentru trimiterea 
desenelor/creaţiilor artistice la Inspectoratul Școlar Judeţean 
Mureș este 30 martie 2018 (etapa pe școală), etapa judeţeană 
se va desfășura sâmbătă, 17 martie 2018, iar etapa naţională 
va avea loc în perioada 17-27 iunie 2018. „Unităţile școlare care 
doresc să organizeze etapa pe școală a concursului „Alege! Este 
dreptul tău” sunt rugate să înștiinţeze inspectorul pentru educaţie 
permanentă, prin e-mail, la adresa educatiems@gmail.com”, a 
precizat prof. Ioan Macarie. (S.T.)

Într-un top alcătuit de site-ul de imobiliare lansat de olx, storia.com, Târgu-
Mureș s-a clasat pe locul 10 în topul reședințelor de județ din România. 
Studiul despre orașele și cartierele din România a fost făcut în perioada 
noiembrie 2016 - august 2017. La nivelul întregii țări, marginea de eroare 
este de doar 0,2%. Printre criteriile de evaluare prezente în studiu se numără 
costul general al vieții, accesul la instituțiile de sănătate publică, calitatea 
mediului înconjurător, curățenia și zgomotul din mediul urban, spațiile 
verzi, situația transportului public și accesul la instituțiile educaționale 
sau la magazine și restaurtante. Respondenții au fost rugați să ofere note 
de la 1 la 5 pentru fiecare cartier și doar cartierele cu minimum 100 de 
evaluări au fost luate în considerare pentru analiza finală, numărul de 
cartiere ajungând în final la 586, ne informează storia.com.
Târgu-Mureș se află în urma Brașovului (fruntașul topului), care este urmat 
de Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Miercurea Ciuc, 
Slobozia și Timișoara, dar în același timp a depășit Alba-Iulia sau codașele 
clasamentului Satu-Mare, Brăila, Focșani sau Alexandria.
La nivel de regiune, Transilvania conduce detașat la majoritatea categoriilor 
cu excepția celui mai bun acces la magazine și restaurante și la facilitățile 
de recreere (la ambele conducând Bucureștiul) și cele mai bune facilități 
medicale unde fruntaș este Banatul.

Cartierul Cornișa, fruntaș la facilități 
educaționale și medicale
Suprinzător, topul cartierelor din întreaga țară, plasează Cornișa în fruntea 
clasamentului atât pentru facilitățile educaționale și medicale oferite, cât 
și pentru medicină generală, iar în funcţie de toate criteriile a fost decretat 
pe locul doi din țară, după cartierul Rădăcău din Brașov.
Tot Cornișa ne-a ajutat astfel să ajungem ca oraș pe locul 3 în țară la 
categoria facilități medicale și locul 4 la facilități educaționale.
O altă categorie la care excelăm, este oferta de magazine și restaurante 
unde ne clasăm ca oraș pe locul doi în țară.
Din fericire nu ne situăm pe locurile codașe la nicio categorie, ceea ce 
confirmă ceea ce știm cu toții, și anume că Târgu-Mureșul este un oraș 
frumos și propice unei existențe satisfăcătoare din varii puncte de vedere.

Elena POLEARUȘ

Cornişa, pe locul 1 în topul facilităților 
educaționale și medicale!

Cartierul Cornișa, apreciat pentru facilităţile educaţionale și medicale



23

Cristian Moldovan a împărţit flori 
doamnelor şi domnişoarelor din Luduş

An de an, Ziua de 8 Martie este momentul în care cele mai frumoase gânduri îngenunchează poetic 
în fața tuturor Doamnelor și Domnișoarelor pentru a le arăta prețuire, recunoștință și dragoste. Oferim 
astăzi o floare, o îmbrățișare și o plecăciune tuturor celor ce știu să ne alunge singurătatea, să ne alină 
durerile și să ne dăruiască încredere, speranță și mai presus de orice – Dragoste!  
La Mulți Ani, cu multă sănătate, împliniri și fie ca parfumul și frumusețea florilor de primăvară să rodească 
în sufletele voastre bucuria, pacea și seninul!

Cristian Moldovan, primarul oraşului Luduş

A N U N Ţ
cu privire la prelungirea sesiunii 

de depunere a proiectelor
GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean anunță publicul larg despre modificarea terme-
nului pentru depunerea proiectelor pe măsura M2, M5 şi M7.  

Astfel, sesiunea de depunere a proiectelor pe măsurile M2/1A: Cooperarea in scopul creării 
de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților 
agricole, M5/6B: Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, 
precum șiMăsura M7/6B - Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parte-
neriat Mureșean seprelungeşte până la data de 23martie 2018.

Prelungirea respectă toate condițiile inițiale ale apelului de selecție.  

Date de contact GAL unde solicitanţii pot obţineinformaţii detaliate:

Asociaţia LEADER Parteneriat Mureșean, localitatea Ernei, nr. 439, Cod poștal 547215, Tel.: 
0265-335371, 0745-380530, fax. 0265-335207, leadermuresean@leadermuresean.ro, www.
leadermuresean.ro

ASOCIAȚIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN
comuna Ernei, str. Principală nr. 439, județul Mureș

Tel. 0265-335371, Fax: 0265-335207
e-mail: leadermuresean@leadermuresean.ro

leadermuresean@gmail.com

MUREȘ INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Târgu-Mureș, str. G-ral Ghe. Avramescu, nr. 4, judeţul Mureș, 
în calitate de administrator judiciar al debitorului FORAJ SONDE S.A. în reorganizare, organizează,

LICITAŢIE PUBLICĂ 
pentru valorificarea unor mijloace fixe ca și deșeu și motoare totalizând 142.000  kg. Preţul de strigare 
este de 170.400 lei fără TVA. Lista completă a bunurilor poate fi studiat pe site-ul www.smdamures.ro.

Licitaţia va avea loc la data de 16.03.2018, ora 13, la sediul administratorului judiciar, cu repetabilitate 
săptămânală, în zilele de vineri, la aceeași oră, până la valorificarea bunurilor. Pot participa la licitaţie 
persoanele fizice și/sau juridice care  achită garanţia de participare de 10% din preţul de strigare și 
taxa de participare la licitaţie cu 24 de ore anterior organizării licitaţiei.

Cei interesați pot obține informaţii suplimentare de la adiministratorul judiciar la telefon nr. 0265/269700; 
0745146096; sau debitor la telefon nr. 0736444657. 

MUREȘ INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Târgu-Mureș, str. G-ral Ghe. Avramescu, nr. 4, judeţul Mureș, 
în calitate de administrator judiciar al debitoarei FORAJ SONDE S.A.  în reorganizare, organizează,

LICITAŢIE PUBLICĂ 
pentru valorificarea activului imobiliar din Tirgu Mures, str. Verii, nr. 59, jud. Mureș constând din teren 
în suprafaţă de 211 mp edificat cu clădire 16 mp. Preţul de strigare este de 91.466 lei+TVA. Prezen-
tarea activului se găsește pe site-urile www.unpir.ro, www.smdamures.ro și www. olx.ro sau poate fi 
studiată la sediul administratorului judiciar.

Lista detaliată a bunurilor este prezentată pe site-urile www.unpir.ro, www.smdamures.ro și www.olx.
ro sau poate fi studiată la sediul administratorului judiciar.

Licitaţia va avea loc la data de 16.03.2018, ora 13, la sediul administratorului judiciar, cu repetabilitate 
săptămânală, în zilele de vineri, la aceeași oră, până la valorificarea bunurilor. Pot participa la licitaţie 
persoanele fizice și/sau juridice care achită garanţia de participare de 10% din preţul de strigare, caie-
tul de sarcini și taxa de participare la licitaţie cu 24 de ore anterior organizării licitaţiei.

Cei interesați pot obține informaţii suplimentare de la adiministratorul judiciar la telefon nr. 265/269700; 
0745146096; sau de la debitor la telefon nr. 0736444657.

ANUNȚ
Primăria Municipiului Tîrgu Mureș reamintește contribuabililor persoane fizice și juridice că, pentru 
anul 2018,primul termen scadent pentru plata impozitelor pe clădiri, teren şi mijloace de 
transport este31martie 2018. 

Contribuabilii care achită integral, pe tot anul, până la 31martie 2018, impozitele pe clădiri, teren 
șimijloace de transport, beneficiază de bonificaţia de 10%.

Impozitele și taxele locale se pot achita în numerar și cu cardul la ghișeele din cadrul Primăriei Tîr-
gu – Mureș, iar în cazul persoanelor fizice si la biroul de colectare din cartierul Tudorși totodatăprin 
metoda de plată electronică “ghiseul.ro”.

Persoanele juridice au posibilitatea consultării obligațiilor de platăînregistrate în evidența fiscală 
precum și a plății electronice prin intermediul cardului bancar, prin accesarea de pe site-ul insti-
tuției noastre www.tirgumures.ro a aplicatiei Globalpay, în baza solicitării prealabile a unei parole 
de acces.

Reamintim de asemenea faptul că, rapoartele de evaluare a clădirilor, se depun pană la data 
de 31 martie 2018.

Toate formularele fiscale privind impozitele și taxele locale, actele necesare, precum și conturile 
IBAN corespunzatoare obligațiilor de plată, se regăsesc pe site-ul instituției noastre www.tirgu-
mures.ro.

DIRECTOR EXECUTIV,
jrs. Szoverfi Vasile

WWW.ZI-DE.ZI.RO
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Hirschman România investește în tineri

Hirschmann Automotive este o companie austriacă 
producătoare de cablaje auto, cabluri pentru panouri 
fotovoltaice, iar, mai nou, avem și o divizie de senzori 
industriali. 
Povestea Hirschmann România a început în iarna anului 
2007, în Parcul Industrial din Chirileu, cu doar câțiva 
angajați, care în scurt timp au fost trimiși în Austria și în 
Cehia pentru școlarizare. Astfel a fost asigurat asigurat 
un start al producției în cele mai bune condiții. Privind 
în urmă, lucrurile au evoluat rapid, de la pilonii instalați 
în pământ și noroiul din curte, până astăzi, când vorbim 
de două fabrici de producție și de un numar de 1550 
angajați. Dacă e să discutăm de cifra de afaceri, în 
anul 2008 era de 7 milioane euro, iar anul 2017 l-am 
încheiat cu 80 milioane euro.
În ceea ce privește legătura cu învățământul mureșean, 
putem spune că încercăm să dezvoltăm tot mai mult o 
relație în care să aibă de câștigat ambele părți.
Avem un parteneriat cu Universitatea Petru Maior, în 
baza căruia în fiecare an studenții vin la noi pentru a 
efectua lucrări de practică și de licență.  Acest punct 

este în avantajul lor,  deoarece pot vedea ce înseamnă 
să lucrezi într-o companie multinațională de producție, 
în care îți poți pune în valoare propriile cunoștinte. O 
parte dintre practicanții care au trecut pe la noi, au 
rămas, având în vedere că după terminarea studiilor sau 
chiar și în timpul acestora au fost angajați. Am avut și 
avem colegi care au făcut practică la noi și ulterior au 
fost angajați pentru diferite proiecte de durată medie. 
Unii dintre ei „nu” au mai vrut să plece nici ulterior și 
au rămas cu noi, dezvoltând o relație și o carieră în 
cadrul companiei.
Putem spune cu mândrie că avem colegi care ocupă 
funcții de ingineri  în departamentele de Calitate, Tehnic, 
Sample, etc sau contabil în departamentul Financiar, 
care au ajuns la noi ca  practicanți.
Pe lângă aceste aspecte, aș menționa că dezvoltarea 
este una dintre preocupările noastre și aici ne referim 
și la dezvoltarea angajaților noștri. Cu unii dintre colegi 
ne-am cunoscut ca și mentori – practicanți și, datorită 
implicării și a dorinței de dezvoltare, au ajuns să ocupe 
poziții de Leader atât în România cât și la alte fabrici 

Hirschmann din Europa. 
În acelasi timp, în fiecare an, împreuna cu Universitatea 
Petru Maior, organizăm diferite vizite în fabrică, precum 
și diverse seminarii pe tematici cum ar fi 5S. 
Pe viitor ne dorim să dezvoltăm colaborările cu 
univeristățile din Mureș, prin construirea de  parteneriate 
atât cu Universitatea ”Dimitrie Cantemir” cât și cu 
Sapienția, precum și extinderea zonelor de colaborare 
în departamente precum HR, Logistică.
Viitorilor studenți care sunt interesați de domeniul 
automotive le transmitem că noi suntem aici și îi 
asteptăm să dezvoltam împreună.  

Echipa Hirschmann România

Hirschmann România, importantă investiție austriacă în Transilvania, este un reper pe piața auto din România. Compania din Parcul 
Industrial Mureş a împlinit recent 10 ani de activitate şi este unul dintre principalii angajatori din județ. Detalii găsiți în materialul 
de mai jos, în care echipa Hirschmann România îşi prezintă activitatea.   

                         Cifre importante                         
Hirschmann Automotive – 5000 de angajați
Hirschmann România – 1550 angajați
Cifră de afaceri Hirschmann România  în 2017 –  80 milioane de euro
Suprafață activitate de producție Hirschmann România  – 25.000 mp
Investiții în suprafața de producție Hirschmann România  – 18 milioane de euro

Hirschmann România face parte din grupul 
Hirschmann Automotive, cu headquarter-ul în 
Austria și cu celelalte fabrici situate în Cehia, 
Maroc, China și Mexic. Numărul total de angajați 
din Grupul de firme Hirschmann este de 5.000, din 
care 1.550 sunt în România, în cele două fabrici 
din județul Mureș.
Hirschmann România asigură livrările de cablaje 
pe piața EMEA, pentru producători importanți 
din segmentul premium al industriei auto. În 10 
ani de activitate, compania din Parcul Industrial 
Mureș și-a triplat capacitatea de producție și a 
ajuns printre cei mai importanți angajatori privați 
din Ardeal.

”Valorile noastre sunt Pasiunea, Cooperarea și 
Focusarea. Punem pasiune în ceea ce facem, 
avem un scop, alcătuim o echipă omogenă și trăim 
strategia definită. În ultima vreme am lucrat mult 
la consolidarea și dezvoltarea echipei și așa am 
reușit să creștem considerabil productivitatea. În 
mod firesc, au venit și date financiare mai bune.
Avem o echipă mare, deci și responsabilități mari. 
Putem asigura viitorul celor 1.550 de familii, din 
marea familie Hirschmann România, lucrând cu 
performanțe maxime, într-un mediu de lucru 
motivant.”
Sebastina Cândea – director general 
operațional Hirschmann România

”Câteva etape definitorii pentru cei 10 ani de 
activitate ar fi: certificarea fabricii ISO/TS16949, 
ISO9001 și ISO14001, din anul 2009, extinderea 
primei fabrici, la dimensiunea de azi, de 10.500 
metri pătrați, achiziționarea celei de a doua fabrici, 
în Sânpaul și amenajarea acesteia, în 2014, la 
dimensiunea de 14.500 de metri pătrați. Investițiile 
totale pentru aceste două spații de producție au 
ajuns la aproximativ 18 milioane de euro, la care 
se adaugă echipamentele. Dacă e să vorbim de 
cifra de afaceri, în anul 2008 aveam o cifră de 
afaceri de 7 Milioane de euro, iar anul 2017 l-am 
încheiat cu 80 Milioane de euro.„
Paul Ilea – director general financiar 
Hirschmann România


